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Sorszám:  III/3. Tárgy:  Társulási megállapodások módosítása 
Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı 
 

Minısített többség az SZMSZ 12. § (4) 
bekezdés c.) pontja alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság  
Pénzügyi Bizottság 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. augusztus 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Békés Város és Tarhos Község Önkormányzatai között 2007. évben a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-ában foglalt 
rendelkezések alapján az alábbi megállapodások jöttek létre. 

 A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoc. tv.) 64. 
§-ban meghatározott családsegítés kötelezı feladatainak társulásban történı ellátására 2007. január 
1-tıl, a Szoc. tv. 57. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott házi segítségnyújtási feladatok 
megvalósítására, közös fenntartására 2007. június 28. napjától, a Szoc. tv. 65/F. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott nappali ellátás közös fenntartására 2007. június 28. napjától, valamint az 
1997. évi XXXI. tv. 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti feladatok közös fenntartására 2008. 
január l-tıl. 

Ezen kívül Békés, Mezıberény, Köröstarcsa, Murony, Kamut, Bélmegyer és Tarhos 
települések között a pszichiátriai betegek közösségi ellátására intézményfenntartó társulási 
megállapodás jött létre, a feladatellátás 2007. január 1-én kezdıdött.  

A Mezıberény és környéke Jelzırendszeres házi segítségnyújtási Szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás Mezıberény, Csárdaszállás, Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, 
Murony, Tarhos, Gyomaendrıd, Hunya, Kétsoprony települések részvételével 2007. január 1-tıl 
létezik. 

2008. január 1-jén lépett hatályba a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXLVI. törvény, amelynek 20. §-a 
módosította a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvényt (Tct.).  A módosítás értelmében a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell „az 
önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást (a 
társulás döntésétıl függıen az azonnali beszedési megbízás – inkasszó – alkalmazását)”. [Tct. 
3. § (1) bekezdés h) pont]. A törvénymódosítást az indokolta, hogy a többcélú kistérségi társuláson 
belüli feladatellátást veszélyeztetheti, ha valamely önkormányzat nem teljesíti önként a vállalt 
pénzügyi hozzájárulás befizetését. A jogszabály nem tartalmazott konkrét határidıt a társulási 
megállapodások módosítására, azonban egy Közigazgatási Hivatal által készített tájékoztató felhívta 
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rá a figyelmet, hogy a Hivatal a közeljövıben célvizsgálat keretében ellenırizni fogja, hogy a 
megállapodások erre is kitérnek-e. 

A társulási megállapodásban nem elég csak utalni az inkasszó lehetıségére, hanem az annak 
alkalmazását megelızı eljárásokra vonatkozó konkrét elıírásokat is szükséges beépíteni. A 
szabályozandó kérdések köre lehet a következı: 

- Küld-e és mikor (a fizetési határidıt követı hány napon belül) fizetési felszólítást a 
jogosult a kötelezett önkormányzatnak. 

- Biztosít-e a társulás lehetıséget részletfizetésre, ha igen, milyen indokok és feltételek 
alapján, mikor dönt az igénybevétel lehetıségérıl. 

- Egyes társulásban ellátott feladatok esetén felmerülhet a szolgáltatás felfüggesztése. 

Az inkasszó alkalmazásának egy másik vetületére is fel kell hívni a figyelmet, ugyanis a 
szintén ez év elejétıl módosult szabályok, konkrétan az Áht. 63. § (6) – (7) bekezdése és a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdése 
alapján, ha az azonnali beszedési megbízás 60 napon belül nem teljesül, kezdeményezni lehet az 
adósságrendezési eljárás megindítását. A fizetésképtelenség elhúzódása a kötelezıen elrendelı 
„önkormányzati csıdeljárás” megindítását is indokolttá teheti, az adósságrendezési eljárásról szóló 
törvény 5. §-a figyelembevételével. 

Az inkasszó egy olyan átutalás, melyet nem a számlatulajdonos, hanem a követelı fél 
(jogosult) kezdeményez saját bankjánál, és ennek hatására a számlatulajdonos számlája 
megterhelıdik a kötelezettség összegével. A belföldi fizetési forgalomban alkalmazható fizetési 
módok egyike az azonnali beszedés (azonnali inkasszó), az alkalmazása gyakorlati és banktechnikai 
szabályait a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelkezés 25. §-a 
tartalmazza. Ezen szakasz (6) bekezdése szerint a kötelezett bankszámláját vezetı hitelintézet az 
azonnali beszedési megbízásról annak (rész)teljesítése, illetıleg sorba állítása elıtt nem értesítheti a 
kötelezett számlatulajdonost, és hozzájárulása nélkül vagy esetleges kifogása ellenére terheli meg a 
bankszámlát. Az azonnali beszedési megbízás (prompt inkasszó) egy olyan jogintézmény, amely 
több szálon kötıdik a bírósági végrehajtáshoz. Bírósági végrehajtásra akkor kerülhet sor, ha az 
azonnali beszedési megbízás nem vezetett eredményre, és ezt igazolni is kell, tehát az eljárás elıtt 
kötelezı megkísérelni az azonnali beszedési megbízást. Így az önkormányzatok közötti pénzügyi 
finanszírozási viták során kötelezı az inkasszót alkalmazni a bírósági végrehajtás kezdeményezése 
elıtt, mivel a kötelezettnek és a jogosultnak is van pénzforgalmi bankszámlája. 

 

Kérem a T. Képviselıtestületet, hogy a fenti indokok alapján a társulási megállapodások 
kiegészítéseként a határozati javaslatban foglaltakat szíveskedjenek elfogadni. 

Határozati javaslat: 

 

1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Békés Város és Tarhos Község 
Önkormányzatai között létrejött családsegítı szolgálati feladatokat ellátó társulási 
megállapodást az alábbi 9/A.)  ponttal egészíti ki: 
 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet 
felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása elıtt a jogosult a fizetési határidıt 
követı 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett önkormányzatnak. A fizetési 
felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül a kötelezett írásban részletfizetést kérhet. A 
kérelem beérkezését követı társulási ülésen a társulás egyedi elbírálás alapján, részletfizetést 
engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére maximum 12 hónapra. Amennyiben a 
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végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre, úgy kezdeményezni kell az adott 
településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból való kizárást és a bírósági végrehajtást. 

2./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Békés Város és Tarhos Község 
Önkormányzatai között létrejött házi segítségnyújtási feladatokat ellátó társulási 
megállapodást az alábbi 9/A.) ponttal egészíti ki: 
 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet 
felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása elıtt a jogosult a fizetési határidıt 
követı 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett önkormányzatnak. A fizetési 
felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül a kötelezett írásban részletfizetést kérhet. A 
kérelem beérkezését követı társulási ülésen a társulás egyedi elbírálás alapján, részletfizetést 
engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére maximum 12 hónapra. Amennyiben a 
végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre, úgy kezdeményezni kell az adott 
településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból való kizárást és a bírósági végrehajtást. 

 
3./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Békés Város és Tarhos Község 
Önkormányzatai között létrejött nappali ellátási feladatokat ellátó társulási megállapodást az 
alábbi 9/A.)  ponttal egészíti ki: 
 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet 
felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása elıtt a jogosult a fizetési határidıt 
követı 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett önkormányzatnak. A fizetési 
felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül a kötelezett írásban részletfizetést kérhet. A 
kérelem beérkezését követı társulási ülésen a társulás egyedi elbírálás alapján, részletfizetést 
engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére maximum 12 hónapra. Amennyiben a 
végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre, úgy kezdeményezni kell az adott 
településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból való kizárást és a bírósági végrehajtást. 

4./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Békés Város és Tarhos Község 
Önkormányzatai között létrejött gyermekjóléti feladatokat ellátó társulási megállapodást az 
alábbi 9/A.)  ponttal egészíti ki: 
 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet 
felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása elıtt a jogosult a fizetési határidıt 
követı 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett önkormányzatnak. A fizetési 
felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül a kötelezett írásban részletfizetést kérhet. A 
kérelem beérkezését követı társulási ülésen a társulás egyedi elbírálás alapján, részletfizetést 
engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére maximum 12 hónapra. Amennyiben a 
végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre, úgy kezdeményezni kell az adott 
településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból való kizárást és a bírósági végrehajtást. 

 
5./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Békés, Mezıberény, Köröstarcsa, 
Murony, Kamut, Bélmegyer és Tarhos települések között a pszichiátriai betegek közösségi 
ellátására kötött társulási megállapodást az alábbi  9/A.) ponttal egészíti ki:  
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Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet 
felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása elıtt a jogosult a fizetési határidıt 
követı 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett önkormányzatnak. A fizetési 
felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül a kötelezett írásban részletfizetést kérhet. A 
kérelem beérkezését követı társulási ülésen a társulás egyedi elbírálás alapján, részletfizetést 
engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére maximum 12 hónapra. Amennyiben a 
végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre, úgy kezdeményezni kell az adott 
településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból való kizárást és a bírósági végrehajtást. 

 
6./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mezıberény és környéke 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Mezıberény, 
Csárdaszállás, Békés, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony, Tarhos, Gyomaendrıd, 
Hunya, Kétsoprony települések között létrejött társulási megállapodást az alábbi 9/A.) ponttal 
egészíti ki:  
 
Amennyiben a társult önkormányzatok nem teljesítik a költségvetésben meghatározott 
pénzügyi hozzájárulás összegét, a társulás döntésének megfelelıen a feladat és hatáskör 
gyakorlásával megbízott azonnali beszedési megbízást bocsát ki a számlavezetı pénzintézet 
felé, a fennálló tartozás erejéig. Az inkasszó kibocsátása elıtt a jogosult a fizetési határidıt 
követı 30 napon belül fizetési felszólítást küld a kötelezett önkormányzatnak. A fizetési 
felszólítás kézhezvételét követı 15 napon belül a kötelezett írásban részletfizetést kérhet. A 
kérelem beérkezését követı társulási ülésen a  társulás egyedi elbírálás alapján,  részletfizetést 
engedélyezhet a kötelezett önkormányzat részére maximum 12 hónapra. Amennyiben a 
végrehajtás 60 napon belül nem vezet eredményre, úgy kezdeményezni kell az adott 
településen a szolgáltatás felfüggesztését, a társulásból való kizárást és a bírósági végrehajtást. 
 
7./ A társulási megállapodások módosítása akkor lép hatályba, amikor valamennyi 
Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja azt. A társulási megállapodások hatályba lépését 
követıen Békés Város Önkormányzata, mint gesztor település, köteles haladéktalanul 
gondoskodni a megállapodások egységes szerkezetbe foglalásáról, és az érintett települések 
polgármesterei általi aláírásáról. 
 
Határid ı:  intézkedésre azonnal  

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2008. augusztus 19. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


