Nyilvános ülés anyaga
Gáborján Község Önkormányzata
Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS
a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása és Gáborján Község
Önkormányzata közötti feladat-ellátási megállapodások elfogadása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Gáborjánban és több környékbeli településen a törvény által önkormányzati feladatként
meghatározott szociális alapszolgáltatásokat – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása – valamint egyes
gyermekjóléti alapellátásokat a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
(BÖTKT) által irányított Bihari Szociális Szolgáltató Központ (BSZSZK) végzi. A
feladatellátás részletes feltételeit a BÖTKT és az ellátásokat igénybevevő önkormányzatok
feladat-ellátási megállapodásban rögzítik. A szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az
időskorúak nappali ellátása, a fogyatékos személyek nappali ellátása és a család – és
gyermekjóléti szolgálat feladatellátásáról szóló megállapodások módosítása vált
szükségessé az alábbiak miatt:
-

-

A BSZSZK 2018. január 1. napjától Csökmő település érintett lakosai számára a
szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali
ellátása, házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat, valamint a család – és
gyermekjóléti szolgálat keretében a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást
biztosítja.
A BSZSZK Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ellátottak számára nyitva álló egyéb
helyisége Darvas településen új helyen lett kialakítva, Darvas, Rákóczi u. 56. szám
alatt.

A fentieknek megfelelően a BÖTKT és a Képviselő-testület között 1 módosított
megállapodás testület általi jóváhagyása szükséges. Jelen megállapodások a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegek, hatályuk 2018. január 1-től
határozatlan időre szól, a szövegben a változások kiemelésre kerültek. A megállapodások
részletesen tartalmazzák a feleknek feladat teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeit, a

szolgáltatás ellátásának infrastrukturális feltételeivel kapcsolatos előírásokat továbbá a
feladatellátás finanszírozásának szabályait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megállapodásokat szíveskedjenek
jóváhagyni. Az előterjesztéshez 1 db határozati javaslat tartozik.
Gáborján, 2017…………………….
Mező Gyula
polgármester

1. SZ. HATÁROZATI JAVASLAT
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Bihari
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása közötti Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat feladat ellátásáról szóló megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
Házi segítségnyújtás feladatellátásáról
I.
A megállapodás előzményei
I.1
A Bihari Kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei a térségi
közszolgáltatások szervezésére, összehangolására, fejlesztésére és intézményrendszerének
integrálására 2004. július 13-án létrehozták a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulását.
A Társulási Megállapodás 6. pontjaiban a szociális feladatok közös ellátását vállalták a társult
települések.
II.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2.1. Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György
u. 17-19., képviseli: Muraközi István társulás elnöke) mint a Bihari Szociális Szolgáltató Központ
(a továbbiakban: BSZSZK; 4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 2. sz.) irányító szerve a Társulási
Megállapodásban vállalt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
(továbbiakban: Szt.) 63. § szerinti házi segítségnyújtás feladat hatékonyabb, magasabb szintű
ellátása érdekében megállapodást köt az alábbi társult települések önkormányzatainak képviselőtestületeivel feladatainak ellátása érdekében.
2.2. Szociális alapszolgáltatási (házi segítségnyújtás) feladatellátásra társult tagok neve, székhelye,
képviselője:
-

Bakonszeg Község Önkormányzata (4164 Bakonszeg Hunyadi u. 24. képviseli: Gara Péter
polgármester)
Berettyóújfalu Város Önkormányzata (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. képviseli:
Muraközi István polgármester)
Csökmő Nagyközség Önkormányzata (4145 Csökmő, Kossuth u. 109. képviseli: Nagy
Tibor polgármester)
Furta Község Önkormányzata (4141 Furta, Petőfi u. 1. képviseli: Krucsó Antal
polgármester)

-

Gáborján Község Önkormányzata (4122 Gáborján, Fő u. 106. képviseli: Mező Gyula
polgármester)
Kismarja Község Önkormányzata (4126 Kismarja, Bocskai u. 20. képviseli: Farkas István
Attila polgármester)
Mezősas Község Önkormányzata (4134 Mezősas, Nagy S. u. 49., képviseli: Somi László
polgármester)
Tépe Község Önkormányzata (4132 Tépe, Rákóczi u. 1. képviseli: Balogh András
polgármester)
Zsáka Nagyközség Önkormányzata (4142 Zsáka, Szabadság tér 1. képviseli: Kovács
Kálmán polgármester)- továbbiakban: Társult önkormányzatok- valamint
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (4100 Berettyóújfalu, Dózsa
György u. 17-19., képviseli: Muraközi István társulás elnöke) továbbiakban: Társulás
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

2.3. Szociális alapszolgáltatási (házi segítségnyújtás), feladatellátásra társult települések
lakosságszáma:
Jelen megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza a feladatellátásra társult települések
lakosságszámát. A lakosságszámot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.
III.
FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása feladat- és hatásköreinek ellátása
érdekében költségvetési intézményt, a Bihari Szociális Szolgáltató Központot (4100
Berettyóújfalu, Ady E. u. 2. sz.) tart fenn és azt működteti.
Ezen megállapodásban szereplő feladatokat a BSZSZK látja el.
Házi segítségnyújtás esetén az intézmény telephelyeinek, ellátottak számára nyitva álló
egyéb helységeinek címe:
székhely címe:
4100 Berettyóújfalu, Ady E. u. 2. sz.
telephelyek címe:
4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 50/a sz.
4145 Csökmő, Kossuth u. 117.
4141 Furta, Petőfi u. 2.
4134 Mezősas, Nagy S. u. 43. sz.
4142 Zsáka, Bethlen Gábor u. 8. sz.
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek címe:
4122 Gáborján, Fő u. 49. sz.

4126 Kismarja, Fő u. 16.
4132 Tépe, Fő u. 2. sz.
A BSZSZK a Társulási Megállapodásban, 6.1.1. pontjában, az intézmény Alapító okiratában és
jelen Megállapodásban rögzített szociális alapszolgáltatások körébe tartozó házi segítségnyújtás
feladatait az alábbi településekre vonatkozóan látja el:
 Bakonszeg
 Berettyóújfalu
 Csökmő
 Furta
 Gáborján
 Kismarja
 Mezősas
 Tépe
 Zsáka
IV.
VAGYONI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
A Társulás illetve Bakonszeg, Berettyóújfalu, Gáborján, Kismarja, Mezősas, Tépe és Zsáka
települések önkormányzatai rögzítik, hogy a szociális alapszolgáltatások feladatellátására az
önkormányzatok átadták, a BSZSZK átvette a II/2.1. pontban felsorolt feladatok ellátását
2016. január 01. napjától határozatlan időre. Furta település önkormányzata 2016. július 1től átadta a szociális alapszolgáltatások feladatellátására, a BSZSZK átvette a II/2.1. pontban
felsorolt feladatok ellátását 2016. július 1-től határozatlan időre. Csökmő Nagyközség
Önkormányzata 2018. január 1-től átadja a szociális alapszolgáltatások feladatellátására, a
BSZSZK átveszi a II/2.1. pontban felsorolt feladatok ellátását 2018. január 1-től határozatlan
időre. A feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont 2015. december 31. forduló nappal
elkészített leltár szerint- ingyenes használatba, üzemeltetésbe adta Bakonszeg,
Berettyóújfalu, Gáborján, Kismarja, Mezősas, Tépe és Zsáka települések önkormányzatai a
BSZSZK-nak. Furta település önkormányzata a feladat ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyont 2016. június 30. forduló nappal elkészített leltár szerint- ingyenes használatba,
üzemeltetésbe adta a BSZSZK-nak. Csökmő Nagyközség Önkormányzata a feladat ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyont 2017. december 31. forduló nappal elkészített leltár szerintingyenes használatba, üzemeltetésbe adja a BSZSZK-nak. Az átadott ingatlanvagyonról készült
leltárt ezen megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.
A BSZSZK köteles az átvett ingatlan- és ingó vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni.
Az átadott ingatlan és ingó vagyontárgyak tulajdonjoga továbbra is az tagönkormányzatot illeti
meg. Az üzemeltetésbe átadott eszközök karbantartásáról, a Társulás gondoskodik az Intézmény
költségvetésén keresztül.
Az épület üzemeltetése során felmerülő ún. szokásos rezsiköltség (közüzemi szolgáltatások díja,
fűtés és a hulladékszállítás) a tagönkormányzatokat terheli. Az ingó és ingatlan vagyon biztosítása
az érintett tagönkormányzat tulajdonos kötelezettsége.

Az átadó tagönkormányzatot terheli továbbra is az épület szerkezeti elemeinek és központi
berendezéseinek működőképes állapotban tartása. Az üzemeletetésre átadott ingatlanon felújítást
és értéknövelő beruházást saját költségvetési forrásából az átadó tagönkormányzat végezhet. Más
forrásból történő finanszírozás esetén, vagy amennyiben a használó üzemeltető a Társulási Tanács
döntése alapján végzi el az értéknövelő felújítást, ahhoz az átadó tagönkormányzat hozzájárulása
szükséges.
A felek a pályázati lehetőségek teljes körű kihasználása érdekében, az adott pályázat feltételeinek
ismeretében külön megállapodást kötnek egymással az átadott ingatlan felújítása, átalakítása,
értéknövelő beruházás megvalósítása érdekében, különös tekintettel az önerő biztosítására.
A felek az üzemeltetés átadását megelőzően - lehetőség szerint fényképpel is alátámasztott- átadás
átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, feltüntetve az esetleges hibákat, a felek által tett észrevételeket,
a mérőórák állását.
V.
FELADATELLÁTÁS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS
Jelen megállapodásban a társult önkormányzatok vállalják, hogy a költségvetési törvény
irányszámainak ismeretében, amennyiben a feladatellátás működési, fenntartási költségeit a központi, saját bevétel, vagy egyéb külső forrás nem fedezi - költségvetési rendeletükben rögzített
kiegészítő hozzájárulást biztosítnak a településükön ellátott feladatok működéséhez, mely
hozzájárulás mértékét minden évben felülvizsgálják.
A hozzájárulást az önkormányzatok havonta utalják át a Társulás számlájára, minden hónap 10-ig
a 11738046-15376769 számú számlaszámra.
A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve
késedelembe esett önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás, ha az általa küldött felszólítást
követően 8 napon belül a tartozás nem kerül kiegyenlítésre az adott önkormányzat számláját vezető
bank felé azonnali beszedési megbízást nyújtson be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez
más inkasszókkal szemben. Az önkormányzatok az önkormányzat nevében aláírásra jogosult
személyek által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot nyújtanak be a számlavezető pénzintézetük felé,
mellyel felhatalmazzák a számlavezető pénzintézetet a Társulás által benyújtott beszedési
megbízás teljesítésére. A tagönkormányzatok a felhatalmazó nyilatkozatot a számlavezető
pénzintézetük felé jelen megállapodás aláírását követő 15 napon belül kötelesek benyújtani, majd
a felhatalmazó nyilatkozat - számlavezető pénzintézet által ellenjegyzett- példányát, az
ellenjegyzett nyilatkozat kézhezvételét követően, soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül
kötelesek a Társulás részére eljuttatni.
Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a Társulás
polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamat
kerül felszámolásra.
A hozzájárulás megállapításához az önkormányzat költségvetés készítési metodikájában foglalt
előírások szerinti szerkezetben, összetételben és bontásban kell a költségvetést bemutatni.
Amennyiben a hasonló szerkezetű költségvetés szerint indokolt a hozzájárulás, az adott
tagönkormányzat költségvetésében ez kerül jóváhagyásra.

VI.
A MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZTVEVŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
6.1. Az önkormányzatok jogai és kötelességei:
6.1.1. A társult tagönkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulást, illetve annak
szolgáltató intézményét a Bihari Szociális Szolgáltató Központot ellátják mindazon
információkkal, dokumentumokkal, amelyek segítik a feladatok ellátását.
6.2. A Társulási Tanács jogai és kötelezettségei
6.2.1. A Társulásnak joga van a jelen megállapodásban rögzített feladatok, szolgáltatások ellátását,
a Társulás által biztosított támogatások rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni, valamint évente
egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét.
6.2.2. Az intézményi térítési díjak meghatározása az 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b/
pontban meghatározottak szerint történik.
VII.
A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE
7.1. Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel - egymás érdekeinek figyelembevételével –
módosíthatják. A módosítási szándékukat egymással írásban legalább 90 nappal megelőzően
közölni kell.
7.2. Ezen megállapodást bármelyik résztvevő önkormányzat a 90 napos felmondási idő mellett
felmondhatja.
7.3. A jelen megállapodás megszűnésének időpontjában a felek egymással elszámolnak. A
BSZSZK köteles a tagönkormányzat tulajdonát képező ingatlant rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban visszaszolgáltatni. A BSZSZK nem felel az ingatlan azon hiányosságaiért,
amelyek a tagönkormányzat felújítási kötelezettségeinek elmulasztásából adódnak.
7.4. A BSZSZK köteles a jelen megállapodás megszűnésének időpontjában a tagönkormányzat
tulajdonát képező, leltár szerint átvett eszközöket visszaszolgáltatni, kivéve a kiselejtezett
eszközöket.
VIII.
Záró rendelkezés
8.1. A felek jelen megállapodásból folyó jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során
kötelesek a jóhiszeműség elvének megfelelően egymás érdekeire figyelemmel, egymással
együttműködve eljárni.
8.2. A felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan eseményről, amely jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítését bármilyen módon korlátozhatja, nehezíti, vagy
megakadályozza.

8.3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni értelemszerűen.
8.4. Jelen Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei, a Társulási Tanács
határozataikkal jóváhagyták és ezt képviselőik aláírásukkal is igazolják.
Hatályba lépés: Jelen megállapodás a 2016. március 23. napján kelt Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása házi segítségnyújtás feladatellátásáról szóló megállapodás
módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege, a hatályba lépésének időpontja 2018.
január 1. napja.
Berettyóújfalu, 2017. …….……
………….……………………….
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1. SZ. MELLÉKLET
A feladatellátásra társult települések lakosságszáma:
Település

Lakosságszám

Berettyóújfalu

14816

Bakonszeg

1190

Furta

1157

Csökmő

1900

Gáborján

848

Kismarja

1278

Mezősas

648

Tépe

1099

Zsáka

1560

összesen

24496

2. SZ. MELLÉKLET
A feladat ellátását szolgáló vagyon:
1. Berettyóújfalu Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon
kezelése és használata.
Ingatlan:
2196/4. hrsz. Berettyóújfalu, Ady E. u. 2.
2. Bakonszeg Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon
kezelése és használata.
Ingatlan:
118/2 hrsz. Bakonszeg, Hunyadi u. 50/a
3. Csökmő Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb
vagyon kezelése és használata.
Ingatlan:
14 hrsz. Csökmő, Kossuth u. 117.
4. Furta Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése
és használata.
Ingatlan:
730/2 hrsz. Furta, Petőfi u. 2.
5. Gáborján Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon
kezelése és használata.
Ingatlan:
435 hrsz. Gáborján, Fő u. 49.
6. Kismarja Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon
kezelése és használata.
Ingatlan:
568/2 hrsz. Kismarja, Fő u. 16.
7. Mezősas Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon
kezelése és használata.
Ingatlan:
427 hrsz. Mezősas, Nagy S. u. 49.
8. Tépe Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelése
és használata.
Ingatlan:
108/5 hrsz. Tépe, Fő. u. 2.
9. Zsáka Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon
kezelése és használata.
Ingatlan:
465/1 hrsz. Zsáka, Bethlen Gábor u. 8.
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