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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019.  május 29-én de. 09.00 órakor 
TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

 

Hozott rendeletek:     
9/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 14.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról  

10/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet Fülöp Község Önkormányzata 2018. évi 

zárszámadásáról 

 

Hozott határozatok:      
57/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés 

58/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Az Önkormányzat 2018. évi összefoglaló Belső 

ellenőrzési jelentésének elfogadása 

59/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetésének módosítása 

60/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi zárszámadásának elfogadása 

61/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 

Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról és a 2018. évi üzleti tervéről 

62/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 

Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása 

63/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 

Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megválasztása 

64/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 

Nonprofit Kft. FEB tagjának megválasztása 

65/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 

Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása 

66/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó 

Társulás beszámolója az általa biztosított ellátásokról  

67/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó 

Társulás Társulási megállapodás módosítása 

68/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

69/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: A tanyagondnoki szolgálat 2018. évi 

tevékenységének beszámolója 

70/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: Óvodavezető pályázat kiírása 

71/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése támogatási 

szerződéshez kapcsolódó döntés 



JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült:  

A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat 

Művelődési Házában 2019. május 29-én de. 9.00 órakor megtartott soros nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  
Hutóczki Péter polgármester 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 

            Bugyáné Szász Erzsébet képviselő 

            Földháti István képviselő 

Hutóczki Imre képviselő 

Furó Tiborné képviselő 

 

Tanácskozási joggal: 

 Dr. Csősz Péter jegyző 

            Kissné Terdik Erzsébet aljegyző   

 Hutóczki Valéria megbízott óvodavezető   

         Napirendeknél megjelöltek 

 

Igazoltan távol: 

            Sándor László képviselő 

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét, 

javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.  

 

Meghívó szerinti napirend:     

1. Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet megtárgyalása. 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A 2018. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

6. Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A tanyagondnoki szolgálat 2018. évi tevékenységének beszámolója 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója az általa 

biztosított ellátásokról (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat, 

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 

Előterjesztő: Intézményvezető 

 



9. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

10. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft társasági 

szerződés módosítása és ahhoz kapcsolódó döntések 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

11. Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12.  VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése támogatási szerződéshez kapcsolódó döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Javasolt napirend: 

1. Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A 2018. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft társasági 

szerződés módosítása és ahhoz kapcsolódó döntések 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója az általa 

biztosított ellátásokról (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat, 

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 

Előterjesztő: Intézményvezető 

9. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 

módosítása 

Előterjesztő: Intézményvezető 

10. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

11. A tanyagondnoki szolgálat 2018. évi tevékenységének beszámolója 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

13.  VP6—7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése támogatási szerződéshez kapcsolódó döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 



Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Fülöp Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1. Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

3. Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárszámadási 

rendelet megtárgyalása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

4. A 2018. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

5. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

6. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

7. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft társasági 

szerződés módosítása és ahhoz kapcsolódó döntések 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

8. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója az általa 

biztosított ellátásokról (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat, 

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 

Előterjesztő: Intézményvezető 

9. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 

módosítása 

Előterjesztő: Intézményvezető 

10. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 

beszámoló 

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

11. A tanyagondnoki szolgálat 2018. évi tevékenységének beszámolója 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

12. Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

13.  VP6—7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 

fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése támogatási szerződéshez kapcsolódó döntés 

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok 
Előterjesztés: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A kiküldött előterjesztést ismerteti. A gasztronómiai fesztiválon és fogathajtó rendezvényeken 

való részvételt, munkát megköszönöm munkatársaimnak, képviselő-testületnek, óvoda 

dolgozóinak. A nyíradonyi szociális társulásban a gazdálkodási beszámolót követően Fülöp 



településnek nem kell utólag hozzájárulást fizetni 2018. évre, hanem 1,7 MFt elszámolható 

erre az évre. Ma fogok menni LEADER közgyűlésre pályázattal kapcsolatosan. 

Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: 
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

elfogadja. 

 

Felelős: ----- 

Határidő: -----   

 

 

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen vannak: Reszler György könyvvizsgáló, Szűcsné Almási Andrea 

pénzügyi előadó 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Kérdezem Szűcsné Almási Andrea pénzügyest, Reszler György könyvvizsgálót van-e 

kiegészítése az előterjesztéshez. 

 

Szűcsné Almási Andrea:  
Nincs kiegészítésem. 

 

Reszler György könyvvizsgáló: 

Nekem sincs kiegészítésem, a jogszabályoknak és felhasználásnak megfelelő előirányzat 

módosításokat tartalmazza. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

9/2019. (V. 29.) Önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 14.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

 



1. § 

 

Fülöp Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.14.) 

önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„2. § 

 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az 

önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetését: 

 

360.977 ezer Ft költségvetési bevétellel 

677.997 ezer Ft költségvetési kiadással 

                                               -317.020 ezer Ft költségvetési egyenleggel, hiánnyal  

 322.745 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

     5.725 ezer Ft finanszírozási kiadással 

     683.722 ezer Ft bevételi, kiadási főösszeggel hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a költségvetési egyenleg (a költségvetési 

hiány) mínusz 317.020 Ft összegéből mínusz 563.569 ezer Ft a működési bevételek és 

működési kiadások egyenlege (működési hiány) és mínusz 263.451 ezer Ft a 

felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási hiány).  

 

(3) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a finanszírozási kiadások 5.725 ezer Ft 

összegét, amely az államháztartáson belüli 2017. évi megelőlegezések 2018. évi 

visszafizetési kötelezettségét tartalmazza 4.803 ezer forint összegben, a finanszírozási 

bevételek között megjelenő előző évi maradvány igénybevétele finanszírozza. További 

922 ezer forint a tárgyévi megelőlegezés a közfoglalkoztatottak előrehozott munkabér 

kifizetése miatt, megtérülése a nettó finanszírozáson belül realizálódott.  

 

(4) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a működési és felhalmozási hiányt belső forrásból 

kívánja finanszírozni, amelynek érdekében e célra 322.745 ezer Ft előző évi 

maradvány igénybevételét rendeli el. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 

finanszírozási bevételekben összesen 322.745 ezer Ft 2017. évi költségvetési 

maradvány igénybevétele szerepel.” 

 

2. § 

 

(1) A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

(2) „A bevételek összegéből 332.615 ezer Ft a működési költségvetési bevételek, és 

263.451 ezer Ft a felhalmozási költségvetési bevételek összege.” 

 

(2) A rendelet 3.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(4) „A kiadások összegéből 386.184 ezer Ft a működési költségvetési kiadások, és 

291.813 ezer Ft a felhalmozási költségvetési kiadások összege.” 

 

 



3. § 

 

A Rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 2/a, 2/b, 2/c, 2d, 2/e, 2/h, 3/a, 3/b, 3/c mellékletei helyébe jelen 

rendelet 1/a, 1/b, 1/c, 2/a, 2/b, 2/c, 2d, 2e, 2/f, 3/a, 3/b, 3/c melléklete lép. 

  

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

 

 

Hutóczki Péter   sk.                                                                          Dr. Csősz Péter sk. 

  polgármester                                                                                              jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Fülöp, 2019. május 29. 

                                                                                                 Dr. Csősz Péter sk. 

                                                                                                     jegyző 

 

Megjegyzés:  a rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik 

 

3. Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, 

zárszámadási rendelet megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen vannak: Reszler György könyvvizsgáló, Szűcsné Almási Andrea 

pénzügyi előadó 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Kérdezem könyvvizsgáló urat és a pénzügyes kolléganőt, szeretnék-e kiegészíteni az 

előterjesztést? 

 

Szűcsné Almási Andrea pénzügyi előadó: 

Én nem szeretném kiegészíteni, ha van kérdés és tudok, akkor szívesen válaszolok. 

 

Reszler György könyvvizsgáló: 

A 2018. évi gazdálkodás eredményesnek nyilvánítható. A pénzügy, gazdálkodási rész 2018-

ban is nagy kihívásoknak volt kitéve, nyugdíjba vonuló és új kolléganők személyi cseréje, a 

Magyar Államkincstár átfogó önkormányzatra és intézményre kiterjedő ellenőrző vizsgálata 

és mellette a nem kevés folyó önkormányzati gazdálkodás biztosítása.  Az önkormányzat 

zárszámadásának elfogadását megelőzi az államkincstár felé beterjesztésre kerülő 

gazdálkodási beszámoló, mely ezen időpontra elfogadottnak tekintett. A beszámolóhoz képest 

a zárszámadás egy lényegesen részletesebb tartalommal elkészülő anyag, melyet megismerve 

elfogadásra javaslok. 

 

Hutóczki Imre képviselő: 

Szakemberek készítették el, könyvvizsgáló úr elfogadásra javasolja és véleményét adja hozzá, 

megalapozott, jó gazdálkodást folytatottunk, bizalommal kell lenni és el kell fogadni. 



Hutóczki Péter polgármester:  

Örülök, hogy a 2018. évet eredményekkel tudtuk zárni, ehhez el kell ismerni és köszönet 

mindenkinek, aki ebben részt vett: a képviselő-testület, a hivatal, az önkormányzat és 

intézmény dolgozóinak. Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A 

Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

10/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

 

Fülöp Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 Az önkormányzat és az óvoda összevont bevételei és kiadásai 

 

1. § 

 

A rendelet Fülöp Község Önkormányzata, valamint az általa irányított intézménye, a Fülöpi 

Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítését tartalmazza. 

 

2. § 

 

(1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézménye 

2018. évi költségvetésének teljesítését 

 

353.652 ezer Ft költségvetési bevétellel 

531.401 ezer Ft költségvetési kiadással 

177.749 ezer Ft költségvetési egyenleggel (többlettel) 

 

322.745 ezer Ft finanszírozási bevétellel 

    5.725 ezer Ft finanszírozási kiadással 

 

676.397 ezer Ft bevételi főösszeggel 

537.126 ezer Ft kiadási főösszeggel 

139.271 ezer Ft összes egyenleggel, maradvánnyal hagyja jóvá. 

 

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 177.749 ezer forint költségvetési 

maradványból 23.345 ezer Ft a működési költségvetési hiány, 201.094 ezer Ft a felhalmozási 

költségvetés többletének összege. A 139.271 ezer forint maradvány összege magába foglalja 

továbbá a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét, 317.020 ezer forint többletet. 

 

3. § 

 

(1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított bevételek teljesítését kiemelt 

előirányzatonként a rendelet 1. a) számú melléklete alapján hagyja jóvá. 

 



(1) A bevételek összegéből 327.427 ezer forint a működési költségvetési bevételek, és 

26.225 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek összege. 

  

(2) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadások teljesítését kiemelt 

előirányzatonként a rendelet 1.b) számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A kiadások összegéből 304.082 ezer forint a működési költségvetési kiadások, és 

227.319 ezer forint a felhalmozási költségvetési kiadások összege. 

 

(4) Az önkormányzat és intézménye összevont költségvetési mérlegét a rendelet 1.c) 

számú melléklete tartalmazza. 

 

Az Önkormányzat költségvetése  

 

4. § 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését részletesen a 

következők szerint állapítja meg: 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének teljesítését a rendelet 2. számú 

mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 2/a. számú 

melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 2/b. számú melléklet, a bevételek és 

kiadások költségvetési mérlegét a 2/c. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az Önkormányzat beruházási és felújítási teljesített kiadásait beruházásonként és 

felújításonként a rendelet 2/d. számú melléklete tartalmazza. 

 

(3) Az önkormányzat a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti 

saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 

fizetési kötelezettség megállapításához a 2/e. számú melléklet tartalmazza.  

 

(4) Fülöp Község Önkormányzata a Gst. 3.§ (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet 

2018. évben nem hajtott végre, és az önkormányzatnak ilyen ügyletből fennálló 

kötelezettsége nincs.      

 

(5) Fülöp Község Önkormányzata EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósult 

projektek teljesített bevételeit és kiadásait a rendelet 2/g számú melléklete tartalmazza. 

 

A Fülöpi Óvoda költségvetése 

 

5. §  

 

A Képviselő-testület a Fülöpi Óvoda költségvetésének teljesítését a rendelet 3. számú 

mellékletei szerint hagyja jóvá. A bevételeket kiemelt előirányzatonként a 3/a. számú 

melléklet, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 3/b. számú melléklet, a bevételek és 

kiadások költségvetési mérlegét a 3/c. számú melléklet tartalmazza. 



A maradvány jóváhagyása 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye összesített maradványát 139.272 ezer Ft 

összegben hagyja jóvá. Ezen belül Fülöp Község Önkormányzat maradványa 139.167 ezer Ft, 

a Fülöpi Óvoda maradványa 105 ezer Ft. A Képviselő-testület az Óvoda maradványát nem 

vonja el.  

 

A képviselő-testület az összesített maradvány cél szerinti felhasználását e rendelet 4. sz. 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

A gazdálkodás végrehajtása 

 

6. § 

 

A Képviselő-testület a civil szervezeteknek 2018. évben nyújtott támogatásokat a rendelet 2/f. 

sz. melléklete szerint hagyja jóvá.  

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

7. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Hutóczki Péter sk. Dr. Csősz Péter sk. 

polgármester jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve 

 

Fülöp, 2019. május 29.      Dr. Csősz Péter sk. 

           jegyző 

 

 

Megjegyzés: a rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

4. A 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen vannak: Reszler György könyvvizsgáló, Szűcsné Almási Andrea 

pénzügyi előadó 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A zárszámadás részét képezi a 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés. A jelenlegi 

könyvvizsgálónk, tavaly még belső ellenőrünk által elkészített jelentést a képviselő-testület 

megkapta, kérem, ha van kérdés, vagy hozzászólás tegyék fel. 

 

Reszler György könyvvizsgáló 

A belső ellenőrzés a képviselő-testület által elfogadott terv alapján történt és ennek 



összefoglalását tartalmazza a jelentés, nagy jelentőségű hiba nem került feltárásra. A 

tartalékprogram nem mindig kerül végrehajtásra, egy-egy ellenőrzési program 

megvalósításához a kollégáktól nagyon nagy mennyiségű dokumentációra van szükség. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Szeretném megköszönni a belső ellenőrként végzett munkát és segítséget. Amennyiben nincs 

kérdés, hozzászólás kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, 

döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

58/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet 48. §-a alapján Fülöp Község Önkormányzatánál és 

intézményénél (Fülöpi Óvoda) 2018. évben végzett belső ellenőrzési 

tevékenységről készített Éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 
 

 

 

5. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A közös hivatal költségvetésének az előterjesztésben, a melléklet táblázatban részletesen 

kimutatásra került a 2018. évi tervezet és a tényleges felhasználás, jelenleg fizetési 

kötelezettségünk áll fenn a hivatal felé. A tényleges felhasználás alapján 1.432.631 Ft a 

fizetési kötelezettség. Természetesen ez az összeg magasabb lenne, de a dologi kiadások terén 

sok minden – különösen irodaszerek, működést szolgáló eszközök – beszerzése az 

önkormányzat költségvetésében jelentkeznek. Az előterjesztésnek része a zárszámadást 

megelőző költségvetés módosítás. 

Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

59/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

előirányzat módosításáról szóló előterjesztést a határozat 1. sz. melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

                   Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 



 

Hutóczki Péter polgármester:  

Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, 6 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót, valamint a 1 432 631,- Ft fizetési kötelezettséget a határozat 2. 

sz. melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

                   Kissné Terdik Erzsébet aljegyző  

 

Megjegyzés: a határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

 

SÁNDOR LÁSZLÓ képviselő 9,35 perckor megérkezik, jelenlévő képviselők száma: 7 fő 

 

 

6. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 

2018. évi beszámolójáról és a 2019. évi üzleti tervéről 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen van: Dr. Rácz Norbert igazgató 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Köszöntöm Dr. Rácz Norbert igazgató urat. A képviselő-testület elé terjesztem – mint 

tulajdonrészes önkormányzat – a Vámospércsi Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról és a 

2019. évi üzleti tervéről szóló anyagot a szükséges mellékletekkel: egyszerűsített éves 

beszámoló, mérleg, eredmény beszámoló, független könyvvizsgálói jelentés és a 2019. évi 

üzleti terv. Illetve része az előterjesztésnek, hogy lejártak a tisztségviselők megbízásai és újra 

kell őket választani, az ő személyükre is van javaslat. Kérdezem igazgató urat a kiküldött 

beszámolóhoz van e kiegészítése? 

 

Dr. Rácz Norbert igazgató 

A megküldött anyag részletesen tartalmaz minden fontos információt a gazdálkodásra 

vonatkozóan. A GDPR bevezetése jelentős költségtöbbletet okozott. A kintlévőséget a NEAK 

finanszírozás időbeli csúszása okozza. Az ellátotti létszámból pedig valami technikai hiba 

miatt hiányzik a szülész-nőgyógyász rendelés adatai. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Sajnos most már a járóbeteg intézményben is előfordult a hosszabb várólista egy-egy időpont 

kérés esetén. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett beszámolót és üzleti 

tervet fogadja el. 

Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



61/2019. (V. 29.) KT. sz.  határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

1.) a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2018. évi 

beszámolóját – figyelemmel a független könyvvizsgálói jelentésre -787.180 EFt 

mérlegfőösszeggel, -5.263 EFt adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja;  

2.) elfogadja a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2019. évi 

üzleti tervét; 

3.) Felkéri a polgármester a határozatról az intézmény vezetőjét értesítse. 

 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

Határidő:  2019. május 31. 
 

 

7. A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 

társasági szerződés módosítása és ahhoz kapcsolódó döntések 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen van: Dr. Rácz Norbert igazgató 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rácz 

Norbert megküldte a Társaság ügyvédje által elkészített Társasági szerződés módosításának 

tervezetét. Kérem igazgató urat mondja el miért volt szükséges a társasági szerződés 

módosítására. 

 

Dr. Rácz Norbert igazgató: 

A Társasági szerződés módosítására az alábbiak miatt volt szükséges:  

A társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása lejár, így szükséges döntést hozni a 

Taggyűlésnek az ügyvezető igazgató személyéről, a felügyelőbizottsági tagokról, és a 

könyvvizsgálóról.  

Az ügyvéd által elkészített Társasági szerződés módosításának tervezetét az előterjesztés 

mellékleteként megküldtük. 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület továbbra is Dr. Rácz Norbert Zoltánt javasolja a 

Taggyűlésnek az ügyvezető igazgatói tisztségre.  

A jelenlegi ügyvezető igazgató javaslata alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a Felügyelő 

Bizottságba Furó Tibort (4266 Fülöp, Arany J. u. 99. sz.) javasoljuk megválasztani a 

Taggyűlésnek.  

Javaslom továbbá, hogy a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Vida Ildikó 

könyvvizsgálót javasoljuk a Taggyűlésnek megválasztani.  

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 



62/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági 

szerződését – a módosításokkal egységes szerkezetben – a határozat 

melléklete szerint elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt 

értesítse, és a döntést a Taggyűlésen képviselje.  

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

 
 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

63/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetői 

tisztségére Dr. Rácz Norbert Zoltánt javasolja a Taggyűlésnek.   

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Taggyűlésen 

képviselje.  

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 
 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

64/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottságába Furó Tibort javasolja megválasztani a Taggyűlésnek.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Taggyűlésen 

képviselje.  

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős:  Hutóczki Péter 

 
 

Hutóczki Péter polgármester:  

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 



könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Vida Ildikó könyvvizsgálót 

javasolja a Taggyűlésnek megválasztani.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Taggyűlésen 

képviselje.  

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 
 

8. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója 

az általa biztosított ellátásokról (családsegítés, gyermekjóléti 

szolgálat, támogató szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális 

étkeztetés) 
Előterjesztő: Intézményvezető 

Előterjesztés: írásban 

Napirendnél jelen van: Terdik János igazgató 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Köszöntöm Terdik János igazgató urat, kérem, ha szeretné kiegészíteni a megküldött 

tájékoztató anyagot tegye meg. 

 

Terdik János igazgató: 

Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket. A beszámolóban azoknak a 

szolgáltatáselemeknek a működtetésére helyeztem a hangsúlyt, amelyeket Fülöpön 

biztosítjuk. Általában a beszámolóknak nem szokott része lenni a pályázati tevékenység, de 

tavaly az EFOP keretén belül nyert támogatás jelentős része volt a tevékenységnek és érintette 

a Fülöpi Óvodát és Általános Iskolát is. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Sajnos azt látjuk, hogy egyre nagyobb szükség van a családsegítő által végzett munkára, 

sokszor segítenek és beavatkoznak olyan eseteknél is, amely nem klasszikusan feladatuk. A 

létszámfeltételek nem javulnak, de az esetszámok és a leterheltség azonban nő. Szeretném 

kérni, hogy a házi segítségnyújtás továbbra kapjon kiemelt figyelmet a munkavégzés 

tekintetében, mert továbbra is az a véleményem, hogy nem minden esetben lehet szakmai 

elhivatottságról is beszélni. Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő 

szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyíradonyi 

Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolóját az általa biztosított 

ellátásokról elfogadta. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: - 
 

 

 

 



9. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási 

megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Intézményvezető 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  
Köszöntöm Terdik János intézményvezető urat. Kérem mondja el miért volt szükséges a 

társulási megállapodás módosítására. 

 

Terdik János intézményvezető:  

Hajdúsámsonban a telephely címe megváltozott, ezért a társulási megállapodást módosítani 

kellett. Ezért volt szükséges. Kérem amennyiben úgy gondolják döntsenek az elfogadásról. 

Hutóczki Péter polgármester:  

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt 

szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

67/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás 

módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékletként csatolt I/840-31/2019. 

számú módosító okiratot, valamint az I/840-32/2019. számú Társulási 

Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 

Határidő:  2019. június 30. 

Felelős:  polgármester 
 

Melléklet a 67/2019. (V.29.) KT. sz. határozathoz: 

 

Okirat száma: I/840-31/2019. 

 

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

A Társulási Tanács a hatályos - I/840-9/2019. számú - Társulási Megállapodását az alábbi 

rendelkezéssel módosítja:  

 

1.) A Társulási Megállapodás VII. FEJEZET 2. c.) pontjában foglalt  

 

"Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

- Hajdúsámson, Árpád utca 22. szám alatti 

- Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti” 

szövegrész helyébe a 

 

„Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

- Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti 

- Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti” szövegrész lép. 

 
2.) A Társulási Megállapodás XI. FEJEZET 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 



„1. A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba.” 

 

Nyíradony, 2019. május 28. 

 

A társult önkormányzatok:             A társulási megállapodást módosító okirat 

képviselő-testületi határozat száma: 

Álmosd Község Önkormányzata    ……./2019. (……..) sz. határozat 

Bagamér Nagyközség Önkormányzata   ……/2019. (……..) sz. határozat 

Balkány Város Önkormányzata    ……/2019. (……..) sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Nyíracsád Község Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Nyíradony Város Önkormányzata     ……../2019. (……..) sz. határozat 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata   ……./2019. (……..) sz. határozat 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata   ……./2019. (……...) sz. határozat 

Nyírmihálydi Község Önkormányzata   ……./2019. (……...) sz. határozat 

Újléta Község Önkormányzata    ……../2019. (…….) sz. határozat 

Vámospércs Város Önkormányzata    ……../2019. (……..) sz. határozat 

 

                 

 

               Tóth Sándor                                                                        Orvos Mihály 

Álmosd Község Polgármestere                                     Bagamér Nagyközség Polgármestere         

          

               Pálosi László                                                             Hutóczki Péter                                                                   

   Balkány Város Polgármestere                                                Fülöp Község Polgármestere                                     

  

           Antal Szabolcs                                                                     Dr. Nagy János 

Hajdúsámson Város Polgármestere                                Nyíracsád Község Polgármestere 

 

     Kondásné Erdei Mária                                                        Nyíri Béla                                                                                            

  Nyíradony Város Polgármestere                                 Nyírábrány Nagyközség Polgármestere 

 

                Kövér Mihály Csaba                                                    Dr. Vincze István 

  Nyírmártonfalva Község Polgármestere                     Nyírmihálydi Község Polgármestere 

 

  Szimáné Tóth Erzsébet                                                       Ménes Andrea    

        Újléta Község Polgármestere                                      Vámospércs Város Polgármestere                                        



Okirat száma: I/840-32/2019. 

NYÍRADONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
egységes szerkezetbe foglalva 

 

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás 

szerint.  

Preambulum 
 

2006. január 1-től a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül Nyíradony 

Város Önkormányzata, Nyíracsád Község Önkormányzata, és Fülöp Község Önkormányzata 

Intézményfenntartó Társulást hoztak létre külön szerződéssel. Ekkor került sor Nyíradonyban, 

Nyíracsádon és Fülöpön a támogató szolgáltatás, a közösségi pszichiátriai ellátás és a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésére. 2007-től a Társulásba belépett Nyírábrány 

Nagyközség Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, Vámospércs Város 

Önkormányzata és Újléta Község Önkormányzata a bölcsődei feladatok ellátására. 

2009. januártól csatlakozott a Társuláshoz Hajdúsámson Város Önkormányzata is. 

A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a 

jogszabályi változások figyelembevételével a Társulási Tanács a 145/2012. (XI.29.) NYMITT 

számú határozatával a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött és 

létrehozta a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást. 

A Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013. (III.13.) NYMITT sz. határozatával hagyta jóvá a 

Társulás nevének megváltoztatását. Emiatt 2013. július 1. napjától Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás néven működik a Társulás. 

2013. július 1-től csatlakozott a társuláshoz Álmosd Község Önkormányzata, majd 2013. 

szeptember 30-ai dátummal Balkány Város Önkormányzata, Nyírmihálydi Község 

Önkormányzata és Bagamér Nagyközség Önkormányzata. 

Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2017. december 31. napjával kivált a Társulásból, 

majd a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében 2019. január 1. napjával újra csatlakozott. 

 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

1. A Társulás neve, székhelye 

A Társulás neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

A Társulás székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.  

 

2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 

Álmosd Község Önkormányzata 

Székhely: 4285 Álmosd, Fő u. 10. 

Képviselője: Tóth Sándor polgármester 

Bagamér Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth u. 7. 

Képviselője: Orvos Mihály polgármester  

Balkány Város Önkormányzata 

Székhely: 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. 

Képviselője: Pálosi László polgármester 



Fülöp Község Önkormányzata 

Székhely: Fülöp, Arany János u. 19. 

Képviselője: Hutóczki Péter polgármester 

Hajdúsámson Város Önkormányzata  

Székhely: Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 

Képviselője: Antal Szabolcs polgármester 

Nyíracsád Község Önkormányzata 

Székhely: Nyíracsád, Petőfi tér 8. 

Képviselője: Dr. Nagy János polgármester 

Nyíradony Város Önkormányzata  

Székhely: Nyíradony, Árpád tér 1. 

Képviselője: Kondásné Erdei Mária polgármester 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. 

Képviselője: Nyíri Béla polgármester 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata 

Székhely: Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. 

Képviselője: Kövér Mihály Csaba polgármester 

Nyírmihálydi Község Önkormányzata 

4364 Nyírmihálydi Postakör u. 2. 

Képviselője: Dr. Vincze István polgármester 

Újléta Község Önkormányzata 

Székhely: Újléta, Kossuth u. 20. 

Képviselője: Szimáné Tóth Erzsébet polgármester 

Vámospércs Város Önkormányzata 

Székhely: Vámospércs, Béke u. 1. 

Képviselője: Ménes Andrea polgármester 

 

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 

A lakosságszámot a megállapodás tartalmazza a 2019. január 1-jei állapotnak megfelelően, a 

lakosságszámot a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem jelenti a társulási 

megállapodás módosítását.  

 

 Település  Lakosságszám 

 Álmosd  1.834 fő 

 Bagamér  2.603 fő 

 Balkány  6.238 fő 

 Fülöp  1.735 fő 

 Hajdúsámson  14.315 fő 

 Nyíracsád  3.803 fő 

 Nyíradony  7.980 fő 

 Nyírábrány  3.910 fő 

 Nyírmártonfalva  2.033 fő 

 Nyírmihálydi  2.268 fő 

 Újléta  1.106 fő 

 Vámospércs  5.562 fő 

 Összesen:  53.387 fő 

 

4. A Társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 

költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni. 



 

5. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi 

önkormányzatok képviselő-testületei  határozatlan időtartamra kötik. 

 

II. FEJEZET 

 

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a 

Megállapodásban rögzített kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási 

feladataikat. 

 

2. A Társulás a feladatait - a Társulás által fenntartott Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központon keresztül látja el. 

 

3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális és gyermekjóléti feladatok  

 

3.1. családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 64. §-a alapján és az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39. §-a alapján,  

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 

3.1.1. család- és gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. §-a alapján 

3.1.2. család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-a alapján 

keretében biztosítja 

3.2. házi segítségnyújtás az Szt. 63. §-a alapján,     

3.3. idősek nappali ellátása az Szt. 65/F. §-a alapján, 

3.4. étkeztetés az Szt. 62. §-a alapján, 

3.5. gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) a Gyvt. 42. §-a alapján 

 

4. Társulás útján közösen ellátott önként vállalt szociális alapellátási feladatok  

 

      4.1. támogató szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65/C. §-a alapján, 

      4.2. tanyagondnoki szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 60. §-a alapján, 

      4.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján, 

 

5. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 

 

A Társulás fenntartásában lévő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulás 

székhelye szerinti települési önkormányzat alkot rendeletet, a társulási döntéshozatalt követő 

30 napon belül. 

 

III. FEJEZET 

 

A társulás által ellátott feladatok településenként 

 

1. A társulás a II. fejezet 3. és 4. pontjában foglalt feladatok közül feladatonként és társult 

önkormányzatonként az alábbiakat látja el: 

 

1.1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 



 1.1.1. a család-és gyermekjóléti szolgálat keretében  

- Fülöp Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,  

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,  

- Újléta Község Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata, 

- Álmosd Község Önkormányzata 

 

1.1.2. a család- és gyermekjóléti központ keretében 

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

1.2. Házi segítségnyújtás 

- Hajdúsámson Város Önkormányzata, 

- Nyíracsád Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, 

- Újléta Község Önkormányzata, 

- Fülöp Község Önkormányzata, 

 

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata, 

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, 

 

1.4. Idősek nappali ellátása  

- Hajdúsámson Város Önkormányzata, 

- Nyíracsád Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata, 

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,  

- Fülöp Község Önkormányzata, 

 

1.5. Étkeztetés  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Fülöp Község Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata, 

- Újléta Község Önkormányzata, 

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,  

- Hajdúsámson Város Önkormányzata, 

 

1.6. Támogató szolgáltatás 

- Fülöp Község Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Hajdúsámson Város Önkormányzata, 

 

1.7. Tanyagondnoki szolgáltatás 

- Nyíradony Város Önkormányzata, 

- Hajdúsámson Város Önkormányzata,  

 



1.8. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 

- Fülöp Község Önkormányzata,  

- Nyíracsád Község Önkormányzata,  

- Nyíradony Város Önkormányzata,  

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata,  

- Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, 

- Újléta Község Önkormányzata,  

- Vámospércs Város Önkormányzata,  

- Hajdúsámson Város Önkormányzata 

- Álmosd Község Önkormányzata,  

- Nyírmihálydi Község Önkormányzata,  

- Balkány Város Önkormányzata, 

- Bagamér Nagyközség Önkormányzata,  

 

2. Nyírmihálydi Község Önkormányzata, Balkány Város Önkormányzata, Vámospércs Város 

Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata és Bagamér Nagyközség 

Önkormányzata a társulási megállapodás II. fejezet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. pontja szerinti 

feladatellátásban nem vesznek részt. 

 

3. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási 

területükön ellátott ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai 

létszámminimumot. Ezen feltétel teljesítésétől csak abban az esetben lehet eltérni, ha két vagy 

több tagönkormányzat egymás között erről írásban megegyezik. A tagönkormányzatok 

továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az intézménytől állami támogatás 

elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető írásbeli felhívása ellenére - 

nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából következik be, úgy az adott település viseli az állami 

támogatás visszavonás jogkövetkezményeit.  

 

IV. FEJEZET 

 

A társulás szervezete és működése 

 

1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány 

 

1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok 

mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén 

az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti 

az önkormányzatot.  

1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal 

rendelkeznek. 

 

1.3. Szavazni személyesen lehet.  

 

2. A társulási tanács hatásköre 

 

2.1. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok 

ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 

 

2.2. A társulási tanács hatáskörébe tartozik:  

a) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, 



b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 

meghatározása, 

c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi 

költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri 

hivatala készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz. 

d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való 

csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás 

határozatát a társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel 

meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes 

határozata nem lép hatályba, 

e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását, 

 

3. A Társulási Tanács elnöke 

 

3.1. A Társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A 

társulást a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás 

elnökének és alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített 

többséggel dönt. A társulási tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy 

alelnökének megválasztható. A társulási tanács tagjainak megbízatása az általános helyi 

önkormányzati választásokról szóló hatályos jogszabályokban foglaltak szerint tart. A 

választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító ülést kell összehívni. 

A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A 

tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének megválasztása. 

 

3.2. A társulás elnöke - a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli 

a társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve 

önállóan köt szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács 

határozatainak végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen 

tájékoztatja.  

 

4. A társulási tanács működése 

 

4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben 

nem részesülnek. 

 

4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik. 

 

4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke, annak 

akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a társulási tanács tagjai 

sorából a korelnök írásban hívja össze és vezeti. A társulási tanács ülésén a társult 

önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

4.4. Az ülést össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, 

- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, 

- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére. 

 

 

 



5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei 

 

5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak legalább a 

fele jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.  

Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen 

lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

 

5.2. A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- a jelen megállapodás IX. fejezetben a jóváhagyásról szóló 1. pontban, a 

csatlakozásról szóló 2. pontban, a kiválásról szóló 3. pontban, a 

kizárásról szóló 4. pontban és a megállapodás módosításáról szóló 7. 

pontjában foglaltak tekintetében; 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról; 

- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő 

vállalásáról; 

 

A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - 

a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot 

leadó tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét 

eléri. 

   
5.3. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a székhely 

önkormányzat jegyzője, a jegyző akadályoztatása esetén a társulási tanács egy tagja írja alá. A 

társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 

önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni.  

A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

vezetőjének. 

 

V. FEJEZET 

 

A közös fenntartású intézmény jogállása 

 

1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013. 

július 1. napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn. 

 

2. A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye 

 

Neve: Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

Székhelye: 4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5. 

 

3. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a III. fejezetben foglaltak 

szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 3. és 4. pontjaiban meghatározott szociális 

alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Nyíradonyi Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ képviseli a Társulást az ellátások működtetésével 

kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai programok végrehajtásáról, 

szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt 

be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.  

 



4. Az intézményre vonatkozóan az alapítói, irányítói és fenntartói hatásköröket a Társulás, 

illetve a Társulási Tanács jogosult gyakorolni.  

 

5. Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi 

Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

6. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács - nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti 

fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

 

7. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó költségvetési szerv. Az 

intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési előirányzatokon 

belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott előirányzatokon belüli 

működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a 

jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. 

Előirányzat módosítása a Társulási Tanácsnál kezdeményezhető. 

 

8. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ foglalkoztatottak feletti 

munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik: 

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Igazgatója a Nyíradonyi 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ valamennyi dolgozója tekintetében 

közvetlenül gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézmény – a társulási tanács által 

elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket 

átruházhatja. 

 

9. Az igazgató a telephely vezetőinek kinevezése előtt a telephely székhelye szerinti 

Polgármesterrel egyezteti a vezető jelölt személyét. A Polgármester véleményezi a telephely 

vezető jelölt pályázatát. 

 

VI. FEJEZET 

 

Pénzügyi vonatkozású rendelkezések 

 

1. A közös feladatellátás finanszírozása 

 

1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét 

az alábbiak szerint biztosítják: 

 az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a 

központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból, 

 különböző pályázati támogatásokból,  

 intézményi működési bevételekből, valamint  

 a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából. 

 

1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési 

önkormányzati telephelynél (intézményegységnél) kell kimutatni, amelyek ellátottjai és 

sajátosságai (mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt. 

 

1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat 

költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 

gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, 



támogató szolgálat, étkeztetés, idősek nappali ellátása (idősek klubja) feladatokra biztosított 

állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján biztosítjuk az ellátást. 

 

1.4. A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmény 

működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az 

intézmény felé. 

Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az 

abból eredő valamennyi kárt köteles viselni.  

 

1.5. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és 

felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják.  

A társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése 

során a telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő 

esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási 

és beruházási költségek nem képezik részét a közös intézmény költségvetésének, azt a 

tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, 

felhalmozási kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja irányadó. 

 

1.6. Az intézményben foglalkoztatottak számára a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központ a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást és pótlékot 

biztosítja. Amennyiben ezen összeget meghaladó juttatatást kíván biztosítani úgy annak 

fedezetét az érintett önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák. 

 

2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének 

módja 

 

2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami 

költségvetési támogatással és a saját bevételeikkel nem fedezett kiadásokra fedezetet 

biztosítanak tagi önkormányzati hozzájárulás formájában.  

 

2.2. Ha az állami támogatások és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag közigazgatási 

területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat azt a 

társult tagönkormányzat teljes egészében köteles megfizetni. 

 

2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően 

előírtakon felüli foglalkoztatás történik, a többlet bér és járulék kiadást az a társult tag köteles 

finanszírozni, akinek érdekében a foglalkoztatás történik.   

3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának 

finanszírozása 

 

3.1. A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése), valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, 

számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Nyíradonyi 

Polgármesteri Hivatal látja el, melyre vonatkozóan külön munkamegosztási megállapodás 

aláírására kerül sor a Társulás és a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal között. 

 

3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 fő 

köztisztviselő bérének, járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott 



települések területén foglalkoztatottak számának arányában. A Társulás ezt az összeget átadja 

a székhely önkormányzatnak.  

 

4. A közösen fenntartott intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető 

gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése 

 

4.1. A társult tagok a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

intézményvezetőjének illetményét és járulékait, az adott települések területén 

foglalkoztatottak számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére. 

 

4.2. A társult tagok a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ házi 

segítségnyújtás vezető gondozójának illetményét és járulékait, az adott települések területén a 

házi segítségnyújtás kormányzati funkción foglalkoztatott szociális gondozók számának 

arányában viselik és fizetik meg a társulás részére. 

 

4.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, önkormányzatok (Balkány, Vámospércs, Nyírmihálydi, 

Nyírmártonfalva, Bagamér) nem járulnak hozzá a társulás működésével kapcsolatos 

feladatainak ellátáshoz, illetve az intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető 

gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viseléséhez. 

 

5. A társulás és a közösen fenntartott intézmény költségvetésének összeállítása 

 

5.1. A Társulás és a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves 

költségvetés alapján gazdálkodik. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási 

Központ éves költségvetése településenkénti lebontásban, kormányzati funkciók szerint 

külön-külön kimutatva készül el. 

 

5.2. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ éves költségvetésének 

összeállítását megelőzően az igazgató megállapítja a településenkénti tervezett, e 

megállapodás alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a 

településeken ellátott feladatok és az ellátottak után számított állami támogatás összege, 

különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az 

igazgató egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel.  

 

5.3. A tagönkormányzatonként fizetendő éves pénzügyi hozzájárulás a társulás költségvetési 

határozatában kerül megállapításra, amelynek megfizetése a következők szerint történik: 

A tagi hozzájárulást havonta minden hónap 5. napjáig kell megfizetni a Társulás fizetési 

számlájára. 

A költségvetési határozat elfogadását megelőzően az előző évi hozzájárulás havi összegét kell 

megfizetni, amely a határozat elfogadását követően korrigálásra kerül a társulás határozatában 

elfogadott összeg arányos részére. 

Az utolsó - 12-ik - részlet megfizetésének időpontja december 20. 

 

A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő 

intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a 3.2., 4.1. és 4.2. pont szerinti 

(működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető és vezető 

gondozó költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is.  

 

5.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a 

Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A 



költségvetés módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok 

szerint vagy a módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül sort 

kell keríteni. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a 

módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles. 

 

6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

 

6.1. Ha a társult tagönkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás 

elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, 

amelyben felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. 

Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a 

társulás elnöke a lejárt idejű tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós 

önkormányzat költségvetési számlájára. A székhely önkormányzat esetében a társulás 

alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.  

 

6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a 

társulás elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési 

megbízást (inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e 

megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható.  

 

6.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati 

hozzájárulás (tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának 

megfelelő összeghatárig a Társulást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az 

önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi. 

 

6.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki 

felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 

napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult 

önkormányzat a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható. 

 

6.5. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a 

Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben. 

 

7. Elszámolás 

 

7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz 

kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások 

kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és 

kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.  

 

7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat 

az elszámolás zárszámadásban történő elfogadást követő 15 munkanapon belül köteles 

átutalni, míg az túlfizetést a társulás a társult önkormányzat részére ugyanezen határidőben 

visszautalja.  

 

VII. FEJEZET 

A társulás vagyona 

 

1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a 

megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.  



 

2. A feladatellátást szolgáló vagyon 

 

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását az alábbi 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő 

berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják: 

 

a.) Nyíradonyban a Nyíradony Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 

- Nyíradony, Dózsa György u. 5. szám alatti 

b.) Nyíracsádon a Nyíracsád Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

- Nyíracsád, Kassai u. 4. szám alatti 

c.) Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában 

lévő  

- Hajdúsámson, Rákóczi utca 9. szám alatti 

- Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti 

d.) Nyírábrányban a Nyírábrány Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában 

lévő  

- Nyírábrány, Hajnal u. 2. szám alatti 

e.) Fülöpön a Fülöp Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

- Fülöp, Arany J. u. 21. szám alatti 

f.) Újlétán az Újléta Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

- Újléta, Kossuth u. 20. szám alatti 

g.) Álmosdon az Álmosd Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

- Álmosd, Rákóczi utca 2/c szám alatti ingatlan. 

  

3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje 

 

3.1. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ feladatellátását biztosító, 

társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor vagy 

társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában 

marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges 

épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket és 

felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. Az intézmény a 

részére használatba adott vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, azt nem 

idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a tulajdonos önkormányzat – a saját helyi 

vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – jogosult dönteni. 

3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár 

szerinti elkülönítését köti ki.  

3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé 

teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját 

erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A 

pályázat benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan jogosult, annak 

pénzügyi és szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult 

önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az adott 

tagönkormányzat tulajdonában marad. 

 

4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén 

 

4.1. A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati 

támogatáshoz biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez 



való hozzájárulás arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei 

voltak a forrásoknak, támogatásoknak.  

 

4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult 

önkormányzatok a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a 

saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak 

az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult önkormányzatot 

megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a másik 

önkormányzat Képviselő-testülete pénzben megváltja. 

 

VIII. FEJEZET 

 

A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség 
 

1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik 

a társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az 

elnök - minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol.  

 

2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás 

működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a 

költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez 

irányú döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni. 

 

3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a 

társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban 

meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is 

tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa 

végzett munkáról. 

 

4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat 

jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint. 

 

IX. FEJEZET 

 

A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei 

1. Jóváhagyás 
 

A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel 

meghozott határozatban fogadják el.  
 

2. Csatlakozás 
 

2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik 

lehetővé, mely: 

elfogadja a társulás céljait, 

hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok 

költségkímélő megvalósításában, 

vállalja a működtetési költségek - esetleg többletköltségek - viselését, 

továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, 

inkasszós jogot biztosít a társulás részére. 



 

2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.  

 

2.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a csatlakozásra történő 

nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal 

korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében előzetesen a 

Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-testületek minősített 

többséggel döntenek. 
 

3. Kiválás 
 

3.1. A társulásból kiválni bármikor lehet. 

 

3.2 A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testületének legalább 6 

hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási tanácsot értesítenie 

kell. 

  

4. Kizárás 
 

4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 

kezdeményezi a 4.2 pontban fennálló okok miatt, és azt a társulás önkormányzatinak 

képviselő-testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és a társulási tanács 

minősített többséggel támogatják. 

 

4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen: 

 amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási 

tanács ülésein vagy, 

 a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, 

több mint két hónapos elmaradása van vagy, 

a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, 

rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy,  

a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba vett 

banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási 

tanács elnökéhez. 

 

4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, 

vagy azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 

társulás elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult 

önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 

több- mint fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől 

számított 15 munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály 

szerint nem tud gondoskodni a kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket 

továbbra is köteles viselni.  

 

5. Megszűnés 

 

A társulás megszűnik: 

a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák, 

b.) a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján, 

c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken, 

 



6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje 

 

6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek 

elszámolni egymással. 

 

6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a 

társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 

Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 

VII/4. pontban foglaltak szerint.  

 

6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás 

vagy kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 1 hónapon belül köteles 

elszámolni a társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen 

jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások 

időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás 

benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető 

pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell. 

 

6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően - 60 

naptári nap elteltét követően, a 61. naptól - visszaszáll a jelen megállapodás átadott szociális 

és gyermekjóléti alapfeladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó intézményt nem terheli 

tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt szolgáltatási kötelezettség. 

 

7. A megállapodás módosítása 

 

7.1. A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a 

Társulási Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács 

előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A 

képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt 

megtárgyalni.  

 

7.2. A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselő-

testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a 

társulási megállapodás módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi 

határozatok együttes rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban 

kezdeményezettek szerint, ennek hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást 

követő napon következik be. 

 

7.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., és 4. pontjában 

meghatározott feladatok ellátásban részt nem vevő önkormányzatok képviselő-testületei 

kezdeményezhetik, hogy ezen feladataikat a társulásban kívánják ellátni. Ilyen irányú 

kezdeményezés esetén a 7.1 és 7.2. pontokban meghatározott szabályok irányadók a társulási 

megállapodás módosítására és annak hatályára. 

 

X. FEJEZET 

 

A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja 

 

1. A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás alapján a társulás rendjétől eltérő 

feladatellátás történik. A közösen fenntartott intézmény által eltérően nyújtott szolgáltatásokat 



és ellátásokat a tagönkormányzatok felé a társulási megállapodás III. fejezete tartalmazza. 

 

2. A III. fejezet 2. pontja szerinti feladatellátás e körben a társulás rendjétől eltérő 

feladatellátásnak minősül, így a munkaszervezeti, az intézményvezető és a vezető gondozónő 

alkalmazásának költségeihez a VI. fejezet 3.2., 4.1., 4.2. pontja szerinti hozzájárulás erre 

tekintettel került megállapításra. 

 

XI. FEJEZET 

 

Vegyes rendelkezések 

 

1. A jelen módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. 

 

2. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehajtásukra kiadott kormány- és miniszteri 

rendeletek, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

3.  A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 

elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

 

4. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki. 

 

5. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 

követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján 

a polgármesterek saját kezű aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult 

önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-

testületi döntéseinek hiteles másolata. 

 

A társult önkormányzatok:             A társulási megállapodást jóváhagyó 

képviselő-testületi határozat száma: 

Álmosd Község Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Bagamér Nagyközség Önkormányzata   ……./2019. (……...) sz. határozat 

Balkány Város Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Hajdúsámson Város Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Nyíracsád Község Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Nyíradony Város Önkormányzata     ……./2019. (……...) sz. határozat 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata   ……./2019. (……...) sz. határozat 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata   ……./2019. (……...) sz. határozat 

Nyírmihálydi Község Önkormányzata   ……./2019. (……...) sz. határozat 

Újléta Község Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

Vámospércs Város Önkormányzata    ……./2019. (……...) sz. határozat 

 

Nyíradony, 2019…………………. 

 



 

                Tóth Sándor                                                         Orvos Mihály 

Álmosd Község Polgármestere                                     Bagamér Nagyközség Polgármestere         

          

 

               Pálosi László                                                             Hutóczki Péter                                                                   

   Balkány Város Polgármestere                                                Fülöp Község Polgármestere                                     

  

 

           Antal Szabolcs                                                                     Dr. Nagy János 

Hajdúsámson Város Polgármestere                                Nyíracsád Község Polgármestere 

 

  

     Kondásné Erdei Mária                                                        Nyíri Béla                                                                                            

  Nyíradony Város Polgármestere                                 Nyírábrány Nagyközség Polgármestere 

 

 

                Kövér Mihály Csaba                                                    Dr. Vincze István 

  Nyírmártonfalva Község Polgármestere                     Nyírmihálydi Község Polgármestere 

 

 

 

  Szimáné Tóth Erzsébet                                                       Ménes Andrea    

Újléta Község Polgármestere                                         Vámospércs Város Polgármestere                                        

 

 

 

 

10.   A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

tevékenységéről beszámoló 
Előterjesztő: Dr. Csősz Péter jegyző 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönöm jegyző úrnak a részletes beszámolót és köszönöm azt a segítő együttműködést, 

amellyel együtt dolgozunk a közös hivatal működése során, a két település ügyeit intézve. 

 

Dr. Csősz Péter jegyző: 

Szeretném megköszönni a közös munkát a hivatal dolgozóinak, az együttműködést a 

Képviselő-testülettel. Nem zártunk egyszerű évet 2018-ban sem, volt választás, amelyből az 

idén is egy már volt, egy pedig még vár ránk. Az államkincstár átfogó ellenőrzése lassan a 

végső szakaszba érkezik. A tavalyi év munkáját nehezítette még a viszonylag magas arányú 

személyi változások, Fülöpön nyugdíjazások miatt, Nyírábrány pedig főként 

„babaprogramok” miatt. 

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző 

Én is szeretném megköszönni jegyző úrnak és a nyírábrányi kollégáknak az segítségét, a 

közös munkát. Úgy érzem mostanra kialakult egy olyan együttműködés, amelyben 

felismerték a munkatársaink is a közös hivatalban rejlő egymás segítésére irányuló 

lehetőségeket.  



 

Hutóczki Péter polgármester:  

Van-e még kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

68/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót és azt elfogadta.  

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Dr. Csősz Péter jegyző 

11. A tanyagondnoki szolgálat 2018. évi tevékenységének beszámolója 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Fülöp Községben a tanyagondnoki szolgálat 2008. március 1-jével indult el és végzi 

törvényileg és önkormányzati rendelettel szabályozott szolgáltatással kapcsolatos teendőit. 

Van-e kérdés, kiegészítés a kiosztott előterjesztéshez. 

 

Hutóczki Imre képviselő:  

A kiegészítésem csak annyi lenne, hogy a tanyarészek kezdenek elnéptelenedni, az öregedés 

kezd megszűnni. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  
Ez valóban így van. Viszont a menteket le kell szabályozni, rengeteg az üzemanyag költség. 

Át kell szervezni, hogy ne legyen annyi üresjárat, kör, az üzemanyagköltségek miatt. 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Van-e még kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

tanyagondnoki szolgálat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő:  ------ 

Felelős:  ------ 

 

 

12. Óvodavezetői pályázat kiírása 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  

Az önkormányzat fenntartásában lévő Fülöpi Óvoda magasabb vezetői feladatait megbízott 

óvodavezetőként ellátó Hutóczki Valéria magasabb vezetői megbízása közalkalmazotti 

jogviszonyának megtartása mellett 2019. augusztus 31-én megszűnik. Kérem a Tisztelt 



Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti pályázati kiírásról döntsön. Kérdezem 

Hutóczki Valéria megbízott óvodavezetőt van-e véleménye, hozzászólása ezzel 

kapcsolatosan? 

 

Hutóczki Valéria:  
Nincs véleményem. 

 

Földháti István képviselő:  

Várjuk a pályázatokat, reméljük lesznek jelentkezők. 

  

Hutóczki Péter polgármester:  

Van-e még kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

70/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján: 

1. A Fülöpi Óvoda magasabb vezetői álláshely betöltésére pályázatot ír ki a 

határozat melléklete szerint. 

2. Felhatalmazza a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, 

hogy gondoskodjon a Fülöpi Óvoda magasabb vezetői beosztás álláshely 

betöltésére kiírt, e határozat mellékletét képező pályázati felhívás 

megjelentetéséről. 

3. Felkéri az aljegyzőt az intézményvezető határozott idejű megbízására 

irányuló pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő elkészítő feladatok 

elvégzésére úgy, hogy az intézmény vezetői megbízással kapcsolatos 

döntését a Képviselő-testület legkésőbb 2019. augusztus 31-ig meg tudja 

hozni. 

 

Határidő:  pályázati kiírásban foglaltak szerint 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

Melléklet a 70/2019. (V. 29.) KT. sz. határozathoz 

 

Pályázati felhívás 

Fülöp Község Önkormányzata 

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 

 

a Fülöpi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő – vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 1. - 2024.07.31-ig 

szól. 



 

A munkavégzés helye:  

Fülöpi Óvoda – 4266 Fülöp Óvoda u. 1. sz. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:                  

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

gazdálkodásáéért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett. 

 

Illetmény és juttatás: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet  vonatkozó rendelkezései 

szerint. 

 

Pályázati felételek: 

 főiskolai végzettség, óvodapedagógus, 

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 

 legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-

munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 

 büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

 cselekvőképes legyen 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás 

idejére szóló vezetési program, 

 képesítést igazoló iratok másolata (nyertes pályázat esetén kötelező az erdeti okiratok 

bemutatása), 

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó 

büntetlen előéletű, nem  közügyektől eltiltás hatálya alatt és nem áll tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

 nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos 

képzéshez, továbbításához, 

 a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes 

pályázati anyagba betekinthessenek 

 nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. 

törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 

 nyilatkozat a pályázatnak a Képvisekp.testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésén történő 

tárgyalásáról  

 Hiánypótlásnak helye nincs 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. július 5. 

 



A pályázat benyújtásának módja: 

 Ajánlott küldeményként postai úton Fülöp Község Önkormányzat Polgármestere 

címére (4266 Fülöp, Arany J. u. 19. sz.). A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői 

pályázat”. 

 Személyesen Hutóczki Péter polgármesternek ( 4266 Fülöp, Arany J. u. 19.sz.) 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat benyújtási határidejét követően Kjt. szabályai szernt előkészítve a polgármester 

2019. augusztus 31-ig a Képviselő-testület ülésére terjeszti. A Képviselő-testület a pályázat 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja, www.kozigallas.gov.hu 

 Oktatási és Kulturális Közlemény 

 www.fulopkozseg.hu 
 

 

13.  VP6—7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése támogatási 

szerződéshez kapcsolódó döntés 
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

Előterjesztés: írásban 

 

Hutóczki Péter polgármester:  
Korábban a képviselő-testület döntött a piac létrehozására pályázat benyújtásáról. A 

pályázatunk támogatásban részesült, de bizonyos tételeket az építésben és az 

eszközbeszerzésben sem támogattak. Az eszközöknél módosítási kérelmet adtunk be, hogy a 

nem támogatott eszközöket a projektben nem kívánjuk beszerezni, az építésnél viszont nincs 

lehetőség, ezért a módosult költségvetést és önerőt kérem a képviselő-testületnek jóváhagyni 

az előterjesztésben leírtak alapján. 

A projekt önereje tehát összesen: 4 256 637 Ft, melyet a képviselő-testület a 2019. évi 

költségvetésében a tartalék terhére biztosít. 

Van-e kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 

egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

71/2019. (V. 29.) KT. sz. határozat: 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a VP6-

7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján termelői piac létrehozására és 

közétkeztetés fejlesztésére a megnövekedett önerőt, 4 256 637.-Ft-ot 2019. 

évi költségvetésében a tartalék terhére biztosít.  

 

Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a módosított támogatói okirat 

szerint a közbeszerzési és beszerzési eljárások megindítására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester 

A napirendek tárgyalásának lezárását követően kérdezem van-e valakinek kérdése? 

http://www.kozigallas.gov.hu/


 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: 

Azt szeretném kérdezni, hogy a Biztos Kezdet végleges helyszínének pályázata hogyan áll? 

 

Furó Tiborné képviselő: 

Én pedig a belvízelvezetés pályázatát szeretném kérdezni, hogy hogyan is áll, mert sajnos sok 

helyen nem megfelelő módon hagyták félbe a munkát. 

 

Hutóczki Péter polgármester 
A Biztos Kezdet pályázat folyamatban van, már a támogatási szerződés megkötésének  

előkészítése folyik. A belvizes pályázat kivitelezését pedig azt ígérték folytatják, és kértük a  

hibák kijavítását is. 

 

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja 10.10 órakor 

 

 
k.m.f. 

 

 

 

Hutóczki Péter     Dr. Csősz Péter 

  polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

Kissné Terdik Erzsébet 

 aljegyző jkv. 

 

 


