JEGYZŐKÖNYV
10 015- 35/2015./F
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. december 16-án de. 11,00 órakor
TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT
ÜLÉSÉRŐL
Hozott rendeletek: Hozott határozatok:

-

117/2015 (XII.16.) sz. KT. határozat:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése DHK Kft-vel
118/2015 (XII.16.) sz. KT. határozat:
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási
szerződés kötése
119/2015 (XII.16.) sz. KT. határozat: Ingatlan vásárlás (Fülöp, Arany J. u. 25. sz.)
120/2015 (XII.16.) sz. KT. határozat: Urnafal építése
121/2015 (XII.16.) sz. KT. határozat:
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Fülöp Község Önkormányzat
Művelődési Házában 2015. december 16-án de. 11,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt
üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Földháti István
Furó Tiborné
Hutóczki Imre
Sándor László képviselők.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző,
Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet képviselő
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, és az önkormányzat aljegyzőjét,
az ülésre meghívottakat, javaslatot tesz a képviselő-testületi ülés napirendjére.
Meghívó szerinti napirend:

1.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-szippantás közszolgáltató
kiválasztása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Urnafülke kialakítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) Hűtőkocsi vásárlása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6.) Vámospércsi
Mikrotérségi
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Javasolt napirend:

1.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-szippantás közszolgáltató
kiválasztása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.) Urnafülke kialakítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) Hűtőkocsi vásárlása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6.) Vámospércsi
Mikrotérségi
Intézményfenntartó
Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Társulás

Társulási

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban
határozza meg:
1.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-szippantás közszolgáltató
kiválasztása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3.) Ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4.) Urnafülke kialakítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
5.) Hűtőkocsi vásárlása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
6.) Vámospércsi
Mikrotérségi
Intézményfenntartó
Társulás
Társulási
Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Napirendek tárgyalása:

1.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés kötése
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás ellátása.,
mint kötelező közszolgáltatás biztosítása. Jelenleg hulladékszállítást a DHK Kft végzi, a
közszolgáltatási szerződés értelmében 2015. december 31-ig. 2016. január 1-jétől új
szerződés kötése válik szükségessé. Dönteni kell továbbá az előterjesztésben foglaltak szerint
az eltérő űrmértékű gyűjtő edényzet bevezetéséről. Itt kérdés lesz majd, hogy az eltérő
mértékű gyűjtőedény választása a régi edényzet megtartása mellett csak az árban legyen
érvényesítve, vagy ténylegesen kerüljenek lecserélésre. Mindkét esetben az önkormányzatnak
tovább fogja növelni a kiadásait, mert még nagyobb összegben kell majd kompenzációt fizetni
a szolgáltatónak.

Furó Tiborné képviselő:
Mennyit kell fizetni a kisebb kukákért, ha lecserélik mennyibe kerül az új kuka?
Hutóczki Imre képviselő:
Az AKSD biztosítja a kisebb kukákat?
Hutóczki Péter polgármester:
A DHK-val történt egyeztetés szerint a 120 l-esért fizetetthez kell arányosítani, a DHK úgy
biztosítja, hogy ha vagy az önkormányzat vagy a használó kifizeti. Egy kuka ára a DHK
ajánlata szerint kb. 5700.-Ft + áfa, függ attól, hogy hány darabra van szükség a faluban.
Földháti István képviselő:
Nem javaslom, hogy a 120 l-es maradjon az embereknél, akik igénybe akarják venni a kisebb
méretűt, hanem akkor tényleg legyen lecserélve 60 vagy 80 literesre, amelyikre jogosult. Aki
le szeretné cserélni ő vállalja a költségeket is, vásárolja meg, azt követően a fizetett díjban
úgyis megtérül neki. Az önkormányzat így is nagyon sok pénzt fizet ki a DHK részére
díjkülönbözet miatt.
Sándor László képviselő:
Van arra lehetőség, hogy a lakosság fizesse ki a kukát?
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:
A jogszabály nem határozza meg, hogy az edényzet beszerzésére ki kötelezett, az
önkormányzat csak a lehetőség biztosítására van kötelezve, hogy bevezessék az eltérő méretű
kukák használatát. Az, hogy ez kinek a költségére kell tenni, az önkormányzat döntheti el.
Hutóczki Imre képviselő:
Én is egyet értek azzal, hogy a lakosok fizessék ki a kukát, ha le akarják cserélni.
Hutóczki Péter polgármester:
Akkor az előterjesztés szerinti határozati javaslatot kiegészítem a következővel:
- a eltérő méretű gyűjtő edényzet biztosítása az edényzet lecserélésével kerül
bevezetésre, melynek beszerzési költségét az ingatlan használó viseli. Az
önkormányzat a beszerzés lebonyolításában közreműködik
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2015. (XII.16.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
1.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok teljes körű ellátásra közszolgáltatási
szerződést köt határozott időre, 2016. december 31. napjáig, a Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, István u. 136. sz. Képviselője:
Becsky András ügyvezető), melyben üzletrésszel rendelkezik. A közszolgáltatási
szerződés tervezet ezen határozat mellékletét képezi. Felhatalmazza a polgármestert a
DHK Kft-vel történő megkötendő szerződés aláírására.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

2.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.
(XII.31.) Korm. rendelet 7.§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítésének
érdekében hozzájárul, hogy a vegyes hulladék szabványos gyűjtőedényben történő
gyűjtéséhez a közszolgáltató biztosítsa Fülöp Község közszolgáltatási területének az
ingatlanhasználó részére a legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény választásának
lehetőségét. A 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül:
- a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy
olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja,
amelynek űrmértéke a 80 litert
- a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes
személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan
gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek
űrmértéke a 60 litert nem haladja meg.
- a eltérő
méretű gyűjtőedényzet biztosítása az edényzet
lecserélésével kerül bevezetésre, melynek beszerzési költségét
az ingatlan használó viseli. Az önkormányzat a beszerzés
lebonyolításában közreműködik.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (III.04.) KT. sz. rendelet
módosításáról szóló tervezetet készítesse elő és terjessze be elfogadásra.
Felelős:
Határidő:

Hutóczki Péter polgármester,
2016. februári soros ülés

2.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszippantás közszolgáltató kiválasztása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban

Hutóczki Péter polgármester
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
kötelező önkormányzati feladat. Közszolgáltatást az végezhet, aki közbeszerzési eljárás vagy
– ha az eljárás nem szükséges – kijelölés alapján a települési önkormányzattal
közszolgáltatási szerződést kötött. A jelenlegi szerződés 2015. december 31. napjáig
érvényes, ezért új szerződést kell kötni. az árajánlatok bekérésre kerültek. A 3 árajánlat
kérésre 2 válasz érkezett: LOÓS és Társa Kft és a VÁMOSVÍZ Szolgáltató Kft. A
VÁMOSVÍZ Kft., az eddigi szolgáltató árajánlata volt a kedvezőbb. Ezért az előterjesztés
szerint javaslom elfogadni.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
118/2015. (XII.16.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-a alapján, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. Tv. 44/C. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás ellátására a VÁMOSVÍZ Szolgáltató Kft 4284 Vámospércs Béke u. 3.
sz. ajánlatát fogadja el.
2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt szolgáltatóval 2016. december
31.-ig terjedően határozott időre, 1732..-Ft/m3 + áfa (8.600.-Ft/5m3 + áfa) díjon kösse
meg a közszolgáltatási szerződést.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

3.) Ingatlan megvásárlása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Mint ahogyan már korábban beszéltünk ingatlan vásárlási szándékunkról, most lehetőség
nyílik az Arany J. u. 25. sz. alatt lévőnek megvásárlására.
Az ingatlan termőföld részét már évek óta az önkormányzat használja közfoglalkoztatási
program részeként zöldségtermesztésre ingyenes rendelkezésre bocsájtás alapján. Az
önkormányzatnak – mivel továbbra is folytatni szeretnék a zöldségtermesztést a
közfoglalkoztatásban - célszerű az ingatlant megvásárolni, akár azzal a feltétellel is, hogy a
jelenlegi tulajdonos élete végéig használhatja a lakóingatlan és udvar részt, az önkormányzat
pedig gazdasági, termőföld részt.
Tehermentes, 5532 m2 nagyságú, lakóház, udvar, megjelölésű ingatlan egyedüli tulajdonosa
Jelinek Sándorné.
A megvásárlásra felajánlott ingatlan értékbecslését az önkormányzat elvégeztette. Az
értékbecslő az ingatlan forgalmi értékét 4.700.000,- Ft-ban állapította meg.
Az árral kapcsolatosan egyeztetésre került sor, tulajdonos az értékbecslő által megállapított
forgalmi értékből 200.000,- Ft engedményt adva 4.500.000,- Ft áron ajánlja fel az ingatlant
megvásárlásra.
Az ingatlan vásárlás fedezeteként az önkormányzat 2015. évi költségvetésében
a
közfoglalkoztatási start mezőgazdasági programban teljesített bevételi forrást javaslom
megjelölni és a javaslom a közfoglalkoztatási programba továbbiakban is bevonni.
A fent leírtak figyelembevételével javaslom, hogy Fülöp Község Önkormányzata vásárolja
meg a Fülöp, Arany János u. 25. szám alatti 229 hrsz.-ú 5532 m2 területű ingatlant 4.500.000.Ft eladási áron, azzal kikötéssel, hogy jelenlegi tulajdonos élete végéig háborítatlanul
használhatja a lakóház és udvar részt.
Földháti István képviselő:
Nem a vásárlás ellen szólok, csak azt szeretném kérdezni, hogy mi erről miért csak most
értesülünk, miért nem kaptunk tájékoztatást korábban? Az emberek a faluban többet tudnak
mint mi, és ez kellemetlen, hogy nem tudjuk megválaszolni.
Sándor László képviselő:
Már az előző ülés végén is volt említve.

Hutóczki Péter polgármester:
Én nem úgy emlékszem, hogy korábban ne beszéltünk volna erről a tervről, hiszen a
művelődési ház melletti ingatlan is szóba került, csak azt sajnos nem tudjuk megvenni, mert
külföldön élnek a tulajdonosok és most nem tudnak Magyarországra utazni. A most
előterjesztett ház és kertről is volt már szó, csak most vált aktuálissá, sikerült megegyezni a
vételárban és elkészült az értékbecslés. Az önkormányzatnak pedig fontos, hogy a
közfoglalkoztatásban jelentkező bevételt közfoglalkoztatási célra tudjuk felhasználni, hogy
megfeleljünk a jogszabályoknak. Egyébként pedig ha az emberek olyasmit kérdeznek amire
nem tudják a képviselőtársaim a választ, az ülések között is nyugodtan be lehet jönni és meg
lehet kérdezni
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2015. (XII.16.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
1.) a Fülöp, Arany János u. 25. szám alatti 229 hrsz. alatt nyilvántartott , 5532
m2 nagyságú, lakóház, udvar, megjelölésű ingatlant - közfoglalkoztatási
programba történő bevonás céljából- megvásárol 4.500.000,-Ft vételáron.
Az 1. pontban foglaltak szerinti vásárlás forrásaként a 2015. évi
költségvetésben a közfoglalkoztatási start mezőgazdasági programban
teljesített bevételi forrást jelöli meg.
2.) Biztosítja, hogy szerződés szerinti eladó élete végéig háborítatlanul
használhatja az ingatlan lakóház és udvar részt, rezsi költségek vállalása
mellett, térítésmentesen
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására, a szerződésben foglaltak teljesítésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester

4.) Urnafülke kialakítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban

Hutóczki Péter polgármester:
Régi téma már a testületi üléseken az urnafal létesítése a ravatalozónál. Ezt indokolja a
temetkezési szokások megváltozása és helyi igények – költségkímélőbb lehetőség jelentkezése. Eddig csak hantolt sírhelyben volt rá lehetőség. Egy urna falban több urna is
elhelyezhető, így a családok hamvai ebben az esetben is lehetnek egy helyen. Az urnafal
építésére a ravatalozó falánál lenne lehetősége az önkormányzatnak, mivel az van saját
tulajdonban, a temető az egyházé. A létesítése nem építési engedély köteles. Első lépcsőben
egy 48 urnafülkés fal megépítésében gondolkoztunk, az árajánlatok is így kerültek
megkérésre.

2 árajánlat érkezett 48 db urnafülke megépítésére:
1.) Nagy János 2377. Örkény, Gárdonyi u. 7. sz. egyéni vállalkozó
1.250.000.-Ft + áfa
2.) Nagy László és társa 2002 Kft 4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 23-25. sz.
1.080.000.-Ft + áfa
Földháti István képviselő:
A ravatalozón belül vagy kívül lenne elhelyezve, én mindenképpen kívül javaslom, hogy
szükség esetén bővíthető legyen.
Furó Tiborné képviselő:
Ez már tényleg több alkalommal felvetődött, az emberek is kérdezték, hogy nem tervezzük-e,
nem olyan költséges, mint a koporsós temetés és ez sok embernek segítség lenne.
Hutóczki Imre képviselő:
Az önkormányzat ezért fog díjat kérni, ki fogja megállapítani?
Hutóczki Péter polgármester:
Igen, a helyi rendeletünkben kell majd szabályozni, és megállapítani a megváltás összegét.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2015. (XII.16.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Fülöp
Petőfi utcai temetőben lévő ravatalozó falánál urnafalat alakít ki 48 urnafülkével.
A urnafal megépítésével Nagy László és társa 2002 Kft –t (4025 Debrecen, Bajcsy
Zs. u. 23-25. sz. 1.080.000.-Ft + áfa) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, a vállalkozói
díj kifizetésére szerződés szerint.
A szerződéses összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2015. december 31., szerződés szerint

5.) Hűtőkocsi vásárlása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A hűtőkocsi vásárlásának lehetőségéről is beszéltünk már korábbiakban. Kiss Attila hirdeti a
tulajdonában lévő hűtőkamraként működő hűtőkocsit, melyet javasolnék megvásárlásra. Az
eddigi visszajelzések alapján nem nyert teljesen támogatást, volt aki kétségét fejezte ki, hogy
el fogják kérni és tönkre megy és hogy nem lesz teljesen kihasználva. A kihasználtságától nem
tartok, mert a nagyobb rendezvények – falunap, fogathajtó verseny, a közfoglalkoztatási
program működtetése során nyári kánikulában – igazolják szükségességét. Az esetleges
bérbeadás, kölcsönkérés kérdése az biztosan felmerülne a használat során.

Sándor László képviselő:
Szerintem nagyon hasznos lenne ha az önkormányzat meg tudná venni. A mostani időjárási
viszonyok között a fogathajtó és a falunap nagy gondtól mentesülne az esetleges 40 C. fokos
melegekben. A kölcsön- és bérbe adást pedig el kell dönteni, hogy akarja-e vagy sem és ki
kell találni egy árat.
Hutóczki Péter polgármester:
Jelenlegi állapotában önállóan nem vontatható, csak szállítható, ezért a bérbeadás kérdése
ezért is problémás.
Hutóczki Imre képviselő:
Vontathatóvá kell tenni, hogy ki lehessen adni, ha igény lesz rá.
Földháti István képviselő:
Ha most nem tudunk egyértelműen dönteni, halasszuk el és a következő testületi ülésen
térjünk rá vissza.
Furó Tiborné képviselő:
Szerintem is ne most döntsünk, majd egy másik alkalommal.
Hutóczki Péter polgármester:
Akkor javaslom, hogy a december 30-i ülésen térjünk rá vissza, most pedig vegyük le a
napirendről a döntéshozatalt.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi ügyrendi határozatot hozta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
hűtőkamra vásárlás ügyében nem dönt, napirendről leveszi és elhalasztja
döntést a december 30-i ülésére.

6.) Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban

Hutóczki Péter polgármester:
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A jogszabályi változások miatt, amelyek a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok
működésében következnek be szükséges a társulási megállapodás módosítása.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

121/2015. (XII.16.) KT.sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés 1. számú
mellékleteként csatolt módosító okirat szerinti módosításokkal a 2. számú
mellékletként csatolt Társulási Megállapodást egységes szerkezetben
jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét
értesítse a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Hutóczki Péter polgármester
1. számú melléklet a 121./2015.(XII.16.) KT. sz. határozathoz

Okirat száma:

/2015.

Módosító okirat
A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2013.
október 31. napján kiadott, Társulási Megállapodását a Társulási Tanács …../2015. (XI…..)
számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. A Társulási Megállapodásban, ahol „Álmosd” község megjelölése szerepel
(preambulum, 2. § (2) bekezdés, 20. § (1) bekezdés21. § (1) bekezdés, és az
aláírásban), azt a megállapodás szövegéből törli.
2. A Társulási Megállapodásban, ahol a „Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat” név szerepel (2. § (2) bekezdés, 19. § (1), (2) és (4)
bekezdések, 20. § (1) és (2) bekezdések, 21. § (1) és (2) bekezdések, 22. § (1) és (2)
bekezdések és a 23. § (1) bekezdés), az „Vámospércsi Mikrotérségi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat”-ra változik.
Kelt: Vámospércs, 2015. november……………….
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Vámospércs, 2015. november……
P.H.
Ménes Andrea
Táruslási Tanács elnöke

2. számú melléklet a 121./2015.(XII.16.) KT. sz. határozathoz

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
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
Fülöp Község Önkormányzata
Székhely: Fülöp, Arany János u. 19.
Képviselője: Hutóczki Péter polgármester
Lakosságszám: 1766 fő
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata
Székhely: Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.
Képviselője: Kövér Mihály Csaba polgármester
Lakosságszám: 2046 fő
Vámospércs Városi Önkormányzat
Székhely: Vámospércs, Béke u. 1.
Képviselője: Ménes Andrea polgármester
Lakosságszám: 5502 fő
Bagamér Nagyközség önkormányzata
Székhely: Bagamér, Kossuth u. 7.
Képviselője: Orvos Mihály polgármester
Lakosságszám: 2642 fő
mint tagok jelen Társulás útján közösen látják el az alábbi szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatásokat,
Közös fenntartású intézményben ellátásra kerülő feladatok
Társulás útján közösen kerül ellátásra:
a.) családsegítés
ellátási terület: Nyírmártonfalva, Vámospércs, Bagamér közigazgatási területe
b.) gyermekjóléti szolgáltatás
ellátási terület: Nyírmártonfalva, Vámospércs, Bagamér közigazgatási területe
c.) házi segítségnyújtás
ellátási terület: Vámospércs, Nyírmártonfalva közigazgatási területe
d.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
ellátási terület: Vámospércs, Fülöp, Nyírmártonfalva közigazgatási területe
I. fejezet
Általános szabályok
1. §

A Társulás neve: Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás.
A Társulás székhelye: 4287 Vámospércs Béke u. 1.
A Társulás jogállása: önálló jogi személy.
Ezen Társulás a Ttv. 9. §-a alapján létrehozott Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás
keretein belül működő Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás átalakított jogi
személyiségű formája.
2. §
(1) A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a
Preambulumban rögzített feladataikat.
(2) A Társulás az általa fenntartott Vámospércsi Mikrotérségi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat (4287 Vámospércs Béke u. 1.) intézményen keresztül látja
el az alábbi feladatokat:
- családsegítés
Nyírmártonfalva, Vámospércs, Bagamér ellátási területtel
- gyermekjóléti szolgáltatás
Nyírmártonfalva, Vámospércs, Bagamér ellátási területtel
- házi segítségnyújtás
Vámospércs, Nyírmártonfalva ellátási területtel
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Vámospércs, Fülöp, Nyírmártonfalva ellátási területtel
3. §
Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre.
4. §
(1) A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek, mint tagoknak mindegyikének
minősített többségével hozott döntése szükséges jelen megállapodás:
- jóváhagyásához,
- módosításához,
- megszüntetéséhez.
5. §
(1) A társuláshoz további önkormányzatok bármikor csatlakozhatnak, kiválhatnak, de
erről legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell döntést hozni és erről
a társulási tanácsot értesíteni kell.
(2) A csatlakozás jóváhagyásáról, a társulást alkotó települési önkormányzatok
képviselőtestületei és a társulási tanács minősített többséggel dönt.
6. §
(1) A társulási megállapodás módosítását, bármely tagönkormányzat kezdeményezheti a
társulási tanács felé írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselő-testületi
határozat megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén
döntést hoz.

7. §
(1) Jelen társulás megszűnik:
 ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
 ha a társulás tagjai mindegyike minősített többséggel hozott döntéssel azt elhatározza;
 a törvény erejénél fogva;
 a bíróság jogerős döntése alapján.
(2) A társulás megszűnése esetén a tagok kötelesek elszámolni egymással. A társulás
vagyonát elsődlegesen hozzájárulás arányosan, ennek hiányában lakosságszám
arányosan kell a tagok között megosztani.
8. §
(1) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. Bármely
tag kizárást kezdeményezhet azon tag ellen, amelyik folyamatosan 6 hónapnál
hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein.
(2) A tagok több mint fele – minősített többséggel hozott határozattal – a naptári év utolsó
napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt az önkormányzatot, amely jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőben nem tett
eleget. Ilyen fontos oknak minősül a társulás döntésétől függően, a tag önkormányzat
a vállalt pénzügyi hozzájárulást nem teljesíti.
(3) A tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk jelen megállapodásban vállalt pénzügyi
hozzájárulás meg nem fizetésének esetén a pénzforgalmi szolgáltatójuknak a beszedési
megbízás teljesítésére felhatalmazó nyilatkozatot adnak, amely alapján a Társulás
beszedési megbízást nyújthat be a Pénzforgalmi szolgáltatójukhoz.
9. §
(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.
10. §
(1) A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott hatáskörökben.
11. §
(1) A Társulási Tanács valamennyi tagja 1 szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen
lehet.
12. §
(1) A Társulási Tanács titkos szavazással elnököt választ soraiból. Az elnök megbízatása a
választási ciklus végéig szól. A választás napját követő 15 napon belül tisztújító ülést
kell összehívni. A tisztújító ülést Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja
össze, és vezeti. A tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének
megválasztása.

13. §
(1) A Társulást az elnök képviseli. Akadályoztatása esetén az elnököt a Társulási Tanács
mindenkori alelnöke helyettesíti.
(2) A Társulási Tanács ülését az elnök, vagy akadályoztatása esetén a mindenkori alelnök
hívja össze és vezeti.
(3) 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
(4) A Társulási Tanács döntéseit ülésein, határozattal hozza.
14. §
(1) A Társulási Tanács határozatképességét minden döntés előtt meg kell állapítani.
(2) A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező
képviselő jelen van.
15. §
(1) A Javaslat elfogadott, ha legalább a jelenlévő tagok több mint fele igennel szavaz.
(2) A minősített többséghez legalább három igen szavazat szükséges, úgy, hogy az általuk
képviselt települések – a preambulumban meghatározott – lakosságszámának a felét
elérje.
16. §
(1) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvre az
önkormányzatok képviselőtestületi ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
(2) A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal vezetőjének.
17. §
(1) A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Társulási Megállapodás keretei
között a Tanács maga állapítja meg.
18. §
(1) A Tanács munkaszervezetet működtet. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését
és végrehajtását, valamint feladatainak végrehajtását a társulás székhely települése
(Vámospércs Városi Önkormányzat) képviselőtestületének hivatala (Vámospércs
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala) közreműködésével látja el.
(2) Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – munkamegosztási
megállapodás - látja el továbbá az ÁHT. és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok
alapján a gazdálkodási feladatokat.
(3) A munkaszervezet feladatainak ellátására a Társulási Tanács Elnöke megbízási
szerződést köt a Polgármesteri Hivatal kijelölt köztisztviselőivel.
19. §
(1) A Társulás a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat a Vámospércsi Mikrotérségi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szolgálat intézményen keresztül látja el.
(2) A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - megállapodás
aláírásakor meglévő - ingatlanának (ingóságainak) tulajdonjoga Vámospércs Városi
Önkormányzat tulajdonát képezik.

(3) A Társulás működése alatt keletkező vagyon jogi sorsát a tagok külön
megállapodásban rendezik.
(4) A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat foglalkoztatottai
felett a munkáltatói jogkör gyakorlása az alábbiak szerint történik:
A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője az
Intézmény valamennyi dolgozója tekintetében közvetlenül gyakorolja a munkáltatói
jogkört, az intézmény – társulási tanács által elfogadott – Szervezeti és Működési
Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja.
(5) A magasabb vezető felett a munkáltató jogkört a Tanács gyakorolja, míg az egyéb
munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.
II. Fejezet
Családsegítés
20. §
(1) A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Nyírmártonfalva,
és Vámospércs, Bagamér települések közigazgatási területén a szociális igazgatásról,
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési
feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM számú rendelet 30. §-ában meghatározott
„családsegítés” szociális alapszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feladatokat
látja el.
(2) Ennek részeként a Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
képviseli a Társulást az ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban.
Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el,
koordinálja a családgondozók munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával
kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.
(3) A családsegítés működtetése állami támogatás felhasználásával történik, figyelembe
véve az adott településen dolgozó alkalmazottak béreit és járulékait, valamint a tárgyi
feltételek biztosításához szükséges dologi kiadásokat.
III. fejezet
Gyermekjóléti szolgáltatás
21. §
(1) A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Nyírmártonfalva,
Vámospércs, Bagamér települések közigazgatási területén a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 39. §-ában, illetőleg a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 6. §-ában rögzített „gyermekjóléti szolgáltatás” igénybevételével
kapcsolatos feladatokat látja el.
(2) Ennek részeként a Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
képviseli a Társulást az ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban.
Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el,
koordinálja a családgondozók munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával
kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével. A gyermekjóléti
szolgáltatás működtetése állami támogatás felhasználásával történik, figyelembe véve
az adott településen működő alkalmazottak béreit és járulékait, valamint a tárgyi
feltételek biztosításához szükséges dologi kiadásokat.

IV. fejezet
Házi segítségnyújtás
22. §
(1) A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Vámospércs,
Nyírmártonfalva települések közigazgatási területén a szociális igazgatásról, és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-ában, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési
feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM számú rendelet 25. §-ában meghatározott
„házi segítségnyújtás” szociális alapszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
feladatokat látja el.
(2) Ennek részeként a Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
képviseli a Társulást az ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban.
Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el,
koordinálja a szociális gondozók munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával
kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.
V. Fejezet
23. §
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
(1) A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Vámospércs,
Fülöp, Nyírmártonfalva települések közigazgatási területén a szociális igazgatásról, és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. §-ában, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési
feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM számú rendelet 28. §-ában meghatározott
„jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” szociális alapszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos feladatokat látja el. Ennek részeként gondoskodik a szakmai program
legalább 40 készülékkel történő végrehajtásáról.
(2) A készülékeket a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk a szociális helyzetük miatt
rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyeknél – a tagtelepülések jelzése
szerint – szerelteti fel, melynek segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel
feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújtva az ellátást igénybevevő személyeknél
történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.
(3) Megállapodás útján biztosítja a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot.
Biztosítja a gondozók képzését, továbbképzését és ellátja a módszertani feladatokat.
(4) Gondoskodik a meghibásodott készülékek megjavításáról, a rendszergazda
bevonásával biztosítja a rendszer műszaki felügyeletét és működőképességét.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.
(5) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Korm.
rendelet 4/A §-a alapján 2013. július 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatellátás finanszírozását a Főigazgatóság biztosítja. A finanszírozás figyelembe
veszi az adott településen működő alkalmazottak béreit és járulékait, valamint a tárgyi
feltételek biztosításához szükséges dologi kiadásokat.
(6) A Társulás a társulás székhelye szerinti önkormányzat a feladatellátáshoz kapcsolódó
támogatás felhasználását és elszámolását a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal 2015. november hónapban kötött feladat ellátási szerződés szerint
látja el.

VI. Fejezet
Közös szabályok
24. §
(1) Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Társulás Működési és
Elszámolási Szabályzata.
25. §
(1) A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti
önkormányzat költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkori
adatszolgáltatása alapján.
26. §
(1) A Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei a társulás működési
költségeinek fedezése érdekében az előző év január 1. napján érvényes lakosságszám
alapján 50 forint/lakos pénzügyi hozzájárulást fizetnek. Az összeg egyösszegű
átutalásáról minden önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletének
elfogadását követő 30 napon belül gondoskodik a Társulás székhely településének
számlájára.
(2) A társult önkormányzatok a Társulás által biztosított feladatok ellátásához a
székhelyek, telephelyek, ellátottak számára nyitva álló helyiségek, területi irodák
ingatlanaira, épületeire, gépjárműveire annak berendezési és felszerelési tárgyaira,
térítésmentes használati jogot biztosítanak társulási tagságuk fennállásáig. Az épületek
karbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatai és költségei a tulajdonos
önkormányzatokat terhelik.
(3) A leltározást valamennyi telephely, és nyitva álló helyiség vonatkozásában a Társulás
székhelye szerint illetékes önkormányzat Polgármesteri Hivatalának leltározási
szabályzata szerint kell elvégezni.
(4) A társulás működése alatt keletkezett közös vagyon (pl. pályázati útján) a Társulás
székhely önkormányzat vagyonában kerül kimutatásra. A közös feladat ellátás
megszűnése esetén a közös vagyont a szerzésben együttműködő tagok elsődlegesen a
hozzájárulásukkal arányosan, ennek hiányában a lakosságszámuk arányában osztják
meg.
27. §
(1) A Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az elnök évente beszámol minden
év április 30. napjáig. A társulás működésének ellenőrzése a belső ellenőrzés
keretében történik.
28. §
(1) A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, - a
Társulás működése során esetlegesen felmerülő - vitás kérdéseket elsődlegesen
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzus alapján kívánják rendezni.
(2) A bírósági út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre.
(3) A jogvita eldöntésére a területileg illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
jogosult.

Jelen Társulási Megállapodás az aláírással egyidejűleg lép hatályba. Jelen Társulási
Megállapodást a Társulási Tanács …………… számú határozatával hagyta jóvá.
Vámospércs, 2015. november „…”
Hutóczki Péter
Fülöp Község Polgármestere

Kövér Mihály Csaba
Nyírmártonfalva Község Polgármestere

Orvos Mihály
Bagamér Nagyközség Polgármestere

Ménes Andrea
Vámospércs Város Polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:
Vámospércs, 2015. november „…”
Gyalog Gábor Péter
Munkaszervezet Pénzügyi vezetője

Hutóczki Péter polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét, az ülést bezárja.
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