JEGYZŐKÖNYV
10 015- 9/2016./F
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. március 31-én du. 13,00 órakor
TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Hozott rendeletek:
5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet a települési támogatás és szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Hozott határozatok:

-

29/2016 (III.31.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés elfogadása
30/2016. (III.31.) Kt. sz. határozat: Tájékoztató elfogadása az önkormányzat 2015.
évi Közfoglalkoztatási programjáról
31/2016. (III.31.) KT. sz. határozat: Szociális ellátások intézményi térítési díjának
megállapítása
32/2016. (III.31.) KT. sz. határozat: Az Önkéntes Tűzoltó egyesület
tájékoztatójának elfogadása
33/2016. (III.31.) KT. sz. határozat: A Csontos Ferenc SE beszámolójának
elfogadása az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról, a 2016. évi
tervezett feladatokról.
34/2016. (III.31.) KT. sz. határozat: A Polgárőrszervezet beszámolójának
elfogadása a 2015. évi tevékenységükről, 2016. évi terveikről
35/2016. (III.31.) KT. sz. határozat: OMSZ Alapítvány kérelméről döntés
36/2016. (III.31.) KT. sz. határozat: „Tegyünk együtt Fagyal Daniért” támogatási
kérelemről döntés
37/2016. (III.31.) KT. sz. határozat: Jekk Gergő közalkalmazotti jogviszony
módosítása
38/2016. (III.31.) KT. sz. határozat: Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulás Társulási Megállapodás módosítása

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
A Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének Fülöp Községi Önkormányzat
Művelődési Házában 2016. március 31-én du.13,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Hutóczki Péter polgármester
Mikáczó László Ferenc alpolgármester
Földháti István
Furó Tiborné
Hutóczki Imre
Sándor László képviselők.
Kissné Terdik Erzsébet aljegyző,
Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló
Furó Tibor ÖTE elnök, közfoglalkoztatás szervező
Igazoltan távol: Bugyáné Szász Erzsébet
Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, polgármester asszonyt, óvoda
vezető asszonyt, a könyvvizsgáló asszonyt és az önkormányzat aljegyzőjét. Javaslatot tesz a
képviselő-testületi ülés napirendjére, javasolja még 3 napirendi pont felvételét.
Meghívó szerinti napirend:

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi Közfoglalkoztatási programjáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója
Előterjesztő: Furó Tibor elnök.
5. A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás
felhasználásáról, a 2016. évi tervezett feladatokról
Előterjesztő: Hortobágyi Róbert elnök.
6. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2015. évi tevékenységükről, 2016. évi
terveikről
Előterjesztő: Földháti István titkár
7. KÜLÖNFÉLÉK:
Javasolt napirend:

1. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi Közfoglalkoztatási programjáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója
Előterjesztő: Furó Tibor elnök.
5. A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás
felhasználásáról, a 2016. évi tervezett feladatokról.
Előterjesztő: Hortobágyi Róbert elnök.
6. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2015. évi tevékenységükről, 2016. évi
terveikről.
Előterjesztő: Földháti István titkár
7. Mentőszolgálat Alapítvány támogatás kérelme
Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester
8. „Tegyünk együtt Fagyal Daniért” támogatás kérelem
Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester
9. Jekk Gergő közalkalmazotti jogviszony módosítás
Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester
10. KÜLÖNFÉLÉK:
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Hutczki 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. Polgármester jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi Közfoglalkoztatási programjáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
3. Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
4. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója
Előterjesztő: Furó Tibor elnök.
5. A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás
felhasználásáról, a 2016. évi tervezett feladatokról.
Előterjesztő: Hortobágyi Róbert elnök.
6. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2015. évi tevékenységükről, 2016. évi
terveikről.
Előterjesztő: Földháti István titkár
7. Mentőszolgálat Alapítvány támogatás kérelme
Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester
8. „Tegyünk együtt Fagyal Daniért” támogatás kérelem
Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester
9. Jekk Gergő közalkalmazotti jogviszony módosítás
Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester
10. KÜLÖNFÉLÉK
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Napirendek tárgyalása:

1.) Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Nem túl hosszú a polgármesteri jelentés, hiszen februárban volt soros ülés, az írásban
elkészült polgármesteri jelentést a következőkkel egészítem ki: a civilház pályázat benyújtási
határidejét meghosszabbították.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2016. (III. 31.) 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.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi Közfoglalkoztatási
programjáról
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Napirendnél jelen van: Furó Tibor településüzemeltetési előadó, közfoglalkoztatás szervező
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta a meghívóval, van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
vélemény?
Mikáczó László Ferenc alpolgármester:
Az a véleményem – mivel a közfoglalkoztatási programok működtetésének részese is voltam,
- hogy az önkormányzat nagyságához képest a tavalyi, 100 főt meghaladó közfoglalkoztatás
igen nagy feladat, amely bátor vállalás. Ennek segítségével azonban 104 MFt maradt a
településen, amely az itt élő emberek megélhetését segítette, gyarapodott az önkormányzat
vagyona, további lehetőség a faluban élők számára az önkormányzatnál megtermelt
zöldségfélék kedvezményes megvásárlásának lehetősége. Amennyi haszna van a
közfoglalkoztatásnak, legalább annyi gond és probléma is van vele, mind a szervezésben, a
munkaügyi szervekkel való közreműködésben, de még nagyobb probléma az emberekkel
történő szervezési feladatok megoldása, amelyet legnagyobb részben Furó Tibor kolléga
végez, és sajnos nem nagyon van segítsége ebben a feladatban. Ebben foglalkoztatotti körben
nagyon nehéz megtalálni a középutat, amely eredményhez vezet az itt dolgozó emberekkel.
Földháti István képviselő:
Én is szeretném megköszönni Furó Tibornak az a munkát, amit tavaly végzett a
közfoglalkoztatásban, mert ez óriási feladat, nagyon szép eredményekkel. Továbbra is az a

véleményem, hogy ez nem „egy emberes” munka. Szükség lenne még legalább egy emberre,
aki csak ezzel foglalkozik, és jelen van folyamatosan a munkák során. Nem megy egyszerre
az emberek között is lenni, irányítani, és a beszerzésesekkel is foglalkozni. A
foglalkoztatottak között is van, aki rendesen dolgozik, de sajnos sokan csak rontják még a
többiek hozzáállását is az alkohol és a viselkedési problémáik miatt. Az a véleményem, hogy
az alkohol fogyasztást meg kell akadályozni, szankcionálni kell, mert veszélyes és romboló
hatása van a közösségre is.
Furó Tiborné képviselő:
Nagyon jó, hogy vannak ezek a pályázati programok, támogatási lehetőségek. A
hasznosságuk magukért beszélnek, a zöldség, málna, az utak javítása és még lehetne sorolni.
Nagyon jó lenne, ha lehetne csoportvezetőkkel, vagy más segítőkkel bővíteni az irányítói,
szervezői munkavégzést.
Furó Tibor közfoglalkoztatás-szervező:
Tényleg nagyon jó, hogy az önkormányzatnak van a foglalkoztatásra lehetősége és úgy
gondolom, ezt megpróbáljuk maximálisan értékteremtő módón kihasználni. De lassan tényleg
kinövi magát, valóban nem egy személyes feladat. Eddig is nagyon sok segítséget jelentett
polgármester úr hozzáállása és részvétele, Mikáczó László alpolgármester úr segítsége és
Kubicza István munkája, másképpen nem is tudott volna ilyen eredményeket produkálni az
önkormányzat. Hozzátartozik a valósághoz az is, hogy részben önként vállalt létszám és
feladatok kerültek megvalósításra, részben azonban egy kicsit felülről jövő elvárásnak való
megfelelés, ami már néha szinte erőn felüli volt és úgy tűnik, ez az év még inkább nehéznek
indul. Itt nem csak azokkal az emberekkel kell együtt dolgozni, akik önszántukból választják
a közfoglalkoztatást, 25 embert kell kiközvetíteni, hogy 10 főt foglalkoztatni lehessen.
Vannak közöttük nagyon szorgalmas, dolgos, felelősségtudó emberek, de sajnos nagyon sok a
hanyag, felelőtlen ember, nincs kötelességtudatuk, esetenként alkohol problémával is
küzdenek.
Hutóczki Péter polgármester:
Valóban minden igaz, ami itt eddig elhangzott, nagyon nagy gond, hogy egyszerre 8-10
munkavégzési területen is dolgoznak, és nincs lehetőség, idő és ember a folyamatos
ellenőrzésre, a munkafolyamatok figyelemmel kísérésére. Ennek köszönhetően nem vagyunk
mindig elég következetesek a nem rendesen dolgozókkal szemben. Ugyanakkor nagyon sok
ember becsületes munkája fekszik benne abban, hogy ilyen eredményeket tudhattunk magunk
mögött az elmúlt évben is. Részemről is maximális elismerésem Furó Tibor kollégámnak, és
azon fogok igyekezni, hogy megtaláljam a lehetőségét, hogy alkalmas segítőt találjunk
számára. Amennyiben nincs további kérdés és hozzászólás, kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2016. (III. 31.) KT. sz. Határozat
Fülöp, Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási programjairól szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: --Határidő: ----

3.) Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Az előterjesztés megküldésre került, kérem a könyvvizsgálót, hogy tegye meg kiegészítését,
észrevételét, amennyiben van, illetve a képviselőket kérem tegyék fel kérdéseiket. Ebben az
évben új elemként jelenik meg az étkeztetésben a „szünidei étkeztetés”, amely a korábbi nyári
szociális gyermekétkeztetés helyébe lépett, azzal a változással, hogy nem csak nyáron, hanem
minden közoktatási szünet idejére. Most még egy kicsit döcögősen ment a tavaszi időszakban,
néhány dologgal kapcsolatban levontuk a következtetéseket, hogy mit kell másképp csinálni.
Földháti István képviselő:
Azt szeretném tudni, hogy miért ilyen magas a felnőtt étkeztetés térítési díja?
Nemesné Sőrés Erzsébet könyvvizsgáló:
A gyermekétkeztetés esetén a nyersanyagköltség kerülhet felszámításra, míg a felnőtt
étkeztetés esetén a rezsi költséget is vissza kell osztani. A fajlagos költséget emeli az is, hogy
nincs teljesen kihasználva a konyha, hiszen ha 300 adagos a konyha és csak 250 fő körüli az
igénybevétel, értelemszerűen a rezsi költséget kevesebb főnek kell elviselnie. Nyilván is kell
tartani a költségeket elkülönítetten, hiszen a gyermekétkeztetéssel külön is el kell tudni
számolni korcsoportonként, étkezési fajtánként.
Hutóczki Péter polgármester:
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzatok a rendelet-tervezetről és a határozati
javaslatról. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő
képviselő szavazatával, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2016. (III. 31.) KT. sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a.) a felnőtt étkezés térítési díjának megállapításához és
b.) az intézményi étkezetés térítési díjának megállapításához, illetve a szünidei
gyermekétkeztetés ingyenes biztosításához a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147.§. (1)
bekezdésében foglaltak alapján a külön jogszabály szerint dokumentált
szolgáltatási önköltséget és nyersanyagnormákat fogadja el:
1.Felnőtt étkeztetés
a.) Étkeztetés nyersanyagnormája
405.- Ft.
b.) Étkeztetés szolgáltatási önköltsége
707.- Ft
c.) Felnőtt étkeztetés térítési díja
705.- Ft
d.) Munkahelyi étkeztetés térítési díja
527.- Ft
(Az önkormányzat és intézményei állandó alkalmazottai részére a felnőtt
étkeztetés díjából a rezsi költség 50%-os mértékéig kedvezményt biztosít)

2. Gyermekétkeztetés Gyvt. 147. § (3) bekezdés szerint meghatározott
szolgáltatási önköltsége, nyersanyagnormái
a.) Napközi Otthonos Óvoda
Nyersanyagköltség:
 Ebből:
 Tízórai:
 Ebéd:
 Uzsonna:
b.) Iskolai Napközi
Nyersanyagköltség:
Ebből:
 Tízórai:
 Ebéd:
 Uzsonna:
c.) Menza
Nyersanyagköltség
d.) Szünidei étkeztetés ebéd:
 Bölcsődés korú
 Óvodás korú
 Általános iskolás korú
 Középiskolás korú

330.- Ft.
47.- Ft.
236.- Ft.
47.- Ft.

437.- Ft.
63.- Ft.
311.- Ft.
63.- Ft.

311.- Ft.

197.- Ft.
236.- Ft.
311.- Ft.
405.- Ft.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
intézményi gyermekétkeztetés Gyvt. 147. § (1) bekezdése szerint kiszámított
intézményi térítési díjat alacsonyabb összegben állapítja meg.
Az óvodai, az iskolai napközi és az iskolai menza intézményi térítési díjai a
12/2013. (VII. 31.) KT. sz. rendelettel módosított 4/2009.(II.10.) KT. sz, rendelet
1. sz. mellékletében meghatározott összegben állapítja meg, ezért az
önkormányzati rendelet módosítása nem indokolt.
Alkalmazandó térítési díjak hivatkozott rendelet alapján:
Napközi Otthonos Óvoda esetén
270.- Ft.
Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerekek esetén
Napközi:
360.- Ft.
Menza:
250.- Ft.
A megállapított összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vezetőjét
tájékoztassa a 2016. május 1. napjától alkalmazandó térítési díjakról.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. április 15.

Hutóczki Péter polgámester
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
A települési támogatás és szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§.
8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás és szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének 1. sz.
melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2.§.
Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszíti.
Hutóczki Péter sk.
polgármester

Dr. Csősz Péter sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2016. március 31.
Dr. Csősz Péter sk.
jegyző
1. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelethez
Alapellátás keretén belül nyújtott
1. Tanyagondnoki szolgáltatás
Számított térítési díj (szolgáltatási önköltség) :
Ténylegesen alkalmazott térítési díj:

1.123- Ft/óra
0 Ft (térítésmentes)

4.) Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Napirend tárgyalásánál jelen van Furó Tibor az ÖTE elnöke
Hutóczki Péter polgármester:
Szeretném a tájékoztatóhoz azt a kiegészítést tenni, hogy nem értek egyet azzal, hogy ezt a kis
egyesületet állandóan ellenőrzik, a Katasztrófavédelem szervei már az idén is több
alkalommal voltak helyszíni ellenőrzést tartani. Kérem az elnök urat, ha van kiegészítése,
tegye meg.
Furó Tibor ÖTE elnök:
Ugyanaz a véleményem, mint polgármester úré, néha már szinte zaklatásszerű az ellenőrzések
sora, amelyet ez a kis önkéntes tűzoltó egyesület kap. Szükséges lenne fiatalítani is az
egyesületen, jelenleg 16 tagja van, akiknek már többsége idős, aktívan nem tudnak részt venni
a tevékenységben, 4-5 fő az, akire általában lehet számítani. A felszereltség az elfogadható,
persze mindig van valami hiányosság, ami pótlásra szorul, a tűzoltó autó fenntartása jelentős
kiadással is jár. Lehet szerencsés lenne a polgárőrséget és az önkéntes tűzoltóságot egy közös
szervezetbe tömöríteni, költségtakarékosabb is lenne és a részt vevő személyek között már
most is van átfedés.
Hutóczki Péter polgármester:
Valóban el kell gondolkodni a közös szervezeten, hiszen a polgárőrségnek is kötelező újra
szerveződni, a tűzoltóság gyakori ellenőrzése miatt felvetődött az átalakulás hagyományőrző
testületté. Ezt a hagyományőrző átalakulást azonban a hivatásos szervezet nem támogatja. Ha
nincs több kérdés kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2016. (III. 31.) KT.sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatóját a 2015. évi tevékenységéről
elfogadja.
Felelős: ----Határidő: ------

5.) A Csontos Ferenc SE beszámolója az önkormányzattól kapott
támogatás felhasználásáról, a 2016. évi tervezett feladatokról.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Hortobágyi Róbert, az SE vezetője jelezte, hogy sajnos nem tud eljönni az ülésre. Javaslom ne
vegyük le napirendről. A tevékenységről készült beszámolót elküldte, pénzügyi támogatásra

2015. évben nem volt szükség az önkormányzat részéről, mert a TAO-s támogatás elegendő
volt a kiadások fedezetére. Ismerve az egyesület működését az látom, hogy Hortobágyi
Róbert magára maradt az SE életének szervezésével, Bányai Imre kilépett az egyesület
életéből. Kevés a sportoló, helyben nem is megoldható, nem látható a biztos utánpótlás. Ha
nem történik pozitív változás, nem lesz más megoldás, vissza kell lépni a Megye 2-ből a
Megye 3-ba. Ha nincs hozzászólás, kérem szavazzatok.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2016. (III. 31.) KT.sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Csontos Ferenc Sportegyesület tájékoztatóját a 2015. évi tevékenységéről
elfogadja.
Felelős: --Határidő: ----

6.) A Polgárőrszervezet beszámolója a 2015. évi tevékenységükről,
2016. évi terveikről.
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A tájékoztató megküldésre került, túl sok mindenről nem tudunk beszámolni, kilépés, kizárás
nem történt. Persze az új polgárőr törvény szigorú szabályai szerint sok korábban aktívan
részt vevő társunk nem vesz részt a polgárőrség munkájában. Ezért az ÖTE beszámolójánál
említett okok miatt is tervben van egy közös szervezet létrehozása.
Ha nincs több hozzászólás, kérem szavazzunk. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt
szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2016. (III. 31.) KT.sz. határozat
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Polgárőr Egyesület tájékoztatóját a 2015. évi tevékenységéről elfogadja.
Felelős: --Határidő: ----

7.) Mentőszolgálat Alapítvány támogatás kérelme
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Felolvassa a OMSZ Alapítvány e-mail-ben érkezett támogatás iránti kérelmét,
önkormányzatok megkeresésre kerültek orvosi eszköz beszerzése. Nagyon szomorúnak

tartom ugyan, hogy itt tart a magyar egészségügy, hogy így kell a mentéshez szükséges
eszközöket összekoldulni.
Sándor László képviselő:
Az egészségügy ilyen bajban van, mindenképpen támogassuk valamilyen összeggel.
Hutóczki Péter polgármester:
Én 20. 000.-Ft támogatást javaslok, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2016. (III. 31.) KT.sz. határozat
1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány (székhely: 1182 Budapest Királyhágó u. 70. adószám:
18252831-2-43) részére a Hajdúsámson mentési központ részére egy LUCAS
(mellkasi kompressziós rendszer újraélesztéshez) eszköz beszerzéséréhez 20.000.- Ft
vissza nem térítendő támogatást adományoz.
A támogatás fedezetét Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletében 2/F mellékletben Civil szervezetek
támogatása költséghelyen biztosítja.
2. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. április 20.

8.) „Tegyünk együtt Fagyal Daniért” támogatás kérelem
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati javaslat írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Felolvassa a beteg gyerek támogatás iránti kérelmét, melyet az apa kollégája juttatott el
hozzánk. Az apa nem ismeretlen számunkra, nem fülöpi ugyan, de mind a korábbi munkája –
mentőszolgálat -, mind a jelenlegi munkája során a fülöpi emberek egészségügyi ellátáshoz
való jutásán fáradozik. Nagyon szomorú, hogy ilyen apróból kerülünk kapcsolatba most vele,
de azt hiszem fontos, hogy segítsünk, a szomszédos önkormányzatok is megkeresésre kerültek
és tudomásom szerint senki nem zárkózott el segítségnyújtástól.
Földháti István képviselő:
Egy ilyen gyógykezelés igen megviseli a családot minden tekintetben, én személy szerint 80 –
100 ezer forintra gondoltam.
Furó Tiborné képviselő:
Én 50.000.-Ft-ot javaslok.
Hutóczki Péter polgármester:
Én is az 50 000.-Ft-al értek egyet, most először, és a későbbiekben, ha szükséges segítsünk
újra, vagy ha a pénzen kívül van más lehetőség amire szükségük van, nem zárkózunk el attól
sem. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2016. (III. 31.) KT.sz. határozat
1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fagyal Dániel
4287 Vámospércs, Temető u. 9/A. sz. alatti lakos gyermeknek a „Tegyünk együtt
Fagyal Daniért” kezdeményezésre 50.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást
adományoz.
A támogatás fedezetét Fülöp Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletében biztosítja.
2. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
döntésről való tájékoztatásra és arra, hogy gondoskodjon támogatás elutalásáról a
FŐNIX Takarékszövetkezetnél vezetett 61400007-15106377 számú számlára.
Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. április 20.

9.) Jekk Gergő közalkalmazotti jogviszony módosítása
Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: szóban, határozati ja írásban
Hutóczki Péter polgármester:
Nagyon hirtelen és váratlanul ért bennünket Gergő kérése, ami szerint el akar tőlünk válni,
mert a szakmájában el tud helyezkedni és ez jobb lehetőség számára. Nekünk nagy fejtörést
okozott, mert nagyon ügyes és talpraesett kollégát találtunk benne, az informatikai tudására,
honlap, újság tekintetében jelenleg nem tudnánk pótolni. Szerencsére – igaz csak fél megoldás
– de lehetősége van részmunkaidőben maradni, ezért ehhez a közszolgálati jogviszony
módosításhoz kéri a képviselő-testület hozzájárulását.
Furó Tiborné képviselő:
Megértem Gergőt, de nagyon sajnálom, hogy nem lesz itt teljes munkaidőben, azt teljesen
támogatom, hogy legalább 4 órában maradjon.
A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő
szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2016. (III. 31.) KT. sz. határozata
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
közalkalmazotti jogviszonyról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) alapján határozatlan időre kinevezett közalkalmazott
kinevezését a következőképpen módosítjuk:
Jekk Gergő 4266 Fülöp, Petőfi u. 4. sz. alatti közalkalmazott –
közművelődési előadói munkakörben – kinevezését módosítja az alábbiak
szerint:

2016. április 03. napjától határozatlan idejű, részmunkaidőben (heti 20 óra)
történő közalkalmazotti jogviszonyra.
A módosítás közalkalmazott kérésére, munkavállaló és munkáltató közötti
közös megegyezés alapján történt.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési
módosításáról.

iratok

Felelős: Hutóczki Péter polgármester
Határidő: 2016. április 15.

10.) KÜLÖNFÉLÉK
Intézményfenntartó
módosításáról

Vámospércsi
Társulás
Társulási

Mikrotérségi
Megállapodás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester
Előterjesztés: írásban
Hutóczki Péter polgármester:
A Vámospércsi Mikrotérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása szükséges, mert
megváltozik a székhelye, átközözik a Járóbeteg Szakrendelőbe. Kérem az előterjesztés
szerinti megállapodást elfogadni.
Ha nincs további hozzászólás kérem szavazzanak. A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt
szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2016. (III. 31.) KT. sz. határozata
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés szerinti
módosításokkal a 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

melléklet a 38/2016. (III. 31.) KT. 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 Piac u. 4.) 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 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.-ben kötött 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.
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