
 
 
 

A BERETTYÓ-KÖRÖS TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 16. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 

1.) A Társulási Megállapodás 4.2.3.) pontjában felsorol kormányzati funkciók közül a 
dőlt betűvel jelölt részek törlésre kerülnek.  

 
4.2.3. Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
013390  Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 
041140  Területfejlesztés igazgatása 
045220 Vízi létesítmény építése 
046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása 
047310 Turizmus igazgatása és támogatása 
054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 
063010 Vízügy igazgatása 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
076010 Egészségügy igazgatása 
081010 Sportügyek igazgatása 
082010 Kultúra igazgatása 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104043 Család és gyermekjóléti központ 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
 

2.) A Társulási Megállapodás 4.2.3.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

4.2.3  Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása: 
 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
013390  Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
 
041140  Területfejlesztés igazgatása 
045220 Vízi létesítmény építése 
046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása 
047310 Turizmus igazgatása és támogatása 
054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 
063010 Vízügy igazgatása 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
076010 Egészségügy igazgatása 
081010 Sportügyek igazgatása 
082010 Kultúra igazgatása 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 



104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 
 

3.) A Társulási Megállapodás 4.4.5.) pontjában felsorol szociális feladatok között 
szereplő dőlt betűvel jelölt részek törlésre kerülnek.  

 
 

4.4.5. Szociális feladatok (Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások): 
 

4.4.5.1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és a 
szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, 
működtetését és működését.  

4.4.5.2. A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében 
költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.  

4.4.5.3. Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési 
normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által 
nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során határozzák meg. Az intézmények normatívák 
által nem fedezett kiadásai fedezetének biztosítására a társult települések a 
Társulással külön megállapodást kötnek. E célra a Társulás saját pénzügyi alapja is 
igénybe vehető. A Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási 
szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények 
fejlesztési és felújítási kérdéseiben a tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a 
Társulási Tanács dönt. 
 

4.4.5.4. A 2011-es évtől a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
térítési díjai Mezőtúr város, míg a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek 
Otthona térítési díjai Túrkeve város szociális rendeletébe kerülnek beépítésre.  

 
4.4.5.5. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Család és Gyermekjóléti 

Központ, a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
intézményen belül működő szakmai egységek. 

 
4.4.5.6.  Család és gyermekjóléti szolgáltatások tartalmi meghatározása: „A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben” (továbbiakban: Gyvt.) a család- és gyermekjóléti szolgálta alcím 
alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a 
családsegítés „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény” (továbbiakban: Szt.), szerinti összefüggő feladatok ellátása. 

 
4.4.5.7. Család és gyermekjóléti központ tartalmi meghatározása: A Gyvt.-ben a 

család- és gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, a Gyvt. és Szt. 
szerinti általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás egészére 
vonatkozó feladatok ellátása.  

 
4.4.5.8. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátási területe Kétpó, 

Mezőhék, Mezőtúr, Mesterszállás, Túrkeve települések és azok közigazgatási 
területe.  

 
4.4.5.9. A Család és Gyermekjóléti Központ feladat ellátási területe Jász-Nagykun 

Szolnok megye Mezőtúri Járás illetékességi területe, azaz Kétpó, Mezőhék, 
Mezőtúr, Mesterszállás, Túrkeve települések és azok közigazgatási területe. 



 
 

4.) A Társulási Megállapodás 4.2.5.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 

4.4.5. Szociális feladatok (Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások): 
 

4.4.5.1. A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és a 
szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, 
működtetését és működését.  

 
4.4.5.2. A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében 

költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.  
 

 
4.4.5.3. Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési 

normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által 
nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során határozzák meg. Az intézmények normatívák 
által nem fedezett kiadásai fedezetének biztosítására a társult települések a 
Társulással külön megállapodást kötnek. E célra a Társulás saját pénzügyi alapja is 
igénybe vehető. A Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási 
szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények 
fejlesztési és felújítási kérdéseiben a tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a 
Társulási Tanács dönt. 
 

4.4.5.4. A 2011-es évtől a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 
térítési díjai Mezőtúr város, míg a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek 
Otthona térítési díjai Túrkeve város szociális rendeletébe kerülnek beépítésre.  

 
4.4.5.5. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ intézményen belül működő szakmai egység. 
 

4.4.5.6. Család és gyermekjóléti szolgáltatások tartalmi meghatározása: „A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben” (továbbiakban: Gyvt.) a család- és gyermekjóléti szolgálta alcím 
alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a 
családsegítés „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény” (továbbiakban: Szt.), szerinti összefüggő feladatok ellátása. 

 
4.4.5.7. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat feladat ellátási területe Kétpó, 

Mezőhék, Mezőtúr, Mesterszállás, Túrkeve települések és azok közigazgatási 
területe.  

 
Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2017. január 1. időponttal válik hatályossá. 
 
Mezőtúr, 2016. október __. 
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