
 
 
 

A BERETTYÓ-KÖRÖS TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 15. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 

1.) A Társulási Megállapodás 4.2.3.) pontjában felsorol kormányzati funkciók a dőlt 
betűvel jelölt részekkel egészülnek ki. A Társulási Megállapodás 4.2.3.) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

1.1.1. 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 4.4.5.) pontjában felsorol szociális feladatok a dőlt betűvel 
jelölt részekkel egészülnek ki. 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, 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. 

 
 

3.) A Társulási Megállapodás 11.) pontjában felsorol alapítói jogok a dőlt betűvel jelölt 
részekkel módosulnak.  A Társulási Megállapodás 11.) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
 

11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezések 

 
11.1  A Társulás intézménye felett a Társulási Tanács gyakorolja az alapítói jogokat. 
11.2  Az intézmény felett a Társulási Tanács - az alább meghatározott kivételekkel - gyakorolja 

az Áht 9. §-ban meghatározott irányítási, felügyeleti jogait. 
11.3  Az intézmény vezetője felett az Áht. 9. § c) pontjában meghatározott munkáltatói jogokat 

a Társulás Tanácsa gyakorolja, míg az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke 
gyakorolja. 

11.4  A Társulási Tanács az Áht. 9. § h), i), j) pontjaiban meghatározott jogkör gyakorlását a 
Társulás elnökére ruházza át. 



11.5  Az Áht. 9/B. §-ban meghatározott felügyeleti jogokat a Társulás elnöke gyakorolja az 
intézmények felett.    

 
 
 

4.) A Társulási Megállapodás 3.) pontjában felsorol lakosságszámok a dőlt betűvel jelölt 
részekkel módosulnak.  A Társulási Megállapodás 3.) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:  

3.1 A Társulás településeinek lakosságszám 2016. január 1-ei állapot szerint: 
− Kétpó Község Önkormányzata 697 fő 
− Mesterszállás Község Önkormányzata 750 fő  
− Mezőhék Község Önkormányzata 356 fő  
− Mezőtúr Város Önkormányzata 17.572 fő 
− Túrkeve Város Önkormányzata 9.121 fő. 

 
 

5.) A Társulási Megállapodás 6.7.) pontjában felsorol Társulási Tanács döntési jogkörök a 
dőlt betűvel jelölt részekkel módosulnak.  A Társulási Megállapodás 6.7.) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 
 

6.7 Társulási Tanács 
 

6.7.1 A Társulási Tanács üléseit évente legalább négyszer, negyedévenként, a Társulási Tanács 
által meghatározott időpontban tartja. 

6.7.2 A Társulási Tanács ülésén a tagönkormányzatok jegyzői és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat képviselője állandó meghívottként, tanácskozási joggal 
vehetnek részt. 

6.7.3 A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti  
 

6.7.3.1 bármely tag a napirend megjelölésével,  
6.7.3.2 az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője. 

 
6.7.4 Az elnök a fenti esetekben legkésőbb 5 napon belül köteles a tanácsot összehívni. 
6.7.5 A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének rendjét, az előterjesztések 

tartalmi és formai követelményeit a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

6.7.6 A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt 
helyettesítő elnökhelyettes vezeti le. 

6.7.7 A Társulási Tanács határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. 
 

6.8 A Társulási Tanács üléseiről a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveire vonatkozó 
szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. 

6.9  A jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács ülésén aláírásra kijelölt tanácstag írja alá. A 
jegyzőkönyvet, az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal és a társult önkormányzatok részére. A társult önkormányzatok 
részére küldött jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a hozott döntések hiteles jegyzőkönyv 
kivonatait is.  

6.10 A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 



6.11 Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben (bármely társulási tag 
önkormányzatának eltérő véleménye esetén) a tanács a döntését újra tárgyalhatja.  

6.12 Az újratárgyalást - a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével - az aggályokat 
megfogalmazó testület polgármesterének kell a Társulás elnökénél bejelenteni. 

6.13 A Társulás hatáskörébe tartozó ügyben a tanács dönt. 
6.14 A Társulás a hatáskörébe tartozó ügyben döntését megelőzően a tagönkormányzatok 

véleményét kikérheti. 
6.15 Amennyiben a Társulás olyan döntést kíván hozni, amely a Társulási Megállapodás 

módosítására, a Társulás költségvetésére, vagy a Társulás tagjának hozzájárulására irányul 
a döntési szándék elhatározását követően az érintett tagönkormányzatok határoznak a 
döntési javaslatról, majd a Társulási Tanács.  

6.16 A Társulási Tanács döntése: határozat 
6.17 A határozat általános érvényű döntés, a működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi 

forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések 
megjelenési formája.  

6.18 A Társulási Tanácsán jóváhagyását megelőzően a Társulás elnöke aláírásával 
képviselheti a Társulást azokban az esetekben, amikor az sürgős vagy technikai 
okok miatt szükségessé válik, és ez nem változtat a Társulás 
tagönkormányzatainak jogérvényesítési lehetőségein, kötelezettségein vagy ezek 
elkerülése a Társulási Tanács döntésétől függően sem befolyásolható. A 
Társulási Tanács kötelezi a Társulás elnökét, hogy ezen meghozott döntések 
esetében haladéktalanul tájékoztassa a Társulási Tanácsot és kérje a Társulási 
Tanács utólagos hozzájárulását. 

 
 

 
Jelen Társulási Megállapodás módosítás a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles 
törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzéssel válik hatályossá. 
 
 
Mezőtúr, 2016. március 11. 
 

PH. 
Vida Tamás 

elnök 
                            

 


