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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2017. január 31-ei ülésére 

 

Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 16. számú 

módosításáról szóló 77/2016.(X.25.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül 

helyezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. 

tv. 50. § -a  az októberi soros képviselő-testületi üléskor az alábbiakról rendelkezett: 

 

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § 

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A gyermekjóléti központ kizárólag a 94. § (4) bekezdése szerinti települési 

önkormányzat fenntartásában működhet. A fenntartó a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, 

valamint a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok ellátására egyházi fenntartóval és 

nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.” 

 

A jogalkotási folyamat idő közben újabb fordulatot vett.   

A 2016. évi CLXVI. törvény módosítja a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvényt, ezáltal nem lép hatályba 2017. január 1-

jén e törvény 50. §-a, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40/A. § (3) bekezdésének módosításával a család- és gyermekjóléti 

központok fenntartását szigorította volna. 

 

A szigorítás szerint család- és gyermekjóléti központ kizárólag a Gyvt. 94.§ (4) bekezdése 

szerinti települési önkormányzat (járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi 



önkormányzat és a megyei jogú város) fenntartásában működhetett volna, így a 2017. évi 

január 1-jétől társulás nem tarthatta volna fent a család- és gyermekjóléti központot. A 

módosítás alapján az önkormányzatok 2017. január 1-jét követően továbbra is elláthatják a 

család- és gyermekjóléti központ feladatait társulási formában.  

 

Fentiekre tekintettel – figyelemmel a korábban előttünk állt szűkös határidőre – indokolt az 

intézmény alapító okiratának kiadásáról szóló döntés hatályon kívül helyezése. 

 

 

 

Kétpó, 2017. január 19. 

      

          

 

Keresztes Péter Pál 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati Javaslat 

Kétpó Község Önkormányzata 

……/2017.(…….) képviselő-testületi határozat 

 



Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 16. számú 

módosításáról szóló 77/2016.(X.25.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül 

helyezéséről  

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének b) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény előírásaira- az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete a Döntés a Berettyó-Körös Többcélú 

Társulás Társulási Megállapodásának 16. számú módosításáról szóló 77/2016.(X.25.) sz. 

önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   dr. Enyedi Mihály jegyző 

 

Végrehajtásban közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül:  

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben  

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben  

 

Kétpó, 2017. január 19. 

 

 

 

 

               Keresztes Péter Pál                                                           dr. Enyedi Mihály 

                polgármester                 jegyző 


