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A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 14. számú módosítása
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény változása miatti
módosítás
A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámának aktualizálása
Döntések utólagos jóváhagyási lehetősége
I.Család és gyermekjóléti szolgáltatások és központ kialakítása

Az Országgyűlés elfogadta az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2015. évi CXXXXIII. törvényt, amely módosítja a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.), valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt
(továbbiakban: Gyvt.).
A vonatkozó törvények módosítása eredményeként a Berettyó-Körös Többcélú Társulás az
59/2015.(X.22.) számú határozatában, Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
232/2015.(X.22.) számú határozatában, és Kétpó Község Képviselő-testülete a
120/2015.(XI.26.) számú határozatában döntött arról, hogy a családsegítő és gyermekjóléti
kötelező önkormányzati feladatokat társulási formában kívánják továbbra is ellátni. A feladat
ellátására a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ intézmény
került kijelölésre a Berettyó-Körös Többcélú Társulás az 59/2015.(X.22.) számú
határozatában.

A Magyar Államkincstár 2015. november 23-án kelt, Mezőtúr Város Jegyzője részére
eljutatott tájékoztatás alapján a vonatkozó alapító okirat módosítást olyan formában is
elfogadja, amikor a Gyvt. 40. § (1a) bekezdése szerint a települési önkormányzat a
gyermekjóléti szolgálatot más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységeként működteti. Mindezek alapján a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának az új kormányzati funkció kódok szerinti
(104042 Gyermekjóléti szolgáltatás, 104043 Család és Gyermekjóléti Központ) módosítása és
annak törzskönyvi bejegyzése megtörtént. A Berettyó-Körös Többcélú Társulás, mint
fenntartó a nyilvántartásba történő bejegyzési kérelmét elektronikus úton benyújtotta.
A Társulási Megállapodás 4.2.3.” Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti
besorolása” pontjában, a 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása kormányzati funkció kód
hivatott lefedni a Társulás intézményei által folytatott szociális feladatokat, így a BerettyóKörös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ által ellátott családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatás igazgatását is.
A Társulási Megállapodás 4.2.3.” Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti
besorolása” pontja új kormányzati funkció kódokkal történő kiegészítése szükséges a
Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ szervezeti egységeként
működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és központ létrehozása miatt.
4.2.3.” Az alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti besorolása”:
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043
Család és gyermekjóléti központ
A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján a Társulási Megállapodás 4.4.5.” Szociális
feladatok (Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások)” pontja tartalmi kiegészítése
szükséges.
4.4.5.” Szociális feladatok (Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások)”:
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: „Agyermekek
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.

II. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
változása miatti módosítás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény változása miatt, a Társulási
Megállapodás 11. „Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására
vonatkozó részletes rendelkezések” pontja esetében a törvényi hivatkozásokat
aktualizálni szükséges az alábbiak szerint:
Aktuális, módosítandó bekezdés:
11.3 Az intézmény vezetője felett az Áht. 9.§ (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott munkáltatói jogokat a Tárulási Tanács gyakorolja, míg az egyéb
munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.
Aktualizált, helyes bekezdés:
11.3 Az intézmény vezetője felett az Áht. 9.§ c) pontjában meghatározott munkáltatói jogokat
a Tárulási Tanács gyakorolja, míg az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke
gyakorolja.
A módosítás nem jelent tartalmi változást.
A jogszabályi hely aktualizálását érintő jogszabályi helyek részletezése a 3. számú
melléklet tartalmazza.
Aktuális, módosítandó bekezdés:
11.4. Az Áht. 9.§ (1) bekezdésének h) i) j) pontjában meghatározott jogkör
gyakorlásában a társulás elnökére ruházza át.
Aktualizált, helyes bekezdés:
11.4. A Társulási Tanács az Áht. 9.§ h) i) j) pontjában meghatározott jogkör gyakorlását a
társulás elnökére ruházza át.
A 11.4. pont esetében a munkáltatói jogkör kiegészült:
f) a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására
való utasítás, esetekre.
A jogszabályi hely aktualizálását érintő jogszabályi helyek részletezése a 3. számú
melléklet tartalmazza.
Aktuális, módosítandó bekezdés:
11.5. Az Áht. 9.§ (7) bekezdésében meghatározott felügyeleti jogokat a Társulás elnöke
gyakorolja az intézmények felett.
Aktualizált, helyes bekezdés:
11.5. Az Áht. 9/B. §-ban meghatározott felügyeleti jogokat a Társulás elnöke gyakorolja az
intézmények felett.
A 11.5. pont esetében a Felügyelet kiegészült a:
9.§ b)43 a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,és
e)44 a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági
ellenőrzése,

esetekre.
A 11.5. pont esetében a Felügyelet alól kikerült a:
9§ (1) b)48 a költségvetési szerv vezetője tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői
megbízás adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
eseteiben a,
i) a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, és
j) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok,
valamint a b), c) és f)–i) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges,
törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.
A jogszabályi hely aktualizálását érintő jogszabályi helyek részletezése a 3. számú
melléklet tartalmazza.
III.A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámának aktualizálása
A Mezőtúri Kistérség településeinek 2015. évi létszámadatai a Társulási Tanács
71/2015.(XII.15.) sz. határozatával fogadta el. Az adatok változása miatt aktualizálni
szükséges a Társulási Megállapodás 3. „A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma”
pontjában szereplő adatokat.
Aktuális, módosítandó bekezdés:
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
3.1 A Társulás településeinek lakosságszám 2014. január 1-ei állapot szerint:
 Kétpó Község Önkormányzata 715 fő
 Mesterszállás Község Önkormányzata 766 fő
 Mezőhék Község Önkormányzata 347 fő
 Mezőtúr Város Önkormányzata 17.803 fő
 Túrkeve Város Önkormányzata 9.284 fő.
Aktualizált, helyes bekezdés:
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.

IV. Döntések utólagos jóváhagyásának lehetősége

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás működése során számos alkalommal fordult elő olyan
helyzet, kötelezettség, illetve eljárási szakasz, amikor sürgős reagálás és döntéshozás vált
szükségessé főként technikai okok miatti módosítási kényszer, vagy olyan döntés
meghozatala miatt, amely esetében Társulás tagönkormányzatainak jogérvényesítését és
kötelezettségeit nem éri sem hátrányt sem korlátozást, illetve ezek elkerülése a Társulási
Tanács döntésétől függően sem befolyásolható. Az ilyen esetekben a Társulás regálási
idejének lerövidítése érdekében célszerű a tagönkormányzatok részéről a Társulási Tanács
számára egy olyan felhatalmazás megadása, amely a Társulás elnöke által ilyen esetekben
meghozott döntések utólagos jóváhagyását biztosítja, a Társulás elnöke által történő utólagos
beszámolási és jóváhagyási kötelezettség előírása mellett.
Mindezen elgondolásból a Társulás elnöke a Társulási Megállapodás 6. pontjának
kiegészítését javasolja az alábbiak szerint.
6.7

Társulási Tanács

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.
Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mindezek alapján támogassa az
előterjesztés 1. számú mellékletben szereplő Társulási Megállapodás 15. módosítását és a 2.
számú mellékletben szereplő egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 15. módosítását.
Kétpó, 2016. március 25.
Keresztes Péter Pál
Polgármester
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