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Dél-Bihar Négy Centrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodás 

módosításáról 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

 

Elfogadás módja: minősített többség 

 

Készítette:  Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db határozati javaslat, társulási megállapodás 4. sz. módosítása, a társulási tanács 

elnökének 4173-16/2021. ikt. sz. levele, TT/1/2021.(IX.30.) Tt. határozat 

Jogszabályi háttér: 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

 

Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás elnökének október 6. napján érkezett 

a 4173-16/2021. ikt. sz. levele, melyben a tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Mezősas 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére 

figyelemmel gyakorolt – feladat- és hatáskörében eljáró Mezősas Községi Önkormányzat 

Polgármestere 18/2021. (VI.11.) polgármesteri határozatában, majd - hiánypótlást követően - a 

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2021.(VII.5.) határozatában a 

Társulás Elnökénél a társulási megállapodás IX. fejezet 2.3. pontja alapján a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, közfoglalkoztatás szervezése és bonyolítása, valamint 

közös hazai és európai uniós pályázatok kidolgozása, benyújtása és megvalósítása feladatok 

ellátására 2022. január 1. napjától csatlakozni kíván a Dél-Bihar Négycentrum Terület- és 

Vidékfejlesztési Társuláshoz.  

 

Mezősas község Hajdú-Bihar megyében található. Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-

testülete a csatlakozás kezdeményezéséről szóló döntésében nyilatkozott arról, hogy  

- elfogadja a társulás céljait 

- hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő 

megvalósításában 

- vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését 

- továbbá a társulási megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
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A Társulási Tanács Mezősas községi Önkormányzat csatalakozási szándékát a társulási 

megállapodás IX. fejezet 2.3. pontja alapján előzetesen megvizsgálta, és 1/2021 (IX.30.) Tt 

határozatában a csatlakozási kezdeményezést támogatta, egyben felkérte a társult 

önkormányzatok képviselő-testületeit a társulási megállapodás ennek megfelelően előkészített 

módosításának elfogadására.  

 

A társulási megállapodás 7.1. pontja szerint:  

„A társulási megállapodás módosítását bármely társult önkormányzat képviselő-testülete a Társulási 

Tanács elnökénél kezdeményezheti. A kezdeményezésről a Társulási Tanács elnöke tájékoztatja a 

Társulási Tanácsot, amely előzetesen állást foglal a módosítás tárgyában. Amennyiben a társulási 

tanács az indítványozott módosítással egyetért, az elnök a javaslatot és a társulási tanács előzetes 

jóváhagyó határozatát megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-

testületek a kezdeményezés kézhezvételétől számított 60 napon belül kötelesek az megtárgyalni.” 

Mellékelten megküldöm a társulási megállapodás-módosításának tervezetét, illetve a Társulási 

Tanács állásfoglalását tartalmazó határozatot. 

 

A Tárulási tanács elnöke kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társulási megállapodás 

módosításáról a társulási megállapodás 7.1. pontja alapján lehetőleg mielőbb, de legkésőbb 60 

napon belül határozni szíveskedjen. A módosítás az Mötv. 89. § (1) bekezdése alapján 2022. január 

1.-jén lép hatályba. 

 

A társulási megállapodás 7.2. pontja alapján a társulási megállapodás kizárólag írásban, minden 

társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel elfogadott határozata alapján 

módosítható.  

 

 

A társulási megállapodás módosítását elfogadásra javaslom, ennek megfelelően a következő 

határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Csökmő, 2021. október 6. 

 

            /:Nagy Tibor s.k.:/ 

                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: határozati javaslat 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2021. (X.6.) határozata 

 

 

Mezősas községi Önkormányzat csatlakozása kapcsán  

a társulási megállapodás módosításának elfogadására 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján, Mezősas községi Önkormányzat 

csatlakozási kezdeményezésével egyetértve, a Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési 

Társulás társulási megállapodásának 2022. január 1.-től hatályos módosítását a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

4. számú módosítása 
 

Előzmények 

 

Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére 

figyelemmel gyakorolt – feladat- és hatáskörében eljáró Mezősas Községi Önkormányzat 

Polgármestere 18/2021. (VI.11.) polgármesteri határozatában, majd hiánypótlást követően a 

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2021.(VII.5.) határozatában a Társulás 

Elnökénél a társulási megállapodás IX. fejezet 2.3. pontja alapján a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás biztosítása, közfoglalkoztatás szervezése és bonyolítása, valamint közös hazai és 

európai uniós pályázatok kidolgozása, benyújtása és megvalósítása feladatok ellátására 2022. január 

1. napjától csatlakozik a Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz. Mezősas 

község Hajdú-Bihar megyében található. 

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csatlakozás kezdeményezéséről szóló 

döntésében nyilatkozott arról, hogy  

- elfogadja a társulás céljait 

- hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő 

megvalósításában 

- vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését 

- továbbá a társulási megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

A Társulási Tanács Mezősas községi Önkormányzat csatalakozási szándékát a társulási 

megállapodás IX. fejezet 2.3. pontja alapján előzetesen megvizsgálta, és … /2021 (VII. . ) DBNC 

határozatában a csatlakozási kezdeményezést támogatta, egyben felkérte a társult önkormányzatok 



képviselő-testületeit a társulási megállapodás ennek megfelelően előkészített módosításának 

elfogadására.  

 

Társult Önkormányzatok Mezősas községi Önkormányzat csatlakozási kezdeményezését 

megvizsgálták, és ennek alapján a Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

Társulási megállapodását (a továbbiakban: társulási megállapodás) – a társult önkormányzatok 

képviselő-testületeinek minősített többséggel meghozott határozatai alapján - az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

I. fejezet 

 

1. A társulási megállapodás I. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„3. A társulás tagjai: 

 

A társulásban résztvevő tagok: 

Komádi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

székhelye 4138 Komádi, Hősök tere 4. 

képviseli: Tóth Ferenc polgármester 

Furta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 székhelye: 4141 Furta, Petőfi u. 1. 

képviseli: Krucsó Antal polgármester  

Körösszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

székhelye 4136 Körösszakál, Piac tér 1. 

képviseli: Pálfi Tamás polgármester 

Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

székhelye 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62. 

képviseli: Tarsoly Attila polgármester 

Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

székhelye 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. 

képviseli: Barabás Károlyné polgármester 

Újiráz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

székhelye 4146 Újiráz, Szabadság tér 1. 

képviseli: Furák Károly polgármester  

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

székhelye: 4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 

képviseli: Nagy Tibor polgármester 

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

székhelye: 4142 Zsáka, Szabadság tér 1. 

képviseli: Kovács Kálmán polgármester 

Vekerd községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

székhelye: 4143 Vekerd, Kossuth u. 18. 

képviseli: Juhász István polgármester 

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

székhelye: 4134 Mezősas, Nagy Sándor u 49.  

képviseli: Somi László polgármester 

 

2. A társulási megállapodás I. fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma  

 

A társuláshoz települések lakosságszáma 2021. január 1.-jén: 



 

 Település  Lakosságszám 

 Komádi  5.478 fő 

 Furta  1.186 fő 

 Körösszakál     790 fő 

 Körösszegapáti  1.044 fő 

 Magyarhomorog     865 fő 

 Újiráz     508 fő 

 Csökmő  1.931 fő 

 Zsáka  1.571 fő 

 Vekerd     120 fő 

 Mezősas     662 fő 

 Összesen:  14.155 fő 

 

II. fejezet 

 

1. A társulási megállapodás III. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul: 

 

1. A Társulás – a társult önkormányzatok döntései alapján, esetileg, az adott konkrét feladattól 

függően - bármely társult település illetékességi területén elláthatja a II. fejezet 3. pontjában 

foglalt egyéb feladat és hatásköröket, nem érintve a társult önkormányzatok ezzel kapcsolatos 

felelősségét. 

 

2. A társulási megállapodás III. fejezet 2. pontja a következők szerint módosul: 

 

„2. A társulás a II. fejezet 1.-2. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként, 

társult önkormányzatonként és ellátási területenként az alábbiakat látja el: 

 

a.) Étkeztetés 

- Komádi Városi Önkormányzat 

- Körösszakál Községi Önkormányzat 

- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 

- Magyarhomorog Községi Önkormányzat 

- Újiráz Községi Önkormányzat 

 

b.) Házi segítségnyújtás 

- Komádi Városi Önkormányzat 

- Körösszakál Községi Önkormányzat 

- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 

- Magyarhomorog Községi Önkormányzat 

- Újiráz Községi Önkormányzat 

 

c.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

- központja:   Komádi Városi Önkormányzat 

- ellátási területe:   

Komádi Városi Önkormányzat  

Körösszakál Községi Önkormányzat 

Furta Községi Önkormányzat 

Magyarhomorog községi Önkormányzat 

d.) Időskorúak nappali ellátása 

- Komádi Városi Önkormányzat 

- Körösszakál Községi Önkormányzat 



- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 

- Magyarhomorog Községi Önkormányzat 

- Újiráz Községi Önkormányzat 

 

e.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (család- és gyermekjóléti szolgálat) 

- Komádi Városi Önkormányzat ellátásért felelős  

ellátási terület: Komádi, Újiráz 

- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat ellátásért felelős 

ellátási terület: Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Mezőpeterd 

 

f.) Gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülő útján 

- Komádi Városi Önkormányzat 

- Körösszakál Községi Önkormányzat 

- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 

- Magyarhomorog Községi Önkormányzat 

- Újiráz Községi Önkormányzat” 

 

 

3. A társulási megállapodás III. fejezet 5. pontja a következők szerint módosul: 

 

„5. Ellátási terület és ellátási felelősség 

 

A társulás útján a 2. pont szerint ellátott feladatok vonatkozásában a Társulás és a Dél-Bihari 

Szociális Szolgáltató Központ ellátási területe az adott társult önkormányzat teljes illetékességi 

területére kiterjed.  

 

Társult önkormányzatok képviselő-testületeinek a Társulás útján ellátott feladataik tekintetében 

ellátási felelősségük van. Az ellátási felelősség kiterjed a társulási megállapodás szerinti 

kötelezettségek betartására, a pénzügyi hozzájárulásnak az e megállapodásban foglalt szabályok 

szerinti megfizetésére, valamint a feladatellátás megszervezésének elősegítésére.  

 

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásában résztvevő – közös önkormányzati 

hivatal székhelye szerinti - társult önkormányzatok által a társulás útján ellátott feladatok 

vonatkozásában a társulás és a közösen fenntartott intézmény ellátási területe – társulási tagságtól 

függetlenül - kiterjed az adott közös önkormányzati hivatal ellátási területéhez tartozó valamennyi 

településre, illetve annak lakosságára is. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatellátásában résztvevő – közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti - társult 

önkormányzatok ezen feladatok ellátásáért való ellátási felelőssége kiterjed a közös önkormányzati 

hivataluk ellátási területéhez tartozó valamennyi településre, illetve annak lakosságára. A társult 

önkormányzatnak a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatellátása körében a Dél-Bihari 

Szociális Szolgáltató Központnál tett kezdeményezése közvetlenül, az intézményvezető vagy a 

Társulás, mint fenntartó döntése alapján, az ellátási felelősséggel tartozó társult önkormányzat 

jóváhagyása nélkül is teljesíthető, valamint ezen feladat ellátása kapcsán a társulási hozzájárulást 

a társult önkormányzat közvetlenül a Társulás részére megfizetheti. 



 

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona szakosított szociális ellátás 

feladatellátásáért való ellátási felelősség kizárólag Komádi Városi Önkormányzatra terjed ki.  Az 

ellátási felelőssége kiterjed a társulási megállapodás szerinti kötelezettségek betartására, a 

pénzügyi hozzájárulásnak az e megállapodásban foglalt szabályok szerinti megfizetésére, valamint 

a feladatellátás megszervezésének elősegítésére.” 

 

4. A társulási megállapodás III. fejezete a következő 6. ponttal egészül ki: 

  

4. Jogszabály vagy a Társulás, illetve az általa fenntartott Dél-Bihari Szociális Szolgálató Központ 

intézményvezetőjének rendelkezése alapján a Társulás által a III. fejezet 2. pontja szerinti egyes 

feladatok ellátása az igénylők számától függően szüneteltethető.   

 

III.  fejezet 

 

1. A társulási megállapodás VI. fejezet 2.4. pontja a következők szerint módosul: 

 

„2.4.  A társult önkormányzat írásban, a többletköltségek vállalásáról szóló egyidejű 

nyilatkozatának megtételével kérheti, hogy az ellátási területéhez és felelősségébe tartozó 

feladatellátás kapcsán vagy illetékességi területe vonatkozásában a szakmai ágazati szabályok 

szerinti kötelezően előírtakon felüli létszámot foglalkoztasson a társulás által fenntartott intézmény. 

Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően előírtakon 

felüli foglalkoztatás miatt jelentkezik bér, járulék és dologi kiadás, azt teljes egészében az a társult 

tag köteles finanszírozni, aki kérésére vagy érdekében a foglalkoztatás történik.” 

 

2. A társulási megállapodás VI. fejezet 2.5. pontja a következők szerint módosul: 

 

2.5. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működésével összefüggő, más forrásból nem fedezett 

kiadásokat a feladatellátás kötelezettje (közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti 

önkormányzat) a külön jogszabály szerint ellátási és felelősségi körébe eső települések 

vonatkozásában is köteles viselni. Ezen kiadások fedezetét a Társulás csak a feladatellátás 

kötelezettjétől jogosult követelni, kivéve e körben a 2.4. pont szerinti foglalkoztatáshoz kapcsolódó 

személyi és dologi kiadásokat. A feladatellátás kötelezettje e körben nem hivatkozhat arra, hogy a 

felelősségi körébe tartozó önkormányzatok részére nem teljesítettek.  

 

3. A társulási megállapodás VI. fejezet 2.6. pontja a következők szerint módosul: 

 

„2.6. A feladatellátás kötelezettje külön állapodik meg az ellátási területéhez és felelősségéhez 

tartozó települési önkormányzatokkal a feladatellátás költségeinek viseléséről – ide nem értve a 2.4. 



pont szerinti esetleges többletfoglalkoztatási igényeket -, de ezen megállapodás a Társulás részére 

kötelezettséget nem keletkeztethet.”  

 

4. A társulási megállapodás VI. fejezet 3.1. pontja a következők szerint módosul: 

 

„3.1. A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), valamint a 

társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás 

alapján a székhely szerinti önkormányzati hivatal látja el. Ezen feladatok ellátása címén a társult 

önkormányzatok a társulás részére 1 (egy) fő, a székhely szerinti önkormányzati hivatalban a 

társulás feladatainak ellátására foglalkoztatott köztisztviselő bérének, járulékainak, valamint a 

foglalkoztatásával összefüggésben felmerül egyéb személyi és dologi kiadásoknak megfelelő 

összeget kötelesek megfizetni az ellátási felelősségébe tartozó ellátási terület összlakosságszámának 

arányában.” 

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

Jelen társulási megállapodás-módosítás 2022. január 1.-jén lép hatályba. 

 

A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően - a 

társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján a polgármesterek 

saját kezű aláírással látják el.  

 

Jelen megállapodáshoz csatolni kell a társult önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített 

többséggel meghozott képviselő-testületi döntéseinek hiteles másolatát. 

 

K o m á d i, 2021. szeptember hó …. nap 
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