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

módosításáról 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

 

Készítette:  Nagy Tibor polgármester 

Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db határozati javaslat, társulási megállapodás 3. sz. módosítása, a társulási tanács 

elnökének 4173-2/2021. ikt. sz. levele, TT/4/2021.(II.26.) TtE határozat 

Jogszabályi háttér: 

- katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 

- a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Kormányrendelet 

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

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 

Komádi Város Önkormányzata, mint társult önkormányzat kezdeményezte a társulási megállapodás 

módosítását, mivel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. 

§-a szerinti idősek otthona ápolást gondozást nyújtó szakosított szociális ellátás feladatról a társulás 

útján kíván gondoskodni a Komádi, Fő utca 176. szám alatt épített új idősek otthona intézmény 

alapítása és fenntartása révén. 

 

A társulási megállapodás jelenleg hatályos 7.1 pontja alapján: „A társulási megállapodás 

módosítását bármely társult önkormányzat 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 

egyet ért, az elnök a javaslatot és az előzetes jóváhagyó határozatát megküldi a társult 

önkormányzatok képviselő-testületeinek. A képviselő-testületek a kezdeményezés kézhezvételtől 

számított 60 napon belül kötelesek azt megtárgyalni.” 

 

A Dél-Bihar Négy Centrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás elnöke 2021. április 6-án kelt, 

április 12-én érkezett – az előterjesztés mellékletét képező - 4173-2/2021. ikt. sz. levelében 

tájékoztatta Csökmő Nagyközség Önkormányzatát a módosítás kezdeményezéséről és megküldte a 
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Társulási Tanács hatáskörében eljárva meghozott döntését az indítvány támogatásáról. 

(TT/4/2021.(II.26.) TtE határozat) 

 

A társulás tagjaként Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 

a társulási megállapodás módosítását elfogadásra javaslom, ennek megfelelően a következő 

határozati javaslatot terjesztem elő. 

 

Csökmő, 2021. április 26. 

 

            /:Nagy Tibor s.k.:/ 

                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: határozati javaslat 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere 

…../2021. (IV….) határozata 

 

Dél-Bihar Négy Centrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás  

Társulási megállapodásának 3. számú módosításáról 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének feladat és hatáskörében a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben eljáró Csökmő Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján, Komádi Városi 

Önkormányzat társult tag kezdeményezésével egyetértve, a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. §-a szerinti idősek otthona ápolást, gondozást nyújtó 

szakosított szociális ellátás feladat ellátása és intézmény alapítása érdekében a Dél-Bihar 

Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosítását a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Egyidejűleg gondoskodom a határozatnak a Társulás elnöke részére történő megküldéséről, 

valamint a társulási megállapodás módosításának aláírásáról. 

 

 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 

 

 


