
Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

397/2012. (V.30.) 
határozata 

 
a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – Tornyospálca Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 23//2011. (XII.19.) határozatával jóváhagyott 
- Társulási Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
 
 

A Képviselőtestület 
 

1. a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8. § alapján, a Kistérségi Szociális Szolgálat fenntartására létrejött, jogi 
személyiséggel nem rendelkező intézményfenntartó társulás létrehozásáról és 
működéséről szóló, az egyes szociális alapfeladatok, valamint a gyermekjóléti 
szolgáltatás intézményi társulás keretében történő ellátására megkötött, Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás - jelenleg hatályos, Tornyospálca Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete 239/2011. (XII. 19.) határozatával jóváhagyott - 
című Társulási Megállapodást (továbbiakban: megállapodás), a határozat-tervezet 1. 
melléklete szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja. 

 
2. n y i l a t k o z z a, hogy a megállapodásban foglaltakat, annak rendelkezéseit magára 

nézve kötelező érvényű rendelkezésként fogadja el. 
 

3. f e l h a t a l m a z z a  a polgármestert, az 1. melléklet szerinti megállapodás 
aláírására.  
 
 Határidő: azonnal   Felelős: polgármester 

         
            
 
                                                                                  397/2012. (V. 30.)  határozat 1. melléklete 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  

a személyes gondoskodás körébe tartozó egyes szociális alapellátások, szakosított 
ellátások, gyermekjóléti alapellátások és a fejlesztő felkészítő szolgáltatások közös 

fenntartására   

 

Amely létrejött a jelen megállapodást aláíró települési önkormányzatok képviselő-testületei 
(továbbiakban: önkormányzatok) között az alábbiak szerint:  

Az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.) 41. §-a, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 



1997. évi CXXXV törvény (továbbiakban: Ttv.) 8. §, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény, továbbá  az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
vonatkozó paragrafusai értelmében a hatékonyabb, szakszerűbb működés érdekében a  
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátási formák  (házi segítségnyújtás, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés, nappali ellátás), a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátási formák (idősek otthona,hajléktalanok átmeneti 
ellátása), a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások (gyermekjóléti 
szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása : családi napközi, bölcsőde, gyermekek átmeneti 
gondozása: helyettes szülő) és a közoktatási tevékenység (fejlesztő felkészítés) tekintetében 
az intézmény közös fenntartásában, egyes alapítói jogok közös gyakorlásában, a 
munkavállalók közös foglalkoztatásában állapodnak meg, és ebből a célból jelen 
megállapodással intézményfenntartó társulást hoznak létre.  

Jelen megállapodás aláírásával a társuló önkormányzatok, mint felek kinyilvánítják, hogy 
településükön a szociális alapszolgáltatások, a szakosított ellátások, a gyermekjóléti 
alapellátások, valamint a fejlesztő felkészítés intézménytársulás keretében történő biztosítása 
a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, a fogyatékkal élő gyermek személyiségének 
fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása érdekében vált szükségessé. A felek közös érdeke 
a közösen fenntartott intézmény útján biztosított feladatok hatékony és eredményes 
működtetése, illetve ellátása.  

I. 

Általános rendelkezések 

1. A társulás neve: Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

2. A társulás székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11. sz. 

3. A társulás tagjainak neve és székhelye:  

Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11. 
 
Ajak Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
4524 Ajak, Ady Endre u. 25. 
 
Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4546 Anarcs, Kossuth u. 30. 
 
Döge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4495 Döge, Virág u. 1/d. 
 
Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4492 Dombrád, Rákóczi u. 36. 
 
Fényeslitke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. 
 



Gyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 27. 
 
Jéke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 15. 
 
Kékcse Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
4494, Kékcse Fő út 116-118. 
 
Lövőpetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4633 Lövőpetri, Petőfi u. 36. 
 
Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4641 Mezőladány, Dózsa Gy. u. 29. 
 
Nyírlövő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4632 Nyírlövő, Kossuth u. 28. 
 
Pap Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4631 Pap, Kossuth u. 102. 
 
 
Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4523 Pátroha, Kossuth u. 82. 
 
Rétközberencs község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4525, Rétközberencs, Fő út 33. 
 
Szabolcsbáka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4547, Szabolcsbáka, Kossuth út 23. 
 
Szabolcsveresmart Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
4496, Szabolcsveresmart, Kossuth út 80. 
 
Tiszakanyár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37. 
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.  
 
Újdombrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4491 Újdombrád, Fő u. 36. 
 
Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
4635 Újkenéz, Petőfi u. 56.  

4. A társulás felügyeleti szerve:  

A 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok képviselő-testületei  



5. A közös feladat és hatáskör gyakorlásával megbízott képviselő-testület neve, 
székhelye: 

Kisvárda Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.sz. 

6. A társulás működési, illetékességi területe:  

A 3. pontban megnevezett társult települési önkormányzatok közigazgatási területe. 

7. A társulás jogállása: 

A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik.  

8. A társulás által ellátandó feladatok:  

1. az 1993. évi III. törvény 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás  

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Mezőladány, Pap, Pátroha, Újkenéz 
özigazgatási területe 

2. az 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés 

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Fényeslitke, Jéke, Mezőladány, Pap, Pátroha, 
Újkenéz közigazgatási területe  

3. az 1993. évi III. törvény 65. §-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

Ellátási területe: Kisvárda város, Ajak, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, 
Mezőladány, Pap, Pátroha, Tiszakanyár, Tornyospálca, Jéke, Újdombrád, Újkenéz, 
közigazgatási területe.  

4. az 1993. évi III. örvény 65/F. §-a 93. évi szerinti nappali ellátás (idősek nappali ellátása 
I., II. sz. idősek klubja) 

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Mezőladány, Fényeslitke, Pátroha, Újkenéz, 
Anarcs, Gyulaháza közigazgatási területe  

5. az 1993. évi III. törvény 65/F. § c. pontja szerinti nappali ellátás fogyatékos személyek  
részére 

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Gyulaháza, Jéke, Mezőladány, Fényeslitke, Pátroha, 
Újkenéz, Ajak, Anarcs, Dombrád, Kékcse, Lövőpetri, Nyírlövő, Pap, Rétközberencs, 
Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád közigazgatási 
területe. 

6. az 1993. évi III. törvény 68. §-a szerinti idősek otthona 



Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Mezőladány, Pap, Pátroha, Újkenéz 
közigazgatási területe 

7. az 1993. évi III. törvény 80. § f., pontja szerinti hajléktalanok átmeneti szállása 

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Jéke, Mezőladány, Pap, Pátroha, Újkenéz 
közigazgatási területe 

8. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatás 

Ellátási területe: Kisvárda város, Pap, Jéke, Döge, Fényeslitke, Pátroha, Mezőladány, 
Újkenéz közigazgatási területe 

9. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43. §-a 
szerinti gyermekek napközbeni ellátása: családi napközi 

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Gyulaháza, Jéke, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz, 
Ajak, Anarcs, Dombrád, Kékcse, Lövőpetri, Nyírlövő, Pap, Rétközberencs, Szabolcsbáka, 
Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád közigazgatási területe 

10. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-
a szerinti gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde 

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Gyulaháza, Jéke, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz, 
Anarcs, Kékcse, Lövőpetri, Nyírlövő, Pap, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, 
Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád közigazgatási területe 

11. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 49. §-
a szerinti gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő 

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Gyulaháza, Jéke, Mezőladány, Pátroha, Újkenéz,  
Anarcs, Dombrád, Pap, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, közigazgatási területe 

12. a személyes gondoskodás keretében nyújtott közoktatási tevékenység az 1993. évi 
LXXIX. törvény 30.§, 30/A. §. (1) és (3) bekezdése alapján fejlesztő felkészítés, a sajátos 
nevelési igényű gyermek, tanuló részére a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján 

Ellátási területe: Kisvárda város, Döge, Gyulaháza, Jéke, Mezőladány, Fényeslitke, Pátroha, 
Újkenéz, Ajak, Anarcs, Dombrád, Kékcse, Lövőpetri, Nyírlövő, Pap, Rétközberencs, 
Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád közigazgatási 
területe 

9. A közösen fenntartott intézmény neve, székhelye:  

Kistérségi Szociális Szolgálat 

4600 Kisvárda, Szent László u. 54. 



10. A társulás 2007. február 15. napjától határozatlan időre jön létre. 

II. 

A társulás célja, tevékenységi köre, feladata, feladatellátás módja 

A társulás létrehozásának célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás, 64. §-a szerinti családsegítés, 65. §-
a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az 1993. évi III. törvény 65/F. §-a szerinti 
nappali ellátás idős és fogyatékos személyek részére, az 1993. évi III. törvény 68. §-a szerinti 
idősek otthona, az 1993. évi III. törvény 80. § f., pontja szerinti hajléktalanok átmeneti 
szállása, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 39. §-a, 40.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás, 42.§, 43.§ szerint gyermekek 
napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi) a 49.§ szerinti gyermekek átmenti gondozása 
(helyettes szülő), valamint az 1993. LXXIX. törvény a közoktatásról 30.-30/A. § szerinti 
fejlesztő felkészítés önkormányzati feladatainak ellátásában a társult önkormányzatok 
együttműködjenek egy intézmény közös fenntartásában. Ennek alapján a társulás fő célja a 
társult tagok közigazgatási területén - a fent felsorolt igazgatási feladatok ellátásával 
kapcsolatos – az együttműködés és egy intézmény közös fenntartása.  

1. A feladatellátás módja:  

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a szociális és gyermekjóléti 
feladataik ellátását jelen társulás keretén belül Kisvárda székhellyel szervezik meg. A 
székhely intézményét, a Kistérségi Szociális Szolgálatot (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent 
László u. 54., továbbiakban: intézmény) a társult feladatok tekintetében közösen tartják fenn.  

2. Kinevezési rend, kinevezési, megbízási jogkör gyakorlása: 

A közösen fenntartott intézmény vezetője felett a kinevezési, megbízási, felmentési jogkört 
Kisvárda Város Önkormányzati Képviselő-testülete gyakorolja. Kisvárda Város 
Önkormányzata a döntés előtt a társult települési önkormányzatok polgármestereinek 
véleményét az előzetes eljárás keretében köteles kikérni. Az egyéb munkáltatói jogot 
Kisvárda Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.  

A 8. pontban meghatározott feladatokat ellátó telephelyen foglalkoztatott közalkalmazottak 
felett, a kinevezés- és egyéb munkáltatói jogot az intézményvezető gyakorolja. A társult 
települési önkormányzatoknál fennálló munkáltatói lakáskölcsön tartozásaikat változatlan 
feltételek mellett törleszthetik.  

3. Rendeletalkotási jogosultság meghatározása: 

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy 
Kisvárda Város Önkormányzata kapja meg a felhatalmazást, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
rendelet megalkotására. Egyben kötelezik Kisvárda Város Önkormányzatát, ezen rendelet 
megalkotására.  

A társult önkormányzatok Kisvárda város önkormányzata által alkotott rendeletet, annak 
rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényű rendelkezésként fogadják el. 



A rendeletben szabályozni kell az irányadó jogszabályokban előírt valamennyi esetkört. 

A rendeletalkotáshoz szükséges hatásvizsgálatot Kisvárda Város Önkormányzata végzi el. 

 Kisvárda Város Önkormányzata által alkotott rendeletben meghatározott szociális 
ellátásokért fizetendő térítési díjak valamennyi önkormányzat vonatkozásában egyformán 
kerülnek bevezetésre, a térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei és módjai, valamint 
a jogosultsági feltételek szintén egyformán kerülnek bevezetésre, a kedvezmények kérdésében 
az egyedi döntés meghozatala helyben, a rendelet-alkotásra nem jogosult társult 
önkormányzatoknál kerülnek meghozatalra.  

A rendeletet évente kétszer, Kisvárda Város Önkormányzata felülvizsgálja, és szükség szerint 
kezdeményezi annak módosítását.  

A rendelet megalkotása, módosítása előtt elkészített rendelet-tervezetet a társult települések 
önkormányzatainak jegyzői véleményezik.  

III. 

Költségek viselése, megosztása 

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az alábbiak szerint biztosítják az 
intézmény működéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket. 

Az intézmény, illetve telephelyei közös fenntartásával és működésével kapcsolatos pénzügyi 
fedezetet a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok számára biztosított 
hozzájárulások, támogatások képezik. Az intézmény és a telephelyek közös fenntartásával, 
működésével kapcsolatos működési költségek fedezetét elsődlegesen: 

1. az éves költségvetési törvényben meghatározott jogcímen járó költségvetési 
hozzájárulás (helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai), 

2. a feladatellátással kapcsolatos normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő 
támogatások (hozzájárulások), 

3. az intézmény külső forrásokból nem fedezett működési kiadását - az idősek otthona és 
a hajléktalan szálló kivételével - többletköltségét a társult önkormányzatok képviselő-
testületei pénzügyi hozzájárulás címén biztosítják,  de csak azon esetekben, amikor 
település a szolgáltatást igénybe veszi.”.  

1. Az intézményi költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei: 

1. Az intézmény működési engedélyének kiadását követő hónap első napjától a 
feladatellátásra központi költségvetésből igénybe vehető normatív támogatás 
igénylésére Kisvárda Város Önkormányzata jogosult. 

 
2. Az intézmény a normatívából, a kiegészítő normatívából, továbbá a térítési díjakból 

nem fedezett működési kiadásait társult önkormányzatok fizetik meg. De csak a 
ténylegesen igénybe vett szolgáltatások után, figyelembe véve az ellátás típusát 
lakosságarányosan megosztják, illetve a szolgáltatást igénybe vevő ellátott után fizetik 
meg - az idősek otthona és a hajléktalan szálló kivételével - negyedévente, Kisvárda 



Város Önkormányzata részére minden hónap minden negyedév első hónapjának 5. 
napjáig átutalva. 

 
3. Kisvárda Város Önkormányzata által az intézményfenntartáshoz igénybe vett 

normatíva az intézmény működési, személyi, illetve felhalmozási jellegű kifizetéséhez 
vehető igénybe, az más célra nem használható 
 

4. A Kistérségi Szociális Szolgálat közösen fenntartott feladatai mellet nyújtott egyéb 
ellátásainak, valamint a telephelyen működtetett irodák dologi kiadásai közül a fűtés, a 
világítás, a vízszolgáltatás és telefondíj költségei nem terhelik a jelen megállapodással 
létrehozott intézmény fenntartó társulást.  
 

5. Az intézmény fejlesztése tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a társulásban résztvevő 
önkormányzatok teherbíró képességének figyelembe vételével külön megállapodás 
alapján kerül meghatározásra. Az intézményi feladatellátáshoz térítésmentesen 
használatba átadott ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges 
rekonstrukciós, felújítási feladatokat a társult képviselő-testületek a költségvetési 
koncepció készítésének időpontjában áttekintik és egyeztetik. Rekonstrukciós, 
felújítási feladatok elvégzéséhez külső erőforrások bevonására társult települési 
önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen törekednek. 
 

6. A társult önkormányzatok által a feladatellátáshoz biztosított ingatlan az ingatlan 
fekvése szerinti önkormányzatok külön tulajdonát képezi, a társuló önkormányzatok a 
feladatellátáshoz szükséges mértékben biztosítják azok ingyenes használatát. Jelen 
megállapodás aláírását követően az intézményi telephelyeken végzett értéknövelő 
beruházásokkal keletkezett vagyonnövekmény a társulásban résztvevő 
önkormányzatok közös tulajdonába kerülnek pénzügyi hozzájárulásuk arányában. Az 
intézmény, a térítésmentesen használatába adott ingatlanokat a Ptk. használatjogára 
vonatkozó előírásai szerint mindaddig használhatja, amíg azok a társulási 
megállapodásban meghatározott feladatot szolgálják. 
 

7. A társulás megszűnése esetén, az elszámolás szempontjából a Ptk. közös tulajdon 
megszüntetésére vonatkozó szabályai az irányadóak. A társulás tagja az őt megillető 
vagyonnövekmény kiadására abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti 
a társulás feladatainak ellátását. Ellenkező esetben a társulás volt tagját a társulással 
kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.  

 
8. A társulási megállapodás jogszerűen felmondott taggal, kizárt taggal, illetve a társulás 

megszűnése esetén valamennyi taggal a kilépés, a kizárás, illetve megszűnés 
időpontjához viszonyított tételes költségelszámolással legkésőbb az arra okot adó 
körülmény bekövetkeztét követő 30 napon belül el kell számolni.  

Kistérségi szintű feladatellátás megszűnése esetén társult települési önkormányzatok 
képviselő-testületei a szociális és gyermekjóléti feladatokról önállóan gondoskodnak. A 
társulás, az intézmény és a telephelyek feladatellátásával kapcsolatos jelentősebb 
módosításokat a társult települési önkormányzatok egyetértésével hajtja végre.  

2. Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás, egyetértési jog gyakorlása: 



A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi hozzájárulás mértékét a társult települési 
önkormányzatok képviselő-testületei, polgármesterek útján a költségvetési tervezés 
időszakában egyeztetik. A pénzügyi hozzájárulás összegét a társult települési 
önkormányzatok képviselő-testületei, költségvetési évenként állapítják meg, vizsgálják felül 
és indokolt esetben módosítják.  

Közös fenntartású intézmény, telephelyek költségvetési tervezetét (költségvetési rendeletet) és 
a zárszámadását (költségvetési beszámolót) előzetesen egyeztetik az érintett települések 
polgármesterei útján. Az intézmény költségvetési tervét, költségvetési rendeletét, a központi 
társulási hozzájárulást, felhasználást, a beszámolót és zárszámadást a társult települési 
önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülés keretében tárgyalják meg, elfogadásához a 
társult önkormányzatok képviselő-testületeinek egyetértése szükséges. 

Kisvárda város önkormányzatának jegyzője a költségvetési támogatás, a pénzügyi támogatás 
felhasználásáról minden költségvetési év végén elszámol. Az év végi beszámolót a tárgyévet 
követő évben legkésőbb a zárszámadás határnapjáig Kisvárda város önkormányzat jegyzője 
elkészíti és benyújtja a társult települési önkormányzatok képviselő-testületeinek. 

 

3. Pénzügyi ellenőrzés: 

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátás, a feladatellátás 
költségterve, pénzügyi hozzájárulás befizetése, az előirányzat felhasználása, az elszámolás 
ellenőrzése tekintetében Kisvárda Város Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságát jelölik 
meg. 

IV. 

Tájékoztatás, beszámolás 

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény vezetőjével évenként a 
feladatellátásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást kérhetnek. A társult 
települési önkormányzatok polgármesterei évente egyszer, legkésőbb a zárszámadás 
elfogadásával egyidejűleg beszámolnak a képviselő-testületnek az intézményi társulás 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról.  

Kisvárda Város Önkormányzata köteles minden évben – az intézményen keresztül – 
beszámolni az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Ezen 
túlmenően az intézmény vezetője szükséges esetben közös feladatellátással kapcsolatos 
adatszolgáltatást az érintett önkormányzatok, valamint más szervek munkájához az 
adatvédelmi szabályok figyelembe vételével adatot szolgáltat.  

V. 

Társulás tagsági viszonya 

1. Belépés, csatlakozás: 



A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei át nem ruházható jogkörükben 
eljárva minősített többséggel hozott határozatukban mondják ki a társulásban való részvételt, 
a társuláshoz való csatlakozást. 

A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testületei társulási 
nyilatkozatot tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-
testületeinek, valamint Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulásnak meg kell 
küldeni. A határozatban ki kell mondani a társult települési önkormányzat képviselő-
testületének, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, 
vállalja az évenként megállapított és felülvizsgált költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, 
teljesítését. A csatlakozásról szóló döntést legalább 3 hónappal korábban kell közölni a 
társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeivel, valamint Kisvárda és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsával. A csatlakozással kapcsolatos kérdésekben 
a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel 
döntenek. 

2. Felmondás 

A társulási megállapodást a társulás tagja a naptári év utolsó napjával mondhatja fel. A 
felmondásról szóló minősített többséggel hozott határozati döntést legalább 3 hónappal 
korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint Kisvárda és Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Tanácsával közölni. 

3. Kizárás 

A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatában a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a települési önkormányzat képviselő-testületét, 
amely a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének, ismételt felhívásra sem tesz 
eleget a megadott határidőre. 

Fontos oknak minősül:  

• a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulás nem, vagy nem határidőben, - több 
alkalommal, de legalább kétszer - fizeti be, utalja át.  

• A társulás működéséhez szükséges előzetes egyeztetési, valamint döntési 
kötelezettségének nem tesz eleget. 

4. Megszűnés 

A társulás megszűnik: 

• ha a társulás valamennyi tagja kimondja megszűnését, 
• a bíróság jogerős döntése alapján, 

• ha a társulás tagjainak száma kettő alá csökken. 

A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, vagy 
felmondásáról, a kezdeményezés megküldésétől számított, legkésőbb 60 napon belül 
döntenek. 



A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 

VI. 

Vegyes rendelkezések 

Jelen megállapodás 2007. február 15. napjával lép hatályba és határozatlan időre szól.  

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.  

A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, illetve a 
társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, 
tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út igénybe vételével kizárólag akkor élnek, ha az 
előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, megegyezésre. A jogvita eldöntésére a 
Kisvárdai Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

A társulási megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését, és megértését 
követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében eljárva a 
polgármesterek, mint akaratukkal mindenben megegyezően, saját kezű aláírással látják el. 

Tornyospálca, 2012. május 
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