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K ö r ö m   K ö z s é g i Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

3577  Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 
E-mail: korom@korom.hu 

 
 
 
Szám:11/2015. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Köröm Község Képviselő-testületének 2015. október 28-án 09.00 órai kezdettel, a 
Köröm Községi Önkormányzat dísztermében, a 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. szám 
alatt megtartott n y í l t üléséről. 

 
Jelen vannak:  Tóth Tibor   Polgármester 
   Bodolai Miklós    Önkormányzati képviselő 
   Bertáné Kondás Éva  Önkormányzati képviselő 

Üveges Béla    Önkormányzati képviselő 
   Horváth Gézáné             Önkormányzati képviselő 
                                    Lakatos Lászlóné  Önkormányzati képviselő 
   Jablonkai Bertalan                     Önkormányzati képviselő 
  
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Soltész Balázs   aljegyző 
 
 

Meghívott :   Rontó Attila    RNÖ elnöke  
                                         
 
 
Tóth Tibor polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 7 (hét) képviselő-testületi tag közül 
7 (hét) képviselő jelen van, az ülés határozatképes; a polgármester az ülést megnyitotta.  
 
Tóth Tibor polgármester: A napirendet a meghívóban minden képviselő előzetesen megkapta, annak 
tartalmát megismerte.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Lakatos Lászlóné és Horváth Gézáné képviselőket kérte fel. 
 
A képviselők 7 igen szavazattal egyhangúan a javasolt napirendeket és a hitelesítőket az alábbiak 
szerint elfogadták: 
 
 
 
 
Napirendi pontok: 
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1. Gyermekjóléti társulással kapcsolatos döntések 
Előterjesztő: polgármester 

             Írásbeli előterjesztés 
 

2. Új védőnői körzet kialakítása 
Előterjesztő: védőnő 

             Írásbeli előterjesztés 
 
 

3. Egyebek  
 

 
 

1. Napirend tárgyalása 
 
 
 
Tóth Tibor polgármester: felkérte Soltész Balázs aljegyzőt, hogy tájékoztasson a családsegítő rendszer 
változásáról.   
 
Soltész Balázs aljegyző:  Tájékoztatta a testületet hogy a családsegítő feladatokat átszervezik az állam 
által megadott feltételekkel. Bőccsel és Sajóhídvéggel közösen vagyunk társulásban. Az ellátás kerete 
szűkül és ezt kell szem előtt tartani. Nyilatkozni kell arról, hogy továbbra is megtartjuk a társulást 
Sajóhídvéggel Berzékkel. Mind három településen ez kerül elfogadásra.Családsegítőkre szükség van, 
bár a dolgozóink is sokat segítenek az ügyintézésekben.  
 
Tóth Tibor polgármester: Elmondta meg kell ragadni a lehetőséget.  Fél évünk van a bejelentésre. Bőcsi 
társulás biztos kezekben van. A költségvetésbe mélyebben bele kell nyúlni. 1 milliónál is több biztos a 
kiadás. Javasolta az előterjesztés elfogadását. 
 
 
 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek: 

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma:  7 fő 
Igen szavazat:7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 

  
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2015. (X.28.) határozata 
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás változatlan formában történő 
ellátásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (8) és (9) 
bekezdésében foglaltakra – felülvizsgálta az önkormányzat kötelezően ellátandó 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátásának módját, szervezeti 
kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket.  
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A felülvizsgálat eredményeként – figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §. (1) bekezdésében és 96. § (1) 
bekezdésében foglaltakra – úgy döntött, hogy 2016. január 1. napjától a családsegítés 
és gyermekjóléti szolgálat működtetésére vonatkozó feladatait továbbra is a Bőcsi 
Családsegítő Szolgálat útján, társulás keretében kívánja ellátni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 

 
2. Napirend tárgyalása 

 
Védőnői szolgálat  

 
 
 
Tóth Tibor polgármester.  Tájékoztatta a testületet hogy községünkben a  születések száma 
folyamatosan növekszik. Felkérte Üveges Katalin védőnőt tájékoztassa a képviselő-testületet hogyan 
alakul a védőnői feladatok ellátása, hisz tudjuk sok munka hárul községünkben a védőnőre.  
 
Üveges Katalin védőnő:   Tájékoztatta a testületet a munkát vállalkozás formájában végzi. Az OEP 
összesen 750 pontot finanszíroz le. Ez év szeptember 30-án 1078 pont volt, ami úgy másfél körzet. 
Maradáné Veréb Vanda körzeti védőnő ki jött Körömbe és javasolta új körzet kialakítását. 
Kérte  a  képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a védőnői körzet megosztásához és hatalmazza fel a 
polgármestert a feladat átvállalásról szóló szerződés megkötésére és a képviselő- testület határozatban 
fogadja az általam javasolt új körzetfelosztást, melyet a kérelmem tartalmaz. A létrejövő új státusz 
betöltéséről ő gondoskodik az önkormányzatot semmilyen kötelezettség ezzel kapcsolatban nem 
terheli. Az összes gondozott után megkapjuk a fejkvótát a körzet megbontásával. 
Két körzet 1078 pontot finanszíroz.  
Az OEP-nél a javaslatot leegyeztettem. 
Ezt követően az alábbi javaslatot tette: 

„Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Köröm község védőnői 
körzetének ketté bontásához és a létrejövő két körzet védőnői  ellátásának vállalkozói 
formában történő működéséhez .Felhatalmazza a polgármestert  feladatátvállalásról 
szóló szerződés megkötésére Üveges Katalin egyéni vállalkozó védőnővel ,aki az 
újonnan alakuló körzetet heti 40 órában ,az eredeti (050097955 ÁNTSZ kódú 
körzetet)helyettesítéssel heti 20 órában köteles ellátni. 
 
A Képviselőtestület a körzetbontást a következőképpen határozza meg: 
Köröm I. sz. védőnői körzet: 
Széchenyi utca végig 
Ady Endre utca végig 
Dankó Pista utca végig 
József Attila utca végig 
Béke utca végig 
 
Köröm II. sz. védőnői körzet: 
IV.Béla Általános Iskola iskolaegészségügyi ellátása 
Dózsa György utca végig 
Kossuth Lajos utca végig 
Petőfi Sándor utca végig 
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Rákóczi Ferenc utca végig 
Táncsics Mihály utca végig 

                           Zrínyi Miklós utca végig” 
 
A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek:  

Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 
Igen szavazat:7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2015. (X.28.) határozata 
védőnői körzet kettébontása, új védőnői körzet kialakítása 

 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Köröm község védőnői 
körzetének ketté bontásához és a létrejövő két körzet védőnői  ellátásának vállalkozói 
formában történő működéséhez .Felhatalmazza a polgármestert  feladatátvállalásról 
szóló szerződés megkötésére Üveges Katalin egyéni vállalkozó védőnővel ,aki az 
újonnan alakuló körzetet heti 40 órában ,az eredeti (050097955 ÁNTSZ kódú 
körzetet)helyettesítéssel heti 20 órában köteles ellátni. 
 
A Képviselőtestület a körzetbontást a következőképpen határozza meg: 
Köröm I. sz. védőnői körzet: 
Széchenyi utca végig 
Ady Endre utca végig 
Dankó Pista utca végig 
József Attila utca végig 
Béke utca végig 
 
Köröm II. sz. védőnői körzet: 
IV.Béla Általános Iskola iskolaegészségügyi ellátása 
Dózsa György utca végig 
Kossuth Lajos utca végig 
Petőfi Sándor utca végig 
Rákóczi Ferenc utca végig 
Táncsics Mihály utca végig 
Zrínyi Miklós utca végig 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
 

3. Napirend tárgyalása 
 

Egyebek 
 

 
Tóth Tibor polgármester. Elmondta a  Miskolc Kistérség Többcélú Társulás  meg fog szűnni. Javasolta 
fogadja el a testület  a megszűnést.  
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A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek:  
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 

Igen szavazat:7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2015. (X.28.) határozata 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről és a Megszüntető 
Társulási Megállapodás jóváhagyásáról 
 
1. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási  Tanácsa által 2015. október 8. napján 11/2015. (X.08.) szám alatt 
elfogadott Megszüntető Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megszüntető Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: október 31. 
 
Melléklet a …/2015. (X.28.) önkormányzati határozathoz 

 
 

Megszüntető Társulási Megállapodás 
 
 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása megszüntetéséről  
Amely létrejött Miskolc Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) tagjai között:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely önkormányzat)  
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.  
Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester  
2. Berzék Község Önkormányzata  
Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi S. u. 42.  
Képviselője: Farkas László polgármester  
3. Bőcs Község Önkormányzata  
Székhelye: 3574 Bőcs, Hősök tere 1.  
Képviselője: S. Nagy László Győző polgármester  
4. Hernádkak Község Önkormányzata  
Székhelye: Hernádkak, Rákóczi Ferenc u. 42.  
Képviselője: Hajdú János polgármester  
5. Köröm Község Önkormányzata  
Székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11.  
Képviselője: Tóth Tibor polgármester  
6. Mályi Község Önkormányzata  
Székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4.  
Képviselője: Viszokai István polgármester  
7. Muhi Község Önkormányzata  
Székhelye: 3552 Muhi, Rákóczi F. u. 2.  
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Képviselője: Rácz József Sándor polgármester  
8. Nyékládháza Város Önkormányzata  
Székhelye: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.  
Képviselője: Urbán Sándorné polgármester  
9. Ónod Község Önkormányzata  
Székhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.  
Képviselője: Tarnóczi József polgármester  
10. Sajóbábony Város Önkormányzata  
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai u.2.  
Képviselője: Dr. Szilva István polgármester  
11. Sajóecseg Község Önkormányzata  
Székhelye: 3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27.  
Képviselője: Inklovics László polgármester 2  
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12. Sajóhídvég Község Önkormányzata  
Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37.  
Képviselője: Török Gergely polgármester  
13. Sajókeresztúr Község Önkormányzata  
Székhelye: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. u. 40.  
Képviselője: Kollár Miklós polgármester  
14. Sajósenye Község Önkormányzata  
Székhelye: 3712 Sajósenye, Petőfi S. u. 14.  
Képviselője: Takács István polgármester  
15. Sajóvámos Község Önkormányzata  
Székhelye: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.  
Képviselője: Váradi Lajos polgármester  
(a továbbiakban együttes említésük esetén: tagok) közös megegyezéssel és egyező akarattal 
kinyilvánítják, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei által, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján létrehozott 
Társulást 2015. december 31. napi hatállyal jogutód nélkül megszüntetik az alábbiak szerint:  
 
 
1. A megszűnő Társulás megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma  
 
1.1. A megszűnő társulás megnevezése: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása  
 
1.2. A megszűnő társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.  
 
1.3. A megszűnő társulás törzskönyvi azonosító száma: 585565  
 
1.4. A megszűnő társulás adószáma: 15585565-2-05  
 
 
2. A Társulás megszüntetésének körülményei  
 
2.1. A társulás megszűnésének dátuma: 2015. december 31.  
 
2.2. A megszüntetés módja: Alapító szerv általi, jogutód nélküli megszüntetés.  
 
2.3. A Társulás megszüntetésének oka: Az Mötv. 91. § (b) pontja szerint a ,,A Társulás megszűnik, ha a 
társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel elhatározzák”.  
 
Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint: ,,A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.”  
A tagok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntéssel a Társulás megszüntetéséről és 
jelen megszüntető megállapodás jóváhagyásáról döntenek.  
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A megszüntetés oka, hogy ésszerűségi, takarékossági és célszerűségi szempontok szerint a Társulás 
által ellátott belső ellenőrzési és a közfoglalkoztatással kapcsolatos fenntartási feladatok ellátását a 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásban kívánják ellátni a továbbiakban. A feladatok másik 
társulásban történő ellátását a közbeszerzési eljárások keretében beszerzett eszközökre vonatkozó öt 
éves fenntartási kötelezettség fennállása indokolja.  
2.4. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módja:  
 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása tagjai a belső ellenőrzési feladatokat és a közfoglalkoztatási 
feladatokhoz kapcsolódóan beszerzett öt éves fenntartási kötelezettséggel terhelt vagyontárgyakkal 
összefüggő feladatokat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásban látják el.  
3. A társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések  
 
3.1. A kötelezettségvállalás rendje  
3.1.1 A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:  
A Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig 2015. december 31. napjáig, a 2015. évi 
jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok terheinek összegére vállalhat kötelezettséget.  
3.1.2. A megszűnő társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. december 31.  
3.2. A társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések:  
A Társulásnak jelenleg nincs alkalmazottja, Miskolc Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti 
feladatait Miskolc Megyei Város Polgármesteri Hivatala állományában lévő köztisztviselők látják el 
2015. december 31. napjáig.  
3.3 A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata:  
 
A vagyon felosztására az Mötv.-ben, a Társulási Megállapodásban és Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa …. /2015. (…..) határozatában foglaltak szerint kerül sor.  
A Start közfoglalkoztatási programok során beszerzett eszközök, berendezések átadása során minden 
település csak a saját program elemeinek megvalósításához igényelt eszközre, berendezésre tarthat 
igényt.  
Az öt éves fenntartási kötelezettséggel nem terhelt eszközök a döntést követően kiadásra kerülhetnek a 
társult települések részére, a Társulás által saját neve alatt beszerzett eszközök, az átadásra kerülő 
feladathoz kapcsolódva a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás részére.  
 
Az öt éves fenntartási kötelezettséggel terhelt esetében ha a támogató szervezet az engedélyt 
megadja, akkor az eszközöket a Társulás az 1. pontban meghatározott alapelv szerint átadja a társult 
településeknek, vagy a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak. 
Miskolc, 2015. október .  
                                                                                                                      Dr. Kriza Ákos  
                                                                                                                              elnök 
Tóth Tibor polgármester: Javasolta fogadja el a testület  az előterjesztést. 
 
 

A képviselők egyetértettek az elhangzott javaslattal, és az alábbiak szerint döntöttek:  
Döntéshozatalban résztvevő képviselők száma: 7 fő 

Igen szavazat:7 Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0 
 

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2015. (X.28.) határozata 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
jóváhagyásáról 
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1. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2015. október 8. napján 11/2015. 
(X.08.) szám alatt elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: október 31. 
 

Melléklet a …./2015. (X.28.) önkormányzati határozathoz 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. július 1. napján hatályba lépett 
Társulási Megállapodást, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. 
§-ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:  
 
 
1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
 
„4.2. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok az alábbi feladataikat társulás útján látják el, és 
az ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  
 
a) A Társulás által fenntartott intézmény útján a társult tagok részére biztosított feladatok:  
aa) házi segítségnyújtás;  
ab) családsegítés;  
ac) gyermekjóléti szolgálat;  
ad) családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása  

 
b) A Társulás által fenntartott intézmény útján kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tag 

részére biztosított feladatok:  
ba) támogató szolgáltatás;  
bb) bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza;  
bc) szociális étkeztetés;  
bd) idősek nappali ellátása;  
be) bölcsődei ellátás;  
bf) ifjúság-egészségügyi gondozás;  
bg) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;  
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bh) gyermekjóléti központ  
bi) pszichiátriai betegek közösségi ellátása  
bj) fogászati alapellátás  
bk) pszichiátriai betegek nappali ellátása  

 
c) A Társulás által a társult tag önkormányzatok részére biztosított feladatok:  
ca) belső ellenőrzés  
cb) a közfoglalkoztatással összefüggő programokkal kapcsolatos fenntartási feladatok ellátása 2  
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A társulás keretében az egyes tagok részére ellátott feladatokat a megállapodás 2-7. mellékletei 
tartalmazzák.”  
 
2. A Társulási Megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartását, irányítását a Társulásnak átadja, a Társulás az 
Intézmény fenntartását, irányítását átveszi.”  
 
3. A Társulási Megállapodás 8.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„8.2. A társult települések képviselő-testületei a Társulási Tanácsra ruházzák át jelen társulási 
megállapodás 4.2. a) pontjában meghatározott önkormányzati feladat-és hatásköröket a 2-6. 
mellékletek szerint.”  
 
4. A Társulási Megállapodás 10.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„A megállapodás 4.2. a) pontjában és 2-6. mellékletekben meghatározott feladatok finanszírozására az 
alábbiak szerint kerül sor:”  
 
5. A Társulási Megállapodás 10.7. pontjából az alábbi szövegrész elhagyásra kerül:  
 
„jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: kihelyezett készülékek számával arányosan;”  
 
6. A Társulási Megállapodás 11.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„11.1. A társult települések önkormányzatai által a közös feladatellátáshoz a Társulásnak átadott 
ingatlan- és ingó vagyona a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi, azt az adott 
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani.  
A Társulás részére fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény részére a működéshez szükséges ingatlan és ingó vagyont Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az intézmény vagyonkezelésébe adja, külön szerződés alapján.”  
 
7. A Társulási Megállapodás 11.4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„11.4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a Társulás részére 
fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 2013. 
június 30. napjáig fennálló és keletkező kötelezettségeinek és tartozásainak kiegyenlítésére. A 
kötelezettségek kiegyenlítésének ütemezéséről és módjáról a felek külön megállapodásban 
rendelkeznek.”  
 
8. A Társulási Megállapodás 12. e. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„e. Munkáltatói jogok gyakorlásának módja: Az intézmény vezetőjére vonatkozóan a munkáltatói 
jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség 
megállapítása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja, 
a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazottai és 
munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.” 
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9. A Társulási Megállapodás 14.5. pontját követően a mellékletek felsorolása helyébe az alábbi 
szöveg lép:  
 
„1. melléklet: A társult települések lakosságszáma 2012. január 1. napján  
2. melléklet: A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
3. melléklet: A családsegítésben és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok  
4. melléklet: A támogató szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza, 
szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, ifjúság-egészségügyi gondozás, család-
és nővédelmi egészségügyi gondozás, elhelyezettek ellátása, gyermekjóléti központ, pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogászati alapellátás 
feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
5. melléklet: A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
6. melléklet: A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok”  
 
10. A Társulási Megállapodás 4. melléklete elhagyásra kerül.  
 
11. A Társulási Megállapodás a következő 7. melléklettel egészül ki:  
 
,,7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
 
� Berzék Község Önkormányzat  

� Bőcs Község Önkormányzat  

� Köröm Község Önkormányzat  

� Muhi Község Önkormányzat  

� Ónod Község Önkormányzat  

� Sajóbábony Város Önkormányzat  

� Sajóecseg Község Önkormányzat  

� Sajóhídvég Község Önkormányzat  

� Sajókeresztúr Község Önkormányzat  

� Sajósenye Község Önkormányzat  

� Sajóvámos Község Önkormányzat”  
 
Záradék: Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. január 1. napján lép hatályba.  
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás módosító okiratát a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa ………../2015. számú határozatával 2015. október ….-én fogadta el.  
 
Miskolc, 2015. október .  
                                                                                                                      Dr. Kriza Ákos  
                                                                                                                              elnök 
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Tóth Tibor polgármester: 
Tájékoztatta a képviselőket tűzifára kaptunk 2.400.000  forintot, amit fuvarra fára költhetünk - az arra 
rászorulóknak tudunk segíteni ebből a rendelkezésünkre álló pénzből. Helyileg a Bükkvidéki 
Erdőgazdasághoz tartozunk, innen fogjuk szállítani a fát jelenleg közelebb nincs lehetőségünk. 
Számításunk szerint ezzel 260 családon tudunk segíteni a fűtésben. A tűzifa m³-re 18.000-, Ft-ba kerül 
ebből a pénzből 0,5 m³ jut egy családra.  
November 27-én tartjuk az idősek napját. 
Tóth Tibor polgármester:  Tájékoztatta a testületet hogy a futballcsapatunk rendeződni látszik Lehet 
érezni az edzések eredményeit. Jelenleg 7 pontunk van. Ha lehetőségünk van akkor jövőre 
Szlovákiában megyünk edzésre egy alkalommal  

 
 

 
 
 
 
Egyéb észrevétel, javaslat nem lévén, a polgármester az ülést 10 óra 45. perckor bezárta. 
 
Köröm, 2015. október 28. 
 
 
 
 

Tóth Tibor     Sinai Bertalanné 
polgármester    jegyző helyett és megbízásából 

 
 
 
 

Soltész Balázs
 aljegyző 

 
 
 
 
Hitelesítők: 
 
 
 
 
Lakatos Lászlóné         Horváth Gézáné  
       képviselő              képviselő 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. október 28-i ülésére 
 

1. napirendi ponthoz 
 
………/2015. 
 

Tájékoztató a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosításairól 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Közlöny 2012. évi 102. számában, 2015. július 13-án kihirdetésre került az egyes szociális és 
gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény, mely a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1977. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosításait tartalmazza. 
 
A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a tavaly megkezdett 
módosítások folytatódnak azzal, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja 
valósul meg, melynek keretében a gyermekvédelem első védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás 
megerősítése révén méltányos és igazságos feladatmegosztás alakul ki a települések és a járások 
között, és a gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzáférhető lesz a lakosság számára.  
 
Az Szt. 2015. január 1-jétől már előírta, hogy családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással egy 
szolgáltató keretében hozható létre. A gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése irányába a következő 
lépés jelen módosítás, miszerint a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – 
egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti 
szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Ennek alapján a család- és 
gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a jelenlegi családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, 
annak erőforrásai hatékonyabb elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jön létre.  
 
A szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzésre irányuló eljárások lefolytatása, valamint a szakmai 
együttműködés kialakítása érdekében megfelelő felkészülési idő biztosított, hiszen az új 
rendelkezések hatályba lépési időpontja 2016. január 1-je.  
Az új intézmények által ellátandó családsegítés feladatait továbbra is az Szt., a gyermekjóléti szolgálat 
és központ feladatait pedig a Gyvt. tartalmazza. A két törvény szakmai végrehajtási rendeletében kerül 
szabályozásra a részletes szolgáltatástartalom, valamint a feladatellátás tárgyi és személyi feltételei.  
A leírtak alapján a családsegítés Szt.-beli szabályai módosításra kerülnek, melyek közül kiemelendő, 
hogy  
 módosul a feladatellátási kötelezettség szabálya: családsegítés biztosítása már nem 

lakosságszámhoz kötött, hanem minden esetben biztosítania kell az önkormányzatnak, ha 
polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen 
van;  

 a családsegítés keretében végzett tevékenységek pontosításra kerülnek, emellett e körben új 
feladatként jelenik meg 
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 2016. január 1-jei hatálybalépéssel a szociális diagnózis készítése, amelynek során a család 
szociális helyzetének átfogó vizsgálatára kerül sor, megalapozva a szükséges szolgáltatásokat, 
és amely kötelező jelleggel bír a szolgáltatás nyújtójára;  

 2017. január 1-jei hatálybalépéssel a nagy létszámú intézmények átalakítását követően 
támogatott lakhatást igénybe vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatok.  

 
Az integráltan létrejövő szolgáltatás település szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó 
terület nagysága (járás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal. Az új 
feladatmegosztás a következők szerint alakul:  
 
 a települési önkormányzatok feladatkörében marad a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös önkormányzati 
hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja a szolgáltatást a közös 
hivatalhoz tartozó valamennyi településen;  

 a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, 
valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési 
önkormányzataihoz kerül. A járásszékhely településen működő szolgáltató illetékességi 
területe a hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások 
vonatkozásában kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. A fővárosi kerületeknek a 
jövőben is biztosítaniuk kell a gyermekjóléti szolgáltatásokat.  

 
Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a központok 
között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok 
irányába.  
A leírtak alapján a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti központ Gyvt.-beli szabályai 
módosításra kerülnek, melyek közül kiemelendő, hogy  

- módosul a feladatellátási kötelezettség szabálya:  
- polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 

székhelye szerinti települési önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti 
szolgálatot működtetni;  

- a járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a megyei jogú 
város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot működtetni;  

- új intézményi formaként jelenik meg a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a 
család- és gyermekjóléti központ; ez utóbbihoz kerülnek átcsoportosításra a speciális 
szaktudást igénylő feladatok, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek, 
továbbá a központok új gyermekjóléti feladataként jelenik meg 2018. január 1-jei 
hatálybalépéssel az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.  

 
Tekintettel arra, hogy családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2016. január 1-jétől kizárólag egy 
szolgáltató keretében működtethető, eddig az időpontig szükséges az új szabályok szerint 
feladatellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új intézményeket, vagy a 
szükséges átalakításokat elvégezniük. Ennek érdekében a települési önkormányzatoknak 2015. 
október 31-éig felül kell vizsgálniuk a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.  
 
Továbbra is lehetséges a más települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés, vagy társulás útján 
történő feladatellátás mind a szolgálat, mind a központ feladatai vonatkozásában. A szolgálat 
vonatkozásában társulásos feladatellátás esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy nem lehet a közös 
hivatalok egységét megbontani.  
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A települési önkormányzatoknak 2015. november 30-áig kell dönteniük a feladatellátás új 
rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, és ezen időpontig kérelmezniük kell a szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. Ha a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az 
eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne 
jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. 
 
A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ finanszírozási 
szabályait a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete 
tartalmazza. 
 
A Bőcsi Családsegítő Szolgálat által rendelkezésre bocsátott adatok alapján, amennyiben a jelenlegi 
társulási forma megtartásával működik tovább a szolgáltatás, úgy a településeknek a 2015. évihez 
képest kb. 20-25 %-kal több hozzájárulást kell fizetni (a tervezett költségvetés 6 fő helyett csak 5 főre 
készült). Berzék esetében ez a 2015. évi 961 e Ft helyett várhatóan 1.250 e Ft-ot jelent, mely kiadás a 
szociális normatíva terhére történik. 
 
A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önálló szolgáltatás esetén az előzetes becslések 
szerint több hozzájárulást kellene fizetni az önkormányzatoknak. Végrehajtási rendelet hiányában (mely 
a személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó szabályokat is tartalmazni fogja) azonban nem lehet 
pontosan felmérni a kiadásokat, hiszen nem tudni, hogy hány fő családsegítővel kell megoldani a 
szolgáltatást, részükre milyen tárgyi feltételeket kell biztosítani stb. 
 
Fent leírtak alapján javaslom, hogy 2016. január 1. napjától változatlan formában, társulás útján létrejött 
szolgáltatás keretében biztosítsa az önkormányzat család- és gyermekjóléti feladatait. 
 
Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (X.28.) határozata 
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás változatlan formában történő ellátásáról 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (8) és (9) bekezdésében foglaltakra – felülvizsgálta az 
önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátásának 
módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződéseket.  
A felülvizsgálat eredményeként – figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. §. (1) bekezdésében és 96. § (1) bekezdésében foglaltakra – úgy 
döntött, hogy 2016. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat működtetésére 
vonatkozó feladatait továbbra is a Bőcsi Családsegítő Szolgálat útján, társulás keretében kívánja ellátni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 
 
Köröm , 2015. október 22. 
 
   Tóth Tibor  
 polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. október 28-i ülésére 
 

3. napirendi ponthoz 
 
……../2015. 
 

Társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
 
1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 2004. június 30. napján 40 társult tag 
részvételével alakult szociális, közoktatási, belső ellenőrzési, közfoglalkozatási, szociális intézményi 
feladatok ellátására. A Társulás célja az volt, hogy a kistérség lakói az önkormányzati 
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok a kistérség lakói 
részére minél magasabb szintű ellátást és szolgáltatást nyújtsanak. 
 
A közfoglalkoztatás tekintetében 2015. január 1-jétől változások következtek be; a hatáskörrel 
rendelkező minisztérium által meghirdetett közmunka programokon elsődlegesen a települési 
önkormányzatok vehettek részt pályázóként, így a 2014. évben több mint 1000 fő közfoglalkoztatott 
helyett 2015. évben mindössze 179 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor. 
 
A folyamatosan csökkenő feladtok miatt gazdasági, költségvetési szempontból nem indokolt egy 
jelentősen kisebb feladatkörrel rendelkező Társulás további működtetése. Erre tekintettel a Társulási 
Tanács Elnöksége javaslatot tett a Társulási Tanácsnak a Társulás 2015. december 31. napjával 
történő megszüntetésére. A javaslat szerint a Társulás által ellátott belső ellenőrzési, valamint a 
közfoglalkoztatás tekintetében fenntartási kötelezettséggel érintett vagyontárgyakkal kapcsolatos 
feladatok ellátása a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásba kerül át 2016. január 1. napjától. 
 
A belső ellenőrzési feladatok Társulásban történő ellátására vonatkozóan a társult települések előzetes 
szándéknyilatkozata alapján 11 tag igényi a feladatok ellátását. A közfoglalkoztatási feladathoz 
kapcsolódóan a különböző programokban beszerzett eszközökre öt éves fenntartási kötelezettség áll 
fenn, amely időtartam indokolja a közfoglalkoztatással kapcsolatos fenntartási feladatok ellátását a 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásban. 
 
A Társulás megszüntetéséhez az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint: „A társulásban résztvevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási 
megállapodás módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.” 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (Ávr.) 167/E. § (3) bekezdés 
d) pontja szerint: „megszüntető okiratként társulás esetében a társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás fogadható el” 
 
A Társulást fentiek értelmében az alapító önkormányzatok jogosultak megszüntetni minősített 
többséggel elfogadott, a megszüntetésről szóló megállapodással. A megszüntetésre irányuló törlési 
kérelmet, a Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodást és az azt elfogadó képviselő-testületi 
határozatokat a változástól számított 8 napon belül a MÁK-hoz kell benyújtani. 



 

18 
 

 
A Társulás megszűnésével kapcsolatos pénzügyi feladatok kapcsán intézkedni kell arról, hogy a 
Társulás pénzforgalmi számláján lévő – fel nem használt – pénzösszeg a társult települések között 
lakosságszám arányában felosztásra kerüljön. 
 
A Társulás megszűnése miatt a vagyon felosztására irányadó szabályokat MKTT Társulási Tanácsa 
által elfogadott 19/2014. (IX.28.) határozata tartalmazza, melynek értelmében: „a tagok arányos 
vagyonhasználata esetén a Társulás ingyenesen tulajdonba adja a tagönkormányzatok részére az 
általuk használt eszközöket, vagyontárgyakat. Az ezt követően fennmaradt vagyontárgyakat és 
pénzeszközöket a tagok arányosan osztják fel.” 
 
A vagyonfelosztás tekintetében az alábbi alapelvek kerültek rögzítésre: 
1. A Start közfoglalkoztatási programok során beszerzett eszközök, berendezések átadása során 
minden település a saját programelemei megvalósításához igényelt eszközre, berendezésre tarthat 
igényt. 
2. Az ötéves fenntartási kötelezettséggel nem terhelt eszközök a döntést követően kiadásra kerülhetnek 
a használó társult tagönkormányzatok részére, kivéve a Társulás által saját neve alatt beszerzett, az 
átadásra kerülő feladatokhoz kapcsolódó eszközöket, amelyek a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás részére kerülnek átadásra. 
3. Az ötéves fenntartási kötelezettséggel terhelt eszközök esetében, ha a támogató szervezet a 
hozzájárulását megadja, akkor az eszközöket a Társulás az 1. pontban meghatározott alapelv szerint 

a) átadhatja a társult településeknek, valamint 
b) átadhatja a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak. 
 

A Társulás megszüntetése, a megszüntető megállapodás elfogatása az Mötv. 42.§ 5. pontja szerint a 
képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, és a döntéshez az Mötv. 50. § alapján 
minősített többség szükséges. 
 
Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselőket, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
1. Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (X.28.) határozata 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulás megszüntetéséről és a Megszüntető Társulási 
Megállapodás jóváhagyásáról 
 
1. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Társulási  
Tanácsa által 2015. október 8. napján 11/2015. (X.08.) szám alatt elfogadott Megszüntető Társulási 
Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megszüntető Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: október 31. 
 
Melléklet a …/2015. (X.22.) önkormányzati határozathoz 
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Megszüntető Társulási Megállapodás 

 
 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása megszüntetéséről  
Amely létrejött Miskolc Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) tagjai között:  
 
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely önkormányzat)  
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.  
Képviselője: Dr. Kriza Ákos polgármester  
2. Berzék Község Önkormányzata  
Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi S. u. 42.  
Képviselője: Farkas László polgármester  
3. Bőcs Község Önkormányzata  
Székhelye: 3574 Bőcs, Hősök tere 1.  
Képviselője: S. Nagy László Győző polgármester  
4. Hernádkak Község Önkormányzata  
Székhelye: Hernádkak, Rákóczi Ferenc u. 42.  
Képviselője: Hajdú János polgármester  
5. Köröm Község Önkormányzata  
Székhelye: 3577 Köröm, Rákóczi u. 11.  
Képviselője: Tóth Tibor polgármester  
6. Mályi Község Önkormányzata  
Székhelye: 3434 Mályi, Széchenyi u. 4.  
Képviselője: Viszokai István polgármester  
7. Muhi Község Önkormányzata  
Székhelye: 3552 Muhi, Rákóczi F. u. 2.  
Képviselője: Rácz József Sándor polgármester  
8. Nyékládháza Város Önkormányzata  
Székhelye: 3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.  
Képviselője: Urbán Sándorné polgármester  
9. Ónod Község Önkormányzata  
Székhelye: 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.  
Képviselője: Tarnóczi József polgármester  
10. Sajóbábony Város Önkormányzata  
Székhelye: 3792 Sajóbábony, Bocskai u.2.  
Képviselője: Dr. Szilva István polgármester  
11. Sajóecseg Község Önkormányzata  
Székhelye: 3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27.  
Képviselője: Inklovics László polgármester 2  
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12. Sajóhídvég Község Önkormányzata  
Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37.  
Képviselője: Török Gergely polgármester  
13. Sajókeresztúr Község Önkormányzata  
Székhelye: 3791 Sajókeresztúr, Rákóczi F. u. 40.  
Képviselője: Kollár Miklós polgármester  
14. Sajósenye Község Önkormányzata  
Székhelye: 3712 Sajósenye, Petőfi S. u. 14.  
Képviselője: Takács István polgármester  
15. Sajóvámos Község Önkormányzata  
Székhelye: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.  
Képviselője: Váradi Lajos polgármester  
(a továbbiakban együttes említésük esetén: tagok) közös megegyezéssel és egyező akarattal 
kinyilvánítják, hogy a társult önkormányzatok képviselő-testületei által, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-a alapján létrehozott 
Társulást 2015. december 31. napi hatállyal jogutód nélkül megszüntetik az alábbiak szerint:  
 
 
1. A megszűnő Társulás megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma  
 
1.1. A megszűnő társulás megnevezése: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása  
 
1.2. A megszűnő társulás székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.  
 
1.3. A megszűnő társulás törzskönyvi azonosító száma: 585565  
 
1.4. A megszűnő társulás adószáma: 15585565-2-05  
 
 
2. A Társulás megszüntetésének körülményei  
 
2.1. A társulás megszűnésének dátuma: 2015. december 31.  
 
2.2. A megszüntetés módja: Alapító szerv általi, jogutód nélküli megszüntetés.  
 
2.3. A Társulás megszüntetésének oka: Az Mötv. 91. § (b) pontja szerint a ,,A Társulás megszűnik, ha a 
társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel elhatározzák”.  
 
Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint: ,,A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.”  
A tagok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntéssel a Társulás megszüntetéséről és 
jelen megszüntető megállapodás jóváhagyásáról döntenek.  
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A megszüntetés oka, hogy ésszerűségi, takarékossági és célszerűségi szempontok szerint a Társulás 
által ellátott belső ellenőrzési és a közfoglalkoztatással kapcsolatos fenntartási feladatok ellátását a 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásban kívánják ellátni a továbbiakban. A feladatok másik 
társulásban történő ellátását a közbeszerzési eljárások keretében beszerzett eszközökre vonatkozó öt 
éves fenntartási kötelezettség fennállása indokolja.  
2.4. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módja:  
 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása tagjai a belső ellenőrzési feladatokat és a közfoglalkoztatási 
feladatokhoz kapcsolódóan beszerzett öt éves fenntartási kötelezettséggel terhelt vagyontárgyakkal 
összefüggő feladatokat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásban látják el.  
3. A társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések  
 
3.1. A kötelezettségvállalás rendje  
3.1.1 A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:  
A Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig 2015. december 31. napjáig, a 2015. évi 
jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok terheinek összegére vállalhat kötelezettséget.  
3.1.2. A megszűnő társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. december 31.  
3.2. A társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések:  
A Társulásnak jelenleg nincs alkalmazottja, Miskolc Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti 
feladatait Miskolc Megyei Város Polgármesteri Hivatala állományában lévő köztisztviselők látják el 
2015. december 31. napjáig.  
3.3 A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata:  
 
A vagyon felosztására az Mötv.-ben, a Társulási Megállapodásban és Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa …. /2015. (…..) határozatában foglaltak szerint kerül sor.  
A Start közfoglalkoztatási programok során beszerzett eszközök, berendezések átadása során minden 
település csak a saját program elemeinek megvalósításához igényelt eszközre, berendezésre tarthat 
igényt.  
Az öt éves fenntartási kötelezettséggel nem terhelt eszközök a döntést követően kiadásra kerülhetnek a 
társult települések részére, a Társulás által saját neve alatt beszerzett eszközök, az átadásra kerülő 
feladathoz kapcsolódva a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás részére.  
 
Az öt éves fenntartási kötelezettséggel terhelt esetében ha a támogató szervezet az engedélyt 
megadja, akkor az eszközöket a Társulás az 1. pontban meghatározott alapelv szerint átadja a társult 
településeknek, vagy a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulásnak. 
 
Miskolc, 2015…….. 
 
 

 Dr. Kriza Ákos  
            elnök  
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2. Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. § (7) bekezdése 
értelmében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1. napjától állami feladat. 
Mivel a törvénymódosítás hatálybalépésekor az állami intézményrendszer nem rendelkezett a feladat 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, azt a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Intézmény biztosította feladat-ellátási szerződés alapján. 
2016. január 1. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére átadásra kerül a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális feladatellátás. 
Az átadás-átvétel miatt szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása. 
 
A napirend első részében már leírásra került, hogy Miskolc Kistérség Többcélú Társulást a 
tagönkormányzatok megszüntetik, és a belső ellenőrzési feladatokat, valamint a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó kötelezettségeket a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás veszi át. 
 
Tekintettel arra, hogy az érintett feladatok ellátása 2016. január 1. napjától a Miskolc Környéki 
Önkormányzati Társulásban fog történni, indokolt a Társulási Megállapodás módosítása. 
 
A Társulási Megállapodás módosítására az előző pontban hivatkozott jogszabályok alapján kerül sor, 
melyhez szintén minősített többség szükséges. 
 
2. Határozati javaslat 
 
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2015. (X.28.) határozata 
Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 
 
1. Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa által 2015. október 8. napján 11/2015. (X.08.) szám alatt elfogadott Társulási 
Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: október 31. 
 
 
Köröm , 2015. október 22. 
                           Tóth Tibor  s.k. 
                                                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

Melléklet a …./2015. (X.28.) önkormányzati határozathoz 
 
 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. július 1. napján hatályba lépett 
Társulási Megállapodást, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. 
§-ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:  
 
 
1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
 
„4.2. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok az alábbi feladataikat társulás útján látják el, és 
az ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  
 
a) A Társulás által fenntartott intézmény útján a társult tagok részére biztosított feladatok:  
aa) házi segítségnyújtás;  
ab) családsegítés;  
ac) gyermekjóléti szolgálat;  
ad) családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása  

 
b) A Társulás által fenntartott intézmény útján kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tag 

részére biztosított feladatok:  
ba) támogató szolgáltatás;  
bb) bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza;  
bc) szociális étkeztetés;  
bd) idősek nappali ellátása;  
be) bölcsődei ellátás;  
bf) ifjúság-egészségügyi gondozás;  
bg) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;  
bh) gyermekjóléti központ  
bi) pszichiátriai betegek közösségi ellátása  
bj) fogászati alapellátás  
bk) pszichiátriai betegek nappali ellátása  

 
c) A Társulás által a társult tag önkormányzatok részére biztosított feladatok:  
ca) belső ellenőrzés  
cb) a közfoglalkoztatással összefüggő programokkal kapcsolatos fenntartási feladatok ellátása 2  
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A társulás keretében az egyes tagok részére ellátott feladatokat a megállapodás 2-7. mellékletei 
tartalmazzák.”  
 
2. A Társulási Megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Miskolci Egyesített Szociális, 
Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartását, irányítását a Társulásnak átadja, a Társulás az 
Intézmény fenntartását, irányítását átveszi.”  
 
3. A Társulási Megállapodás 8.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„8.2. A társult települések képviselő-testületei a Társulási Tanácsra ruházzák át jelen társulási 
megállapodás 4.2. a) pontjában meghatározott önkormányzati feladat-és hatásköröket a 2-6. 
mellékletek szerint.”  
 
4. A Társulási Megállapodás 10.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„A megállapodás 4.2. a) pontjában és 2-6. mellékletekben meghatározott feladatok finanszírozására az 
alábbiak szerint kerül sor:”  
 
5. A Társulási Megállapodás 10.7. pontjából az alábbi szövegrész elhagyásra kerül:  
 
„jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: kihelyezett készülékek számával arányosan;”  
 
6. A Társulási Megállapodás 11.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„11.1. A társult települések önkormányzatai által a közös feladatellátáshoz a Társulásnak átadott 
ingatlan- és ingó vagyona a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi, azt az adott 
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani.  
A Társulás részére fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény részére a működéshez szükséges ingatlan és ingó vagyont Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az intézmény vagyonkezelésébe adja, külön szerződés alapján.”  
 
7. A Társulási Megállapodás 11.4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„11.4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a Társulás részére 
fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 2013. 
június 30. napjáig fennálló és keletkező kötelezettségeinek és tartozásainak kiegyenlítésére. A 
kötelezettségek kiegyenlítésének ütemezéséről és módjáról a felek külön megállapodásban 
rendelkeznek.”  
 
8. A Társulási Megállapodás 12. e. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
 
„e. Munkáltatói jogok gyakorlásának módja: Az intézmény vezetőjére vonatkozóan a munkáltatói 
jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség 
megállapítása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja, 
a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazottai és 
munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.” 
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9. A Társulási Megállapodás 14.5. pontját követően a mellékletek felsorolása helyébe az alábbi 
szöveg lép:  
 
„1. melléklet: A társult települések lakosságszáma 2012. január 1. napján  
2. melléklet: A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
3. melléklet: A családsegítésben és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települési 
önkormányzatok  
4. melléklet: A támogató szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza, 
szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, ifjúság-egészségügyi gondozás, család-
és nővédelmi egészségügyi gondozás, elhelyezettek ellátása, gyermekjóléti központ, pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogászati alapellátás 
feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
5. melléklet: A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
6. melléklet: A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok”  
 
10. A Társulási Megállapodás 4. melléklete elhagyásra kerül.  
 
11. A Társulási Megállapodás a következő 7. melléklettel egészül ki:  
 
,,7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  
 
� Berzék Község Önkormányzat  

� Bőcs Község Önkormányzat  

� Köröm Község Önkormányzat  

� Muhi Község Önkormányzat  

� Ónod Község Önkormányzat  

� Sajóbábony Város Önkormányzat  

� Sajóecseg Község Önkormányzat  

� Sajóhídvég Község Önkormányzat  

� Sajókeresztúr Község Önkormányzat  

� Sajósenye Község Önkormányzat  

� Sajóvámos Község Önkormányzat”  
 
Záradék: Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. január 1. napján lép hatályba.  
A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás módosító okiratát a Miskolc Környéki Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa ………../2015. számú határozatával 2015. október ….-én fogadta el.  
 
Miskolc, 2015. október .  
                                                                                                                      Dr. Kriza Ákos  
                                                                                                                              elnök 
 


