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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 8-án – csütörtök – 

a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Bojti Kirendeltségén megtartott 

rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak:  

Bereginé Szegedi Hajnalka  polgármester 

Garaguly Borbála   alpolgármester 

Baranyai Andrea   képviselő 

   Gerdenits Zoltán   képviselő 

                           Farkas László     képviselő 

                                         

Juhász Péter     aljegyző 

 

Gálné Miklós Ibolya   jegyzőkönyvvezető  

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester – ülésvezető elnök – köszönti a jelenlévőket, 

megállapítja, hogy az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van a képviselő-testület 

határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

  

1. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

2. Előterjesztés orvosi ügyeleti feladatellátásra 

 

3. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása társulási 

megállapodásának módosítására 

 

4. Előterjesztés Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulás 

megszüntetéséről 

 

5. Előterjesztés szúnyoggyérítési feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására 

 

6. Előterjesztés Magyar Falu Program pályázat beadásáról 

 

7. Különfélék  

 

Kéri, a képviselő-testület tagjait, szavazzanak, egyetértenek-e a javasolt napirendi pontokkal. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Elfogadott napirendi pontok:  

 



1. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

2. Előterjesztés orvosi ügyeleti feladatellátásra 

 

3. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása társulási 

megállapodásának módosítására 

 

4. Előterjesztés Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulás 

megszüntetéséről 

 

5. Előterjesztés szúnyoggyérítési feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok 

elbírálására 

 

6. Előterjesztés Magyar Falu Program pályázat beadásáról 

 

7. Különfélék  

 

Tárgyalt napirendi pont: 

 

1. Előterjesztés a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. 

(II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges 

kérdéseiket. 

 

Baranyai Andrea ÜB elnöke: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet, a települési 

támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítását elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Mivel további hozzászólás nem érkezett, kéri a 

képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a települési támogatások és ellátások helyi 

szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításával. 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-

ában, illetve a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve 

az Európai Unió vonatkozó jogforrásait is – a következőket rendeli el: 

 



1. § 

 

A települési támogatások és ellátások helyi szabályiról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:   

 

„5. §  

 

Települési támogatás 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rezsiköltségekhez való hozzájárulás 

b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 

c) születési támogatás 

d) születésnapi támogatás 

e) iskoláztatási támogatás 

f) idősek és rászorultak karácsonyi támogatása 

g) gyermekétkeztetés támogatása 

h) szociális célú tüzelőanyag támogatás 

i) koronavírus-helyzetre tekintettel nyújtott természetbeni támogatás 

j) Startmunka mintaprogramban megtermelt mezőgazdasági terményekből összeállított 

terménycsomag támogatás  

céljából nyújtható.” 

 

2. § 

 

 

A rendelet az alábbi 9/G. §-al egészül ki:    

 

„9/G. §  

 

(1) A Startmunka mintaprogramban megtermelt, máshol fel nem használt, illetve nem 

értékesíthető mezőgazdasági termékeket, állatokat az önkormányzat a (2) bekezdésben 

meghatározott rászorultak részére természetbeni támogatásként, terménycsomag (a 

továbbiakban: terménycsomag) formájában kioszthatja. A terménycsomag osztás időpontjáról 

és helyéről a polgármester jogosult dönteni, amelyről a jogosultakat értesíti. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott terménycsomagra jogosult az, aki: 

a) a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben települési támogatásokban részesült, vagy 

b) a tárgyévben közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy 

c) betöltötte, vagy betölti a 65. életévét, vagy 

d) a tárgyévben, vagy az azt megelőző évben szociális célú tűzifa támogatásban 

részesült, vagy  

e) annak a családnak egy tagja, ahol 18. életévét be nem töltött gyermek van. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl annak a)-d) pontjában nevesítettekre is érvényesen az (1) 

bekezdésben meghatározott terménycsomagra jogosult továbbá:  

a) az a szociálisan rászorult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-a, vagy  

b) egyedül élő személy esetén jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének legfeljebb 900 %-a. 

(4) A közös háztartásban élők közül egy alkalommal egyszerre csak egy személy jogosult a 

terménycsomagra. 

(5) A terménycsomag biztosítására írásbeli igény alapján vagy hivatalból való eljárással kerül 

sor a terménycsomag átvétele előtt. A kérelmező támogatás igénybevételéhez szükséges 



jogosultságát a Polgármesteri Hivatal a saját nyilvántartásai alapján állapítja meg, azt az 

igénylőnek igazolnia nem kell. A terménycsomag átvételét a támogatásban részesült személy 

aláírásával igazolja. 

(6) A jogosult részére biztosítható terménycsomag tartalmát a polgármester határozza meg a 

rendelkezésre álló, kiosztható termény mennyiségétől függően, mely terménycsomag minden 

jogosultnak azonos tartalommal és értékkel kerül megállapításra.”  

 

3. § 

 

Hatályát veszti a rendelet  

a) 6. § (11) bekezdés a) pontja,  

b) 13. § (4) bekezdése,  

c) 14. § - a,  

d) 15. § - a.  

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 Bereginé Szegedi Hajnalka sk.   Dr. Köstner Dávid sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2021. július 9. napján. 

 

 

Dr. Köstner Dávid  

jegyző 

 

 

 

2. Előterjesztés orvosi ügyeleti feladatellátásra 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, elfogadásra javasolja a „b” határozati javaslatot. Kéri 

a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztés szerinti, alábbi „b” határozati 

javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzata a 2021. július 1-től az Országos Mentőszolgálat útján kívánja 

biztosítani  az Önkormányzati törvényben rögzített háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását, 

azzal, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. és a Biharkeresztesi Központi Orvosi 

Ügyelet ellátási területéhez tartozó Önkormányzatokkal megkötött, jelenleg hatályos Feladat 

átadási-átvállalási szerződések továbbra is érvényben maradnak úgy, hogy az Önkormányzat -

az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás alapján- az Országos Orvosi 

Ügyelet Nonprofit Kft. részére kiegészítő finanszírozást nem biztosít, azaz a NEAK-on felüli 

kiegészítő finanszírozás összege az Önkormányzat részéről 0 Ft/hó. 



Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (VII. 8.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzata 2021. július 1-től az Országos Mentőszolgálat útján 

kívánja biztosítani  az Önkormányzati törvényben rögzített háziorvosi ügyeleti feladatok 

ellátását, azzal, hogy az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. és a Biharkeresztesi 

Központi Orvosi Ügyelet ellátási területéhez tartozó Önkormányzatokkal megkötött, 

jelenleg hatályos Feladat átadási-átvállalási szerződések továbbra is érvényben 

maradnak úgy, hogy az Önkormányzat -az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel 

kötött megállapodás alapján- az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részére 

kiegészítő finanszírozást nem biztosít, azaz a NEAK-on felüli kiegészítő finanszírozás 

összege az Önkormányzat részéről 0 Ft/hó. 

 

Felelős:  Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

3. Előterjesztés a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása társulási 

megállapodásának módosítására 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel esetleges 

kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a 

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának 

módosításával, elfogadják-e az előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslatot: 
 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

Társulási Megállapodása 

 

Jelen megállapodás 3./ pontjában felsorolt önkormányzatok a közszolgáltatások 

biztosításával kapcsolatos feladataik hatékony ellátása érdekében létrehozott Bihari 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2020. július 15-én kelt társulási 

megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvénynek megfelelően módosítják és a módosítással egységes szerkezetben az 

alábbiak szerint fogadják el:  

 

1./ A társulás neve:  Bihari Önkormányzatok  



Többcélú Kistérségi Társulása 

     (a továbbiakban: Társulás) 
 

2./ A Társulás székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 

         

 

Társszékhelyek:   4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.  

4138   Komádi, Hősök tere 4. 

 

Jelen megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza a társuláshoz tartozó települések 

lakosságszámát. A lakosságszámot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni. 

 

3./ A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

 

 1./ Ártánd Község Önkormányzata 

  4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.    

 

2./ Bakonszeg Községi Önkormányzat 

4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.    

 

 3./ Bedő Község Önkormányzata 

  4128 Bedő, Rákóczi u. 35.    

  

4./ Berekböszörmény Község Önkormányzata 

  4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.  

 

5./ Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.  

 

 6./ Biharkeresztes Város Önkormányzata 

  4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.   

 

7./ Bojt Község Önkormányzata 

  4114 Bojt, Ady Endre u. 5.                                 

 

8./ Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

  4145 Csökmő, Kossuth u. 109.                     

 

9./ Darvas Község Önkormányzata 

4144 Darvas, Rákóczi út 50.                         

 

 10./ Esztár Község Önkormányzata 

  4124 Esztár, Árpád u. 1.                                

 

 11./ Furta Község Önkormányzata 



  4141 Furta, Petőfi u. 1.                                  

 

 12./ Gáborján Község Önkormányzata 

  4122 Gáborján, Fő u. 106.                             

 

 13./ Hencida Község Önkormányzata 

  4123 Hencida, Kossuth tér 1.                        

  

14./ Kismarja Község Önkormányzata 

  4126 Kismarja, Bocskai u. 20.                       

 

 15./ Komádi Városi Önkormányzat 

  4138 Komádi, Hősök tere 4.                          

 

 16./ Körösszakál Községi Önkormányzat 

  4136 Körösszakál, Piac tér 1.                        

 

 17./ Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 

  4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.             

 

 18./ Magyarhomorog Községi Önkormányzat 

  4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.             

 

 19./ Mezőpeterd Község Önkormányzata  

  4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.                  

 

 20./ Mezősas Községi Önkormányzat 

  4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49.             

 

21./ Nagykereki Községi Önkormányzat 

  4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.                  

 

 22./ Pocsaj Nagyközség Önkormányzata 

  4125 Pocsaj, Nagy u. 51.                               

 

 23./ Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 

  4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.             

 

 24./ Tépe Község Önkormányzata 

  4132 Tépe, Rákóczi u. 1.                             

 

 25./ Told Község Önkormányzata  

  4117 Told, Kossuth u. 4.                                

 

26./ Újiráz Községi Önkormányzat 

4146 Újiráz, Szabadság tér 1.                       



 

 27./ Váncsod Községi Önkormányzat 

  4119 Váncsod, Kossuth u. 42.                       

 

28./ Vekerd Községi Önkormányzat 

4143 Vekerd, Kossuth út 18.                         

 

29./ Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 

4142 Zsáka, Szabadság tér 1.                        

 

4./ A Társulás jogállása:   
 

A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A jogi személyiséggé váláshoz szükséges, hogy a társulási megállapodást a tag 

önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal 

elfogadják.  

 

5./ A Társulási megállapodás időtartama: 

 

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei ezen társulási 

megállapodást határozatlan időre kötik. 

 

6./ A Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök: 

 

A Társulás az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához 

kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő feladatok közös ellátásáról  

gondoskodik: 

 

6.1. szociális alapszolgáltatások 

6.1.1.1. házi segítségnyújtás 

6.1.1.2. időskorúak nappali ellátása 

6.1.1.3. fogyatékos személyek nappali ellátása 

6.1.1.4. szociális étkeztetés 

  6.2.   család- és gyermekjóléti központ működtetése 

  6.3.   család- és gyermekjóléti szolgálat 

  6.4.   gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülő útján 

  6.5.   foglalkoztatás, 

6.6.   gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom. 

 

A Társulás által nyújtott egyes feladatellátásokat igénybevevő önkormányzatok körét a 

2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

7./  A társulás közszolgáltatási feladatai ellátása érdekében költségvetési szervet, 

gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, 

teljes körűen gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket. 



 

8./ A közös fenntartású intézmény: 

 

  Bihari Szociális Szolgáltató Központ 

   (székhely: 4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2.) 

 

A Társulás a megállapodás 6.1. – 6.4. pontjaiban meghatározott feladatok 

ellátásáról a Bihari Szociális Szolgáltató Központ útján gondoskodik.  

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ fenntartó és irányító szerve a társulási 

tanács. A társulási tanács gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § szerinti hatásköröket – kivéve a c) és i) pontokban foglalt, társulási 

tanács elnöke által gyakorolt hatásköröket -, továbbá az Szt. és a Gyvt. által 

meghatározott valamennyi irányítási, fenntartói feladat- és hatáskört.  

Az intézmény gazdálkodási besorolását tekintve önállóan működő költségvetési 

szerv, gazdálkodási feladatait a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal végzi 

(4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.). 

Az intézményvezetőt a társulási tanács bízza meg a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (3) bekezdése alapján nyilvános 

pályázat lefolytatását követően. 

Az intézmény megszüntetéséről a társulási tanács megszüntető okirattal határoz. 

Megszüntetés esetén a megállapodás 12.2.2. pontja szerinti arányban oszlanak 

meg az érintett tagönkormányzatok között a megszüntetésből eredő jogok és 

kötelezettségek. 

 

8/A. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

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

továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b. pont rendelkezése alapján 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata jogosult rendeletet alkotni az alábbi 

eljárási rend szerint:  

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője a feladatellátásra 

társult önkormányzatokkal egyeztet a településeket érintő személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról. A társulási tanács elnöke véleményezésre benyújtja a társulási 

tanácsnak az ezen tárgykörökben előkészített rendelet tervezetet. A társulási 

tanács véleményezését követően Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete rendeletet alkot. 

 

9./ A feladatellátás rendje 

 

9.1. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ a megállapodás 6.1., 6.3., 6.4. 

pontjában meghatározott feladatokat a Társulás és az érintett önkormányzatok 

közötti feladat ellátási megállapodásban rögzítettek szerint látja el.  

 

9.2. A Család-és Gyermekjóléti Központra vonatkozó rendelkezések: 

 



9.2.1. A berettyóújfalui járáshoz tartozó településeken a család- és gyermekjóléti 

központ feladatait a Társulás fenntartásában működő Bihari Szociális Szolgáltató 

Központ látja el, szakmailag és szervezetileg önálló, a szociális intézményen belül 

önálló intézményegységként Bihari Szociális Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Központ elnevezésű szervezeti egységben. A hatósági 

feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányul tevékenységek, valamint 

a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely településen működő Család-

és Gyermekjóléti Központ feladata, melynek ellátási területe kiterjed a járás 

lakosságára. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

feladatait a feladat-ellátási megállapodás alapján látja el a megállapodásban 

rögzített önkormányzatok számára. 

 

9.2.2. A Család-és Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 

39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános 

szolgáltatási feladatain túl: 

a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és 

szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 

programokat nyújt, amelynek keretében biztosít 

aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát, 

ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve 

a Gyvt. 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást, 

ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát, 

ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát; 

ag) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet; 

b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek 

keretében 

ba) kezdeményezi a gyermekvédelembe vételét vagy súlyosabb fokú 

veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe 

vételét, 

bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek 

védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek 

családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, 

elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 

bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó 

felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte 

a gyermek megelőző pártfogását, 

bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális 

segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 



gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a 

család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő 

és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve a Gyvt. 

86. § (1) f) pontjában foglaltak szerint – a gyermek családjába történő 

visszailleszkedéséhez, 

bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet,  

szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére 

a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 

pénzfelhasználási tervet készít; 

c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti 

szolgálatok számára; 

d) elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. §-a szerint. 

 

9.2.3. A Család- és Gyermekjóléti Központnak a hatósági tevékenységhez 

kapcsolódó illetve egyéb speciális feladatainak ellátása érdekében a járás 

települései helyet és infrastruktúrát biztosítanak. A járás illetékességi területéhez 

tartozó települések a Család- és Gyermekjóléti Központ feladat ellátása kapcsán 

felmerülő, az állami költségvetés által nem fedezett költségekhez a külön 

jogszabályban meghatározott legkisebb szükséges létszám tényleges költsége és 

az állami költségvetésben ehhez rendelt állami támogatás különbözetének 

lakosságarányos megfizetésével járulnak hozzá.  

 

9.2.4. Biharkeresztes és Komádi település biztosítja a Család- és Gyermekjóléti 

Központ számára a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben meghatározott ellátottak számára nyitva 

álló egyéb helyiségeket. Biharkeresztes és Komádi Önkormányzata a 

helyiségeket továbbá ezek fűtését és világítását ingyen biztosítja a Család- és 

Gyermekjóléti Központ működéséhez. 

 

9.2.5. A Család- és Gyermekjóléti Központnak  

- a Biharkeresztesen nyújtott szolgáltatását Ártánd, Told, Bojt, Bedő, 

Nagykereki, Berekböszörmény, Mezőpeterd, Biharkeresztes települések lakosai 

- a Komádiban nyújtott szolgáltatását Újiráz, Csökmő, Magyarhomorog, 

Körösszegapáti, Körösszakál, Komádi települések lakosai 

- a Berettyóújfaluban nyújtott szolgáltatását Bakonszeg, Vekerd, Furta, 

Szentpéterszeg, Hencida, Gáborján, Váncsod, Zsáka, Darvas, Mezősas, 

Berettyóújfalu települések lakosai vehetik igénybe. 

 

 

10./  A Társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott 

feltételei: 
 

A Társulás által biztosított, a 6.1. pontban felsorolt szolgáltatásokat a természetes 

személyek az Szt., a Gyvt. és az idevonatkozó önkormányzati rendeletben 



meghatározottak szerint, térítési díj megfizetése mellett vehetik igénybe. 

 

11./ A Társulás szervezete, működési rendje: 

 

11.1. A társulási tanács 

 

11.1.1. A Társulás döntést hozó szerve a társulási tanács.  

A társulási tanács döntését ülésén határozattal hozza.    

A társulási tanácsot a társulás tagjainak a polgármesterei alkotják. 

A társulási tanács tagjai településként egy szavazattal 

rendelkeznek. Szavazni kizárólag személyesen lehet. 

 

11.1.2. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok 

fele jelen van és a jelen levő tagok által képviselt települések 

lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések 

lakosságszámának egyharmadát. 

 

11.1.3. A javaslat elfogadásához az szükséges, hogy a jelen levő tagok több 

mint fele igennel szavazzon és az igennel szavazók által képviselt 

települések lakosságszáma meghaladja a jelenlevő tagok által 

képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

11.1.4. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata 

szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának 

több mint felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 

 

      11.1.5       A társulási tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A  

   jegyzőkönyvet az  elnök és a társulási tanács által  felhatalmazott 

   társulási tanács tag írja alá.  

 

11.2. Az Elnök: 

 

Az elnököt a társulási tanács minősített többséggel választja meg. 

Az elnök képviseli a társulást, összehívja és vezeti a társulási tanács ülését, 

irányítja a társulás munkáját. 

Az elnököt akadályoztatása esetén a társulási tanács által választott 

alelnök helyettesíti. Az elnök és az alelnök megbízatása a polgármesteri 

tisztségük megszűnéséig tart.  

 

11.3. A Bizottság 

 

A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése 

érdekében pénzügyi bizottságot hoz létre, illetve egyéb bizottság 

létrehozásáról is rendelkezhet a szervezeti és működési szabályzatban. 

 



11.4. A társulási tanács és a bizottságok működésére vonatkozó részletes 

szabályokat a társulási tanács szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza. 

 

12./  A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes 

 tagönkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának aránya, 

 teljesítésének módja, illetve a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 

esetén irányadó eljárás: 

 

12.1. A Társulás működésének költségeihez, valamint 0,5 fő közszolgálati 

tisztviselő személyi kiadásaihoz (bér- és járulék költség), valamint a ráeső 

dologi kiadásokhoz a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 

lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 

 

12.2. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ ellátási területébe tartozó 

tagönkormányzatok (a továbbiakban: érintett tagönkormányzatok) 12.1. 

szerintieken felüli pénzügyi hozzájárulása: 

 

12.2.1. A Társulás által ellátott feladatok – kivéve a Család- és gyermekjóléti 

Központ -  biztosításából adódó önkormányzati hozzájárulás mértéke, a 

költségek viselésének aránya:  

        Az érintett tagönkormányzatok a Bihari Szociális Szolgáltató Központ 

működéséhez szükséges – központi költségvetési támogatással nem 

fedezett – költségeket a saját működési területükön lévő feladatellátási 

hely többlet működési költségei tekintetében évente, külön-külön saját 

költségvetési rendeleteikben biztosítják. Abban az esetben, ha a központi 

költségvetési támogatás nem fedezi a tagönkormányzat közigazgatási 

területén működő feladatellátási hely működésével kapcsolatban 

felmerülő kiadásokat, a feladatellátási hely hiányát teljes egészében az 

érintett tagönkormányzat köteles fizetni.  

 

12.2.2. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi, gazdálkodási, és egyéb 

munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatos önkormányzati 

hozzájárulás mértéke, a költségek viselésének aránya: 

       A Bihari Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi-gazdálkodási és egyéb 

munkaszervezeti feladatait Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal látja el. 

Ezen feladatok ellátása címén az érintett tagönkormányzatok a Társulás 

részére 3 fő közszolgálati tisztviselő személyi kiadásainak (bér- és járulék 

költségének), valamint a ráeső dologi kiadásoknak megfelelő összeget 

kötelesek megfizetni a Társulás által a Bihari Szociális Szolgáltató 

Központ működésére megigényelt éves központi költségvetési támogatás 

adott önkormányzatra eső részének arányában. Az ezen aránynak 

megfelelő, települést érintő összeget a Bihari Szociális Szolgáltató 

Központ által az érintett önkormányzatok részére teljesített szolgáltatások 

alapján feladatarányos, ezen belül lakosságarányos számítás szerint kell 

meghatározni.  



 

12.2.3.A Bihari Szociális Szolgáltató Központ központi irányításával kapcsolatos 

önkormányzati hozzájárulás mértéke, a költségek viselésének aránya: 

           A Bihari Szociális Szolgáltató Központ 1 fő intézményvezetőjének, 1 fő 

intézményvezető-helyettesének, és 1 fő gazdasági ügyintézőjének 

vonatkozásában felmerülő személyi kiadás költségeit (bér és járulék 

költségeket) az érintett tagönkormányzatok viselik a Társulás által a Bihari 

Szociális Szolgáltató Központ működésére megigényelt éves  központi 

költségvetési támogatás adott önkormányzatra eső részének arányában. Az 

ezen aránynak megfelelő, települést érintő összeget a Bihari Szociális 

Szolgáltató Központ által az érintett önkormányzatok részére teljesített 

szolgáltatások alapján feladatarányos, ezen belül lakosságarányos 

számítás szerint kell meghatározni. 

 

12.3.   A társulási tanács az önkormányzati hozzájárulás mértékét, a költségek 

viselésének arányát évente felülvizsgálja. Az önkormányzati hozzájárulás 

éves összegének 1/12 részét a tagönkormányzatok minden hónap 10. 

napjáig átutalják a Társulás számlájára, melyre a fedezetet minden 

önkormányzat saját költségvetési rendeletében biztosítja.    

 

12.4. A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem 

teljesítése esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett 

önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás – ha az általa küldött 

felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül kiegyenlítésre – 

az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési 

megbízást nyújtson be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más 

inkasszókkal szemben. A tagönkormányzatok az önkormányzat nevében 

aláírásra jogosult személyek által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot 

nyújtanak be a számlavezető pénzintézetük felé, mellyel felhatalmazzák a 

számlavezető pénzintézetet a Társulás által benyújtott beszedési megbízás 

teljesítésére. A tagönkormányzatok a felhatalmazó nyilatkozatot a 

számlavezető pénzintézetük felé jelen társulási megállapodás aláírását 

követő 15 napon belül kötelesek benyújtani, majd a felhatalmazó 

nyilatkozat számlavezető pénzintézet által ellenjegyzett példányát, az 

ellenjegyzett nyilatkozat kézhezvételét követően, soron kívül, de 

legkésőbb 10 napon belül kötelesek a Társulás részére eljuttatni. 

Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés 

behajtását a Társulás polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel 

szemben. 

  Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk-ban  

  meghatározott késedelmi kamat kerül felszámolásra. 

 

 

13./ A Társulás gazdálkodása: 

 



13.1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. A Társulás költségvetését és beszámolóját a 

társulási tanács határozza meg. 

 

           13.2. A gazdálkodás forrásai: 

 

 az állami költségvetésből a társulásnak juttatott támogatás,  

 a társulásban résztvevő önkormányzatok költségvetési 

hozzájárulása,  

 egyéb pályázati támogatások, 

 vagyongazdálkodásból származó bevételek. 

 

14./ A Társulás működésének ellenőrzési rendje: 

 

 A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Berettyóújfalui 

Polgármesteri Hivatal a társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet szerint gondoskodik. 

          A társulási tanács a Társulást érintően a tagjai által közvetlenül is végezhet 

célszerűségi, gazdasági, működési vagy egyéb téren ellenőrzést, ilyen 

feladattal esetenként a tanács legalább két tagja vagy bizottsága bízható 

meg, akik az ellenőrzés tapasztalatairól a társulási tanács részére az általa 

meghatározott módon és időben tesznek jelentést. A társulási tanács külső 

szakértővel megbízás útján is végeztethet ellenőrzést. 

 

15./ A Társulás vagyona, a Társulásnak átadott vagyontárgyak és a 

 vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

 gyakorlásának rendje: 

 

15.1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek hozadéka a Társulást 

illeti meg. A Társulás működéséhez szükséges vagyont az alapító 

önkormányzatok biztosítják. 

 

15.2. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a 

társulási tanács gyakorolja. A Társulás tulajdonában levő vagyon 

elidegenítéséről vagy megterheléséről a társulási tanács jogosult dönteni. 

 

15.3. A Társulás feladatellátásának biztosításához a tagönkormányzatok, a 

tulajdonukban lévő, ingó és ingatlan vagyont ingyenes használatba adják 

a Társulás részére részletes leltár szerint, külön megállapodásban foglaltak 

alapján. A tagönkormányzatok által, a Társulás feladatellátásához 

biztosított, részletes leltár szerint a Társulás részére ingyenes használatba 

adott ingó és ingatlan vagyontárgyak az érintett tagönkormányzat 

tulajdonában maradnak. Az ingyenes használatba, a Társulás részére adott 

ingatlan működtetésével kapcsolatos költségeket az ingatlan tulajdonos 

települési önkormányzat viseli. A Társulás által fenntartott intézmény a 



használatra kapott vagyont a jó gazda gondosságával használhatja, 

hasznait szedheti.  

 

15.4. A Társulás vagyona a Társulás feladatainak teljesítéséhez kötötten 

hasznosítható. 

 

15.5. A zárszámadást követően, amennyiben az egyes tagönkormányzati 

elszámolás eredményeképpen pénzmaradvány mutatható ki az adott 

tagönkormányzat vonatkozásában, abban az esetben ez a pénzmaradvány az 

érintett tagönkormányzatot illeti meg. 

     

16./  A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 

        kötelezettsége: 

 

 Az elnök évente legalább egy alkalommal beszámol a társulási tanácsnak a 

Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról. 
 

17./ A megállapodás módosításának feltételei: 

 

A Társulás társulási megállapodásának módosításához a társulásban részt vevő 

képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges. 

 

18./ A Társulási jogviszony létrejöttére, annak megszűnésére vonatkozó 

szabályok: 

 

18.1./ A Társuláshoz való csatlakozás szabályai: 

A Társuláshoz csatlakozni a naptári év során bármikor lehet. A Társuláshoz való 

csatlakozásról, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 

dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

A csatlakozás megengedhetőségéről – a társulási tanács javaslata alapján – a 

Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges. 
 

18.2./A Társulásból történő kiválás feltételei: 

A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A társulási megállapodás 

felmondásáról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 

dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

18.3./  A Társulásból történő kizárás feltételei:  

A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a ráeső közös 

költséget 6 hónapon át nem fizeti meg és ezen kötelezettségének ismételt írásbeli 

felszólításban közölt határidőben sem tett eleget.  
           



18.4./ A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a 

Társulásba bevitt vagyonnal 60 napon belül el kell számolni. Annak kiadására a 

Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a 

Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás  volt tagját a 

Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 

19./  A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 

rendje, kötelezettsége, a vagyonmegosztás módja: 

 

19.1.  A Társulás megszűnése esetén a Társulás használatába átadott ingó és 

ingatlan vagyon visszakerül a Társulásban részt vevő önkormányzatokhoz. 

A Társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a 

Társulás működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi 

hozzájárulás alapján történik. A költségek elszámolását a Társulás megszűnését 

követő hónap 15. napjáig kell elkészíteni és megküldeni. Az elszámolást 

Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal küldi meg az érintett önkormányzat 

részére. 

 

19.2.  A bevitt vagyon értékéig megmaradó vagyon a Társulás tagjai által bevitt 

                  vagyon arányában kerül vissza a tag önkormányzatok tulajdonába.  

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás által elnyert források, eszközök, a 

pályázati támogatásban meghatározottak szerint, ennek hiányában a közösen 

fenntartott intézmény céljait szolgáló források, eszközök az intézmény 

költségvetéséhez való hozzájárulás arányában illetik meg a Társulás azon 

tagönkormányzatait, amelyek kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, 

támogatásoknak. A további egyéb megmaradó vagyont a tagok között a Társulás 

működéséhez való hozzájárulás arányában kell felosztani. 

 

20./   Záró rendelkezések: 

 

 20.1.  Jelen társulási megállapodás a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek 

határozattal történő elfogadásával, az utolsó határozat meghozatalának 

napján lép hatályba.  

      20.2. Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, 

illetve helyi önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás 

alapján közösen biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat 

valósíthatnak meg. 

       20.3. A társult önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen rögzítik, hogy a 

megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, 

egyeztetéssel kívánják rendezni. 

       20.4.A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

     és az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 

       20.5. A megállapodás módosítása a Társulás folyamatos működését nem érinti. 



 

Berettyóújfalu, 2021. június 14.    

           

                               ………………….. 

                     elnök 

1. számú melléklet 

 

 

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma, valamint a Társulás tagjainak 

képviselői 

 

 1./ Ártánd      Lakosságszáma: 529 

            Képviseli: Benkő Sándor polgármester 

 

           2./ Bakonszeg     Lakosságszáma: 1190 

Képviseli: Gara Péter polgármester 

 

 3./ Bedő         Lakosságszáma:  296 

                      Képviseli: Eszenyi Antal polgármester 

  

           4./ Berekböszörmény   Lakosságszáma: 1907 

                      Képviseli: Szűcs Viktor polgármester 

 

           5./ Berettyóújfalu  Lakosságszáma:14816 

Képviseli: Muraközi István polgármester 

 

 6./ Biharkeresztes  Lakosságszáma: 4147 

                      Képviseli: Dani Béla Péter polgármester 

 

           7./ Bojt           Lakosságszáma: 548 

           Képviseli: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 

           8./ Csökmő      Lakosságszáma: 1900 

           Képviseli: Nagy Tibor polgármester 

 

            9./ Darvas         Lakosságszáma: 543 

Képviseli: Takács Attila polgármester 

 

 10./ Esztár          Lakosságszáma:  1301 

                      Képviseli: Szécsi Tamás polgármester 

 

 11./ Furta           Lakosságszáma:  1157 

                      Képviseli: Krucsó Antal polgármester 

 

 12./ Gáborján     Lakosságszáma:    848 

                      Képviseli: Mező Gyula polgármester 



 

 13./ Hencida       Lakosságszáma: 1159 

                      Képviseli: Szémán László polgármester 

 

 14./ Kismarja      Lakosságszáma: 1278 

                      Képviseli: Farkas István Attila polgármester 

  

15./ Komádi       Lakosságszáma: 5341 

                      Képviseli: Tóth Ferenc polgármester 

 

 16./ Körösszakál     Lakosságszáma: 827 

                      Képviseli: Pálfi Tamás polgármester 

 

 17./ Körösszegapáti    Lakosságszáma: 1032 

                      Képviseli: Tarsoly Attila polgármester 

 

 18./ Magyarhomorog   Lakosságszáma: 899 

                      Képviseli: Barabás Károlyné polgármester 

 

 19./ Mezőpeterd            Lakosságszáma:  594 

                      Képviseli: Pap Miklós polgármester 

 

 20./ Mezősas                Lakosságszáma:  648 

                      Képviseli: Somi László polgármester 

 

 21./ Nagykereki            Lakosságszáma: 1369 

                      Képviseli: Zilai Károly polgármester 

 

 22./ Pocsaj                     Lakosságszáma: 2619 

                      Képviseli: Szőllősi Roland polgármester 

 

 23./ Szentpéterszeg        Lakosságszáma: 1090 

                      Képviseli: Kiss Gábor Csaba polgármester 

 

 24./ Tépe                       Lakosságszáma: 1099 

                      Képviseli: Balogh András polgármester 

 

 25./ Told                        Lakosságszáma:  303 

                      Képviseli: Béres Barnabás polgármester 

 

          26./ Újiráz                      Lakosságszáma:  530 

Képviseli: Furák Károly polgármester 

 

 27./ Váncsod                  Lakosságszáma: 1206 

                      Képviseli: Szalay Csaba polgármester 

 



           28./ Vekerd                    Lakosságszáma: 120 

Képviseli: Juhász István polgármester 

 

           29./ Zsáka                       Lakosságszáma: 1560 

Képviseli: Kovács Kálmán polgármester 

 

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma összesen: 50856   

 

 

2. számú melléklet 

 

A Társulás által nyújtott egyes feladatellátásokat  

igénybevevő önkormányzatok 

 

1. A Társulás a megállapodás 6.1.1. pontjában meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokhoz tartozó házi segítségnyújtás feladatait az alábbi 

településekre vonatkozóan látja el:  

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

 -Darvas – 2022. január 1-től 

- Furta - 2016. július 1. napjától 

- Mezősas 

- Tépe 

- Zsáka 

 

2. A Társulás a megállapodás 6.1.2. pontjában meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokhoz tartozó időskorúak nappali ellátásának feladatait az alábbi 

településekre vonatkozóan látja el:  

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

- Esztár 

- Furta - 2016. július 1. napjától 

- Mezősas 

- Zsáka 

 

3. A Társulás a megállapodás 6.1.3. pontjában meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokhoz tartozó fogyatékos személyek nappali ellátásának feladatait 

az alábbi településekre vonatkozóan látja el:  

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

- Furta - 2016. július 1. napjától 

- Vekerd 

- Zsáka 



 

4. A Társulás a megállapodás 6.1.4. pontjában meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokhoz tartozó szociális étkeztetés feladatait az alábbi településekre 

vonatkozóan látja el:  

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

 -Darvas – 2022. január 1-től 

- Furta - 2016. július 1. napjától 

- Mezősas 

- Tépe 

- Zsáka 

 

5. A Társulás a megállapodás 6.2. pontjában meghatározott család-és 

gyermekjóléti központ működtetésének feladatait az alábbi településekre 

vonatkozóan látja el:  

 

- Berettyóújfalu     - Hencida 

- Biharkeresztes     - Körösszakál 

- Komádi      - Körösszegapáti 

- Csökmő      - Magyarhomorog 

- Zsáka      - Mezőpeterd 

- Ártánd      - Mezősas 

- Bakonszeg      - Nagykereki 

- Bedő       - Szentpéterszeg 

- Berekböszörmény     - Told 

- Bojt       - Újiráz 

- Darvas      - Váncsod 

- Furta       - Vekerd 

- Gáborján 

 

6. A Társulás a megállapodás 6.3. pontjában meghatározott család-és 

gyermekjóléti szolgálat feladatait az alábbi településekre vonatkozóan látja el:  

 

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

- Darvas 

- Furta 

- Vekerd 

- Zsáka 

 

7. A Társulás a megállapodás 6.4. pontjában meghatározott gyermekek átmeneti 

gondozása helyettes szülő útján feladatait az alábbi településekre vonatkozóan 

látja el:  

 



- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Esztár 

- Gáborján 

- Kismarja 

- Mezősas 

- Szentpéterszeg 

- Tépe 

- Vekerd 

- Zsáka 
 

 

1. számú függelék 

Z á r a d é k 

 

 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait 

önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

 

Ártánd Község Képviselő-testülete            sz. határozatával 

Bakonszeg Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Bedő Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Berekböszörmény Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete                    sz.  határozatával 

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete                                 sz. határozatával 

Bojt Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Csökmő Nagyközség Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Darvas Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Esztár Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Furta Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Gáborján Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Hencida Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Kismarja Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 



Komádi Város Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Körösszakál Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Körösszegapáti Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Magyarhomorog Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Mezőpeterd Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Mezősas Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Nagykereki Község Képviselő-testülete          sz. határozatával 

Pocsaj Község Képviselő-testülete          sz. határozatával 

Szentpéterszeg Község Képviselő-testülete                              sz. határozatával 

Tépe Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Told Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Újiráz Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Váncsod Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Vekerd Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Zsáka Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek 

aláírásukkal látják el. 

 

 

 

       

       ______________    __________________   __________________  

 Benkő Sándor  Gara Péter Eszenyi Antal 

 Ártánd Bakonszeg Bedő  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Szűcs Viktor Muraközi István Dani Béla Péter 

 Berekböszörmény Berettyóújfalu Biharkeresztes  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Bereginé Szegedi Hajnalka Nagy Tibor Takács Attila 

 Bojt Csökmő Darvas  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Szécsi Tamás Krucsó Antal Mező Gyula 

 Esztár Furta Gáborján  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Szémán László Farkas István Attila Tóth Ferenc 

 Hencida Kismarja Komádi  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Pálfi Tamás Tarsoly Attila Barabás Károlyné 

 Körösszakál Körösszegapáti Magyarhomorog  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Pap Miklós Somi László Zilai Károly 

 Mezőpeterd Mezősas Nagykereki  



 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Szőllősi Roland Kiss Gábor Csaba Balogh András 

 Pocsaj Szentpéterszeg Tépe  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Béres Barnabás Furák Károly Szalay Csaba 

 Told Újiráz Váncsod  

 

 

 

 __________________     __________________  

 Juhász István  Kovács Kálmán 

 Vekerd  Zsáka  
 

Felelős:         Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (VII. 8.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bihari Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodását az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 

Társulási Megállapodása 

 

Jelen megállapodás 3./ pontjában felsorolt önkormányzatok a közszolgáltatások 

biztosításával kapcsolatos feladataik hatékony ellátása érdekében létrehozott Bihari 

Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2020. július 15-én kelt társulási 

megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvénynek megfelelően módosítják és a módosítással egységes szerkezetben az 

alábbiak szerint fogadják el:  

 

1./ A társulás neve:  Bihari Önkormányzatok  

Többcélú Kistérségi Társulása 

     (a továbbiakban: Társulás) 



 

2./ A Társulás székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 

         

 

Társszékhelyek:   4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.  

4138   Komádi, Hősök tere 4. 

 

Jelen megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza a társuláshoz tartozó települések 

lakosságszámát. A lakosságszámot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni. 

 

3./ A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

 

 1./ Ártánd Község Önkormányzata 

  4115 Ártánd, Rákóczi u. 28.    

 

2./ Bakonszeg Községi Önkormányzat 

4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24.    

 

 3./ Bedő Község Önkormányzata 

  4128 Bedő, Rákóczi u. 35.    

  

4./ Berekböszörmény Község Önkormányzata 

  4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.  

 

5./ Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.  

 

 6./ Biharkeresztes Város Önkormányzata 

  4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.   

 

7./ Bojt Község Önkormányzata 

  4114 Bojt, Ady Endre u. 5.                                 

 

8./ Csökmő Nagyközség Önkormányzata 

  4145 Csökmő, Kossuth u. 109.                     

 

9./ Darvas Község Önkormányzata 

4144 Darvas, Rákóczi út 50.                         

 

 10./ Esztár Község Önkormányzata 

  4124 Esztár, Árpád u. 1.                                

 

 11./ Furta Község Önkormányzata 

  4141 Furta, Petőfi u. 1.                                  

 



 12./ Gáborján Község Önkormányzata 

  4122 Gáborján, Fő u. 106.                             

 

 13./ Hencida Község Önkormányzata 

  4123 Hencida, Kossuth tér 1.                        

  

14./ Kismarja Község Önkormányzata 

  4126 Kismarja, Bocskai u. 20.                       

 

 15./ Komádi Városi Önkormányzat 

  4138 Komádi, Hősök tere 4.                          

 

 16./ Körösszakál Községi Önkormányzat 

  4136 Körösszakál, Piac tér 1.                        

 

 17./ Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 

  4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.             

 

 18./ Magyarhomorog Községi Önkormányzat 

  4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46.             

 

 19./ Mezőpeterd Község Önkormányzata  

  4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2.                  

 

 20./ Mezősas Községi Önkormányzat 

  4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49.             

 

21./ Nagykereki Községi Önkormányzat 

  4127 Nagykereki, Kossuth u. 22.                  

 

 22./ Pocsaj Nagyközség Önkormányzata 

  4125 Pocsaj, Nagy u. 51.                               

 

 23./ Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 

  4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.             

 

 24./ Tépe Község Önkormányzata 

  4132 Tépe, Rákóczi u. 1.                             

 

 25./ Told Község Önkormányzata  

  4117 Told, Kossuth u. 4.                                

 

26./ Újiráz Községi Önkormányzat 

4146 Újiráz, Szabadság tér 1.                       

 

 27./ Váncsod Községi Önkormányzat 



  4119 Váncsod, Kossuth u. 42.                       

 

28./ Vekerd Községi Önkormányzat 

4143 Vekerd, Kossuth út 18.                         

 

29./ Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 

4142 Zsáka, Szabadság tér 1.                        

 

4./ A Társulás jogállása:   
 

A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A jogi személyiséggé váláshoz szükséges, hogy a társulási megállapodást a tag 

önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal 

elfogadják.  

 

5./ A Társulási megállapodás időtartama: 

 

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei ezen társulási 

megállapodást határozatlan időre kötik. 

 

6./ A Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök: 

 

A Társulás az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához 

kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő feladatok közös ellátásáról  

gondoskodik: 

 

6.1. szociális alapszolgáltatások 

6.1.1.5. házi segítségnyújtás 

6.1.1.6. időskorúak nappali ellátása 

6.1.1.7. fogyatékos személyek nappali ellátása 

6.1.1.8. szociális étkeztetés 

  6.2.   család- és gyermekjóléti központ működtetése 

  6.3.   család- és gyermekjóléti szolgálat 

  6.4.   gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülő útján 

  6.5.   foglalkoztatás, 

6.6.   gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom. 

 

A Társulás által nyújtott egyes feladatellátásokat igénybevevő önkormányzatok körét a 

2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

7./  A társulás közszolgáltatási feladatai ellátása érdekében költségvetési szervet, 

gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, 

teljes körűen gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket. 

 

8./ A közös fenntartású intézmény: 



 

  Bihari Szociális Szolgáltató Központ 

   (székhely: 4100 Berettyóújfalu, Ady Endre u. 2.) 

 

A Társulás a megállapodás 6.1. – 6.4. pontjaiban meghatározott feladatok 

ellátásáról a Bihari Szociális Szolgáltató Központ útján gondoskodik.  

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ fenntartó és irányító szerve a társulási 

tanács. A társulási tanács gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 9. § szerinti hatásköröket – kivéve a c) és i) pontokban foglalt, társulási 

tanács elnöke által gyakorolt hatásköröket -, továbbá az Szt. és a Gyvt. által 

meghatározott valamennyi irányítási, fenntartói feladat- és hatáskört.  

Az intézmény gazdálkodási besorolását tekintve önállóan működő költségvetési 

szerv, gazdálkodási feladatait a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal végzi 

(4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.). 

Az intézményvezetőt a társulási tanács bízza meg a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (3) bekezdése alapján nyilvános 

pályázat lefolytatását követően. 

Az intézmény megszüntetéséről a társulási tanács megszüntető okirattal határoz. 

Megszüntetés esetén a megállapodás 12.2.2. pontja szerinti arányban oszlanak 

meg az érintett tagönkormányzatok között a megszüntetésből eredő jogok és 

kötelezettségek. 

 

8/A. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

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

továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés b. pont rendelkezése alapján 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata jogosult rendeletet alkotni az alábbi 

eljárási rend szerint:  

A Bihari Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője a feladatellátásra 

társult önkormányzatokkal egyeztet a településeket érintő személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 

térítési díjakról. A társulási tanács elnöke véleményezésre benyújtja a társulási 

tanácsnak az ezen tárgykörökben előkészített rendelet tervezetet. A társulási 

tanács véleményezését követően Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete rendeletet alkot. 

 

9./ A feladatellátás rendje 

 

9.1. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ a megállapodás 6.1., 6.3., 6.4. 

pontjában meghatározott feladatokat a Társulás és az érintett önkormányzatok 

közötti feladat ellátási megállapodásban rögzítettek szerint látja el.  

 

9.2. A Család-és Gyermekjóléti Központra vonatkozó rendelkezések: 

 

9.2.1. A berettyóújfalui járáshoz tartozó településeken a család- és gyermekjóléti 

központ feladatait a Társulás fenntartásában működő Bihari Szociális Szolgáltató 



Központ látja el, szakmailag és szervezetileg önálló, a szociális intézményen belül 

önálló intézményegységként Bihari Szociális Szolgáltató Központ Család- és 

Gyermekjóléti Központ elnevezésű szervezeti egységben. A hatósági 

feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányul tevékenységek, valamint 

a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely településen működő Család-

és Gyermekjóléti Központ feladata, melynek ellátási területe kiterjed a járás 

lakosságára. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

feladatait a feladat-ellátási megállapodás alapján látja el a megállapodásban 

rögzített önkormányzatok számára. 

 

9.2.2. A Család-és Gyermekjóléti Központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 

39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános 

szolgáltatási feladatain túl: 

a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és 

szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 

programokat nyújt, amelynek keretében biztosít 

aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát, 

ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve 

a Gyvt. 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást, 

ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát, 

ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát; 

ag) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet; 

b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 

kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek 

keretében 

ba) kezdeményezi a gyermekvédelembe vételét vagy súlyosabb fokú 

veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe 

vételét, 

bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek 

védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek 

családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, 

elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, 

bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó 

felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte 

a gyermek megelőző pártfogását, 

bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális 

segítőmunkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 

gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a 

család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő 



és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve a Gyvt. 

86. § (1) f) pontjában foglaltak szerint – a gyermek családjába történő 

visszailleszkedéséhez, 

bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet,  

szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére 

a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 

pénzfelhasználási tervet készít; 

c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti 

szolgálatok számára; 

d) elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. §-a szerint. 

 

9.2.3. A Család- és Gyermekjóléti Központnak a hatósági tevékenységhez 

kapcsolódó illetve egyéb speciális feladatainak ellátása érdekében a járás 

települései helyet és infrastruktúrát biztosítanak. A járás illetékességi területéhez 

tartozó települések a Család- és Gyermekjóléti Központ feladat ellátása kapcsán 

felmerülő, az állami költségvetés által nem fedezett költségekhez a külön 

jogszabályban meghatározott legkisebb szükséges létszám tényleges költsége és 

az állami költségvetésben ehhez rendelt állami támogatás különbözetének 

lakosságarányos megfizetésével járulnak hozzá.  

 

9.2.4. Biharkeresztes és Komádi település biztosítja a Család- és Gyermekjóléti 

Központ számára a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendeletben meghatározott ellátottak számára nyitva 

álló egyéb helyiségeket. Biharkeresztes és Komádi Önkormányzata a 

helyiségeket továbbá ezek fűtését és világítását ingyen biztosítja a Család- és 

Gyermekjóléti Központ működéséhez. 

 

9.2.5. A Család- és Gyermekjóléti Központnak  

- a Biharkeresztesen nyújtott szolgáltatását Ártánd, Told, Bojt, Bedő, 

Nagykereki, Berekböszörmény, Mezőpeterd, Biharkeresztes települések lakosai 

- a Komádiban nyújtott szolgáltatását Újiráz, Csökmő, Magyarhomorog, 

Körösszegapáti, Körösszakál, Komádi települések lakosai 

- a Berettyóújfaluban nyújtott szolgáltatását Bakonszeg, Vekerd, Furta, 

Szentpéterszeg, Hencida, Gáborján, Váncsod, Zsáka, Darvas, Mezősas, 

Berettyóújfalu települések lakosai vehetik igénybe. 

 

 

10./  A Társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott 

feltételei: 
 

A Társulás által biztosított, a 6.1. pontban felsorolt szolgáltatásokat a természetes 

személyek az Szt., a Gyvt. és az idevonatkozó önkormányzati rendeletben 

meghatározottak szerint, térítési díj megfizetése mellett vehetik igénybe. 

 



11./ A Társulás szervezete, működési rendje: 

 

11.1. A társulási tanács 

 

11.1.1. A Társulás döntést hozó szerve a társulási tanács.  

A társulási tanács döntését ülésén határozattal hozza.    

A társulási tanácsot a társulás tagjainak a polgármesterei alkotják. 

A társulási tanács tagjai településként egy szavazattal 

rendelkeznek. Szavazni kizárólag személyesen lehet. 

 

11.1.2. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok 

fele jelen van és a jelen levő tagok által képviselt települések 

lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések 

lakosságszámának egyharmadát. 

 

11.1.3. A javaslat elfogadásához az szükséges, hogy a jelen levő tagok több 

mint fele igennel szavazzon és az igennel szavazók által képviselt 

települések lakosságszáma meghaladja a jelenlevő tagok által 

képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

11.1.4. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata 

szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának 

több mint felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 

 

      11.1.5       A társulási tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A  

   jegyzőkönyvet az  elnök és a társulási tanács által  felhatalmazott 

   társulási tanács tag írja alá.  

 

11.2. Az Elnök: 

 

Az elnököt a társulási tanács minősített többséggel választja meg. 

Az elnök képviseli a társulást, összehívja és vezeti a társulási tanács ülését, 

irányítja a társulás munkáját. 

Az elnököt akadályoztatása esetén a társulási tanács által választott 

alelnök helyettesíti. Az elnök és az alelnök megbízatása a polgármesteri 

tisztségük megszűnéséig tart.  

 

11.3. A Bizottság 

 

A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése 

érdekében pénzügyi bizottságot hoz létre, illetve egyéb bizottság 

létrehozásáról is rendelkezhet a szervezeti és működési szabályzatban. 

 



11.4. A társulási tanács és a bizottságok működésére vonatkozó részletes 

szabályokat a társulási tanács szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza. 

 

12./  A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes 

 tagönkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának aránya, 

 teljesítésének módja, illetve a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 

esetén irányadó eljárás: 

 

12.1. A Társulás működésének költségeihez, valamint 0,5 fő közszolgálati 

tisztviselő személyi kiadásaihoz (bér- és járulék költség), valamint a ráeső 

dologi kiadásokhoz a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 

lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 

 

12.2. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ ellátási területébe tartozó 

tagönkormányzatok (a továbbiakban: érintett tagönkormányzatok) 12.1. 

szerintieken felüli pénzügyi hozzájárulása: 

 

12.2.1. A Társulás által ellátott feladatok – kivéve a Család- és gyermekjóléti 

Központ -  biztosításából adódó önkormányzati hozzájárulás mértéke, a 

költségek viselésének aránya:  

        Az érintett tagönkormányzatok a Bihari Szociális Szolgáltató Központ 

működéséhez szükséges – központi költségvetési támogatással nem 

fedezett – költségeket a saját működési területükön lévő feladatellátási 

hely többlet működési költségei tekintetében évente, külön-külön saját 

költségvetési rendeleteikben biztosítják. Abban az esetben, ha a központi 

költségvetési támogatás nem fedezi a tagönkormányzat közigazgatási 

területén működő feladatellátási hely működésével kapcsolatban 

felmerülő kiadásokat, a feladatellátási hely hiányát teljes egészében az 

érintett tagönkormányzat köteles fizetni.  

 

12.2.2. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi, gazdálkodási, és egyéb 

munkaszervezeti feladatainak ellátásával kapcsolatos önkormányzati 

hozzájárulás mértéke, a költségek viselésének aránya: 

       A Bihari Szociális Szolgáltató Központ pénzügyi-gazdálkodási és egyéb 

munkaszervezeti feladatait Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal látja el. 

Ezen feladatok ellátása címén az érintett tagönkormányzatok a Társulás 

részére 3 fő közszolgálati tisztviselő személyi kiadásainak (bér- és járulék 

költségének), valamint a ráeső dologi kiadásoknak megfelelő összeget 

kötelesek megfizetni a Társulás által a Bihari Szociális Szolgáltató 

Központ működésére megigényelt éves központi költségvetési támogatás 

adott önkormányzatra eső részének arányában. Az ezen aránynak 

megfelelő, települést érintő összeget a Bihari Szociális Szolgáltató 

Központ által az érintett önkormányzatok részére teljesített szolgáltatások 

alapján feladatarányos, ezen belül lakosságarányos számítás szerint kell 

meghatározni.  



 

12.2.3.A Bihari Szociális Szolgáltató Központ központi irányításával kapcsolatos 

önkormányzati hozzájárulás mértéke, a költségek viselésének aránya: 

           A Bihari Szociális Szolgáltató Központ 1 fő intézményvezetőjének, 1 fő 

intézményvezető-helyettesének, és 1 fő gazdasági ügyintézőjének 

vonatkozásában felmerülő személyi kiadás költségeit (bér és járulék 

költségeket) az érintett tagönkormányzatok viselik a Társulás által a Bihari 

Szociális Szolgáltató Központ működésére megigényelt éves  központi 

költségvetési támogatás adott önkormányzatra eső részének arányában. Az 

ezen aránynak megfelelő, települést érintő összeget a Bihari Szociális 

Szolgáltató Központ által az érintett önkormányzatok részére teljesített 

szolgáltatások alapján feladatarányos, ezen belül lakosságarányos 

számítás szerint kell meghatározni. 

 

12.3.   A társulási tanács az önkormányzati hozzájárulás mértékét, a költségek 

viselésének arányát évente felülvizsgálja. Az önkormányzati hozzájárulás 

éves összegének 1/12 részét a tagönkormányzatok minden hónap 10. 

napjáig átutalják a Társulás számlájára, melyre a fedezetet minden 

önkormányzat saját költségvetési rendeletében biztosítja.    

 

12.4. A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem 

teljesítése esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett 

önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás – ha az általa küldött 

felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül kiegyenlítésre – 

az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési 

megbízást nyújtson be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más 

inkasszókkal szemben. A tagönkormányzatok az önkormányzat nevében 

aláírásra jogosult személyek által aláírt felhatalmazó nyilatkozatot 

nyújtanak be a számlavezető pénzintézetük felé, mellyel felhatalmazzák a 

számlavezető pénzintézetet a Társulás által benyújtott beszedési megbízás 

teljesítésére. A tagönkormányzatok a felhatalmazó nyilatkozatot a 

számlavezető pénzintézetük felé jelen társulási megállapodás aláírását 

követő 15 napon belül kötelesek benyújtani, majd a felhatalmazó 

nyilatkozat számlavezető pénzintézet által ellenjegyzett példányát, az 

ellenjegyzett nyilatkozat kézhezvételét követően, soron kívül, de 

legkésőbb 10 napon belül kötelesek a Társulás részére eljuttatni. 

Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés 

behajtását a Társulás polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel 

szemben. 

  Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk-ban  

  meghatározott késedelmi kamat kerül felszámolásra. 

 

 

13./ A Társulás gazdálkodása: 

 



13.1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. A Társulás költségvetését és beszámolóját a 

társulási tanács határozza meg. 

 

           13.2. A gazdálkodás forrásai: 

 

 az állami költségvetésből a társulásnak juttatott támogatás,  

 a társulásban résztvevő önkormányzatok költségvetési 

hozzájárulása,  

 egyéb pályázati támogatások, 

 vagyongazdálkodásból származó bevételek. 

 

14./ A Társulás működésének ellenőrzési rendje: 

 

 A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Berettyóújfalui 

Polgármesteri Hivatal a társulás belső ellenőrzéséről a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet szerint gondoskodik. 

          A társulási tanács a Társulást érintően a tagjai által közvetlenül is végezhet 

célszerűségi, gazdasági, működési vagy egyéb téren ellenőrzést, ilyen 

feladattal esetenként a tanács legalább két tagja vagy bizottsága bízható 

meg, akik az ellenőrzés tapasztalatairól a társulási tanács részére az általa 

meghatározott módon és időben tesznek jelentést. A társulási tanács külső 

szakértővel megbízás útján is végeztethet ellenőrzést. 

 

15./ A Társulás vagyona, a Társulásnak átadott vagyontárgyak és a 

 vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

 gyakorlásának rendje: 

 

15.1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek hozadéka a Társulást 

illeti meg. A Társulás működéséhez szükséges vagyont az alapító 

önkormányzatok biztosítják. 

 

15.2. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a 

társulási tanács gyakorolja. A Társulás tulajdonában levő vagyon 

elidegenítéséről vagy megterheléséről a társulási tanács jogosult dönteni. 

 

15.3. A Társulás feladatellátásának biztosításához a tagönkormányzatok, a 

tulajdonukban lévő, ingó és ingatlan vagyont ingyenes használatba adják 

a Társulás részére részletes leltár szerint, külön megállapodásban foglaltak 

alapján. A tagönkormányzatok által, a Társulás feladatellátásához 

biztosított, részletes leltár szerint a Társulás részére ingyenes használatba 

adott ingó és ingatlan vagyontárgyak az érintett tagönkormányzat 

tulajdonában maradnak. Az ingyenes használatba, a Társulás részére adott 

ingatlan működtetésével kapcsolatos költségeket az ingatlan tulajdonos 

települési önkormányzat viseli. A Társulás által fenntartott intézmény a 



használatra kapott vagyont a jó gazda gondosságával használhatja, 

hasznait szedheti.  

 

15.4. A Társulás vagyona a Társulás feladatainak teljesítéséhez kötötten 

hasznosítható. 

 

15.5. A zárszámadást követően, amennyiben az egyes tagönkormányzati 

elszámolás eredményeképpen pénzmaradvány mutatható ki az adott 

tagönkormányzat vonatkozásában, abban az esetben ez a pénzmaradvány az 

érintett tagönkormányzatot illeti meg. 

     

16./  A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 

        kötelezettsége: 

 

 Az elnök évente legalább egy alkalommal beszámol a társulási tanácsnak a 

Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról. 
 

17./ A megállapodás módosításának feltételei: 

 

A Társulás társulási megállapodásának módosításához a társulásban részt vevő 

képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges. 

 

18./ A Társulási jogviszony létrejöttére, annak megszűnésére vonatkozó 

szabályok: 

 

18.1./ A Társuláshoz való csatlakozás szabályai: 

A Társuláshoz csatlakozni a naptári év során bármikor lehet. A Társuláshoz való 

csatlakozásról, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 

dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

A csatlakozás megengedhetőségéről – a társulási tanács javaslata alapján – a 

Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges. 
 

18.2./A Társulásból történő kiválás feltételei: 

A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A társulási megállapodás 

felmondásáról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell 

dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

18.3./  A Társulásból történő kizárás feltételei:  

A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a ráeső közös 

költséget 6 hónapon át nem fizeti meg és ezen kötelezettségének ismételt írásbeli 

felszólításban közölt határidőben sem tett eleget.  
           



18.4./ A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a 

Társulásba bevitt vagyonnal 60 napon belül el kell számolni. Annak kiadására a 

Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a 

Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás  volt tagját a 

Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 

19./  A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 

rendje, kötelezettsége, a vagyonmegosztás módja: 

 

19.1.  A Társulás megszűnése esetén a Társulás használatába átadott ingó és 

ingatlan vagyon visszakerül a Társulásban részt vevő önkormányzatokhoz. 

A Társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a 

Társulás működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi 

hozzájárulás alapján történik. A költségek elszámolását a Társulás megszűnését 

követő hónap 15. napjáig kell elkészíteni és megküldeni. Az elszámolást 

Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal küldi meg az érintett önkormányzat 

részére. 

 

19.2.  A bevitt vagyon értékéig megmaradó vagyon a Társulás tagjai által bevitt 

                  vagyon arányában kerül vissza a tag önkormányzatok tulajdonába.  

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás által elnyert források, eszközök, a 

pályázati támogatásban meghatározottak szerint, ennek hiányában a közösen 

fenntartott intézmény céljait szolgáló források, eszközök az intézmény 

költségvetéséhez való hozzájárulás arányában illetik meg a Társulás azon 

tagönkormányzatait, amelyek kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, 

támogatásoknak. A további egyéb megmaradó vagyont a tagok között a Társulás 

működéséhez való hozzájárulás arányában kell felosztani. 

 

20./   Záró rendelkezések: 

 

 20.1.  Jelen társulási megállapodás a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek 

határozattal történő elfogadásával, az utolsó határozat meghozatalának 

napján lép hatályba.  

      20.2. Jelen megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, 

illetve helyi önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás 

alapján közösen biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat 

valósíthatnak meg. 

       20.3. A társult önkormányzatok képviselő-testületei kölcsönösen rögzítik, hogy a 

megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, 

egyeztetéssel kívánják rendezni. 

       20.4.A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok 

     és az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 

       20.5. A megállapodás módosítása a Társulás folyamatos működését nem érinti. 



 

Berettyóújfalu, 2021. június 14.    

           

                               ………………….. 

                     elnök 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma, valamint a Társulás tagjainak 

képviselői 

 

 1./ Ártánd      Lakosságszáma: 529 

            Képviseli: Benkő Sándor polgármester 

 

           2./ Bakonszeg     Lakosságszáma: 1190 

Képviseli: Gara Péter polgármester 

 

 3./ Bedő         Lakosságszáma:  296 

                      Képviseli: Eszenyi Antal polgármester 

  

           4./ Berekböszörmény   Lakosságszáma: 1907 

                      Képviseli: Szűcs Viktor polgármester 

 

           5./ Berettyóújfalu  Lakosságszáma:14816 

Képviseli: Muraközi István polgármester 

 

 6./ Biharkeresztes  Lakosságszáma: 4147 

                      Képviseli: Dani Béla Péter polgármester 

 

           7./ Bojt           Lakosságszáma: 548 

           Képviseli: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

 

           8./ Csökmő      Lakosságszáma: 1900 

           Képviseli: Nagy Tibor polgármester 

 

            9./ Darvas         Lakosságszáma: 543 

Képviseli: Takács Attila polgármester 

 

 10./ Esztár          Lakosságszáma:  1301 

                      Képviseli: Szécsi Tamás polgármester 

 

 11./ Furta           Lakosságszáma:  1157 

                      Képviseli: Krucsó Antal polgármester 

 



 12./ Gáborján     Lakosságszáma:    848 

                      Képviseli: Mező Gyula polgármester 

 

 13./ Hencida       Lakosságszáma: 1159 

                      Képviseli: Szémán László polgármester 

 

 14./ Kismarja      Lakosságszáma: 1278 

                      Képviseli: Farkas István Attila polgármester 

  

15./ Komádi       Lakosságszáma: 5341 

                      Képviseli: Tóth Ferenc polgármester 

 

 16./ Körösszakál     Lakosságszáma: 827 

                      Képviseli: Pálfi Tamás polgármester 

 

 17./ Körösszegapáti    Lakosságszáma: 1032 

                      Képviseli: Tarsoly Attila polgármester 

 

 18./ Magyarhomorog   Lakosságszáma: 899 

                      Képviseli: Barabás Károlyné polgármester 

 

 19./ Mezőpeterd            Lakosságszáma:  594 

                      Képviseli: Pap Miklós polgármester 

 

 20./ Mezősas                Lakosságszáma:  648 

                      Képviseli: Somi László polgármester 

 

 21./ Nagykereki            Lakosságszáma: 1369 

                      Képviseli: Zilai Károly polgármester 

 

 22./ Pocsaj                     Lakosságszáma: 2619 

                      Képviseli: Szőllősi Roland polgármester 

 

 23./ Szentpéterszeg        Lakosságszáma: 1090 

                      Képviseli: Kiss Gábor Csaba polgármester 

 

 24./ Tépe                       Lakosságszáma: 1099 

                      Képviseli: Balogh András polgármester 

 

 25./ Told                        Lakosságszáma:  303 

                      Képviseli: Béres Barnabás polgármester 

 

          26./ Újiráz                      Lakosságszáma:  530 

Képviseli: Furák Károly polgármester 

 

 27./ Váncsod                  Lakosságszáma: 1206 



                      Képviseli: Szalay Csaba polgármester 

 

           28./ Vekerd                    Lakosságszáma: 120 

Képviseli: Juhász István polgármester 

 

           29./ Zsáka                       Lakosságszáma: 1560 

Képviseli: Kovács Kálmán polgármester 

 

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma összesen: 50856   

 

 

2. számú melléklet 

 

A Társulás által nyújtott egyes feladatellátásokat  

igénybevevő önkormányzatok 

 

1. A Társulás a megállapodás 6.1.1. pontjában meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokhoz tartozó házi segítségnyújtás feladatait az alábbi 

településekre vonatkozóan látja el:  

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

 -Darvas – 2022. január 1-től 

- Furta - 2016. július 1. napjától 

- Mezősas 

- Tépe 

- Zsáka 

 

2. A Társulás a megállapodás 6.1.2. pontjában meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokhoz tartozó időskorúak nappali ellátásának feladatait az alábbi 

településekre vonatkozóan látja el:  

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

- Esztár 

- Furta - 2016. július 1. napjától 

- Mezősas 

- Zsáka 

 

3. A Társulás a megállapodás 6.1.3. pontjában meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokhoz tartozó fogyatékos személyek nappali ellátásának feladatait 

az alábbi településekre vonatkozóan látja el:  

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

- Furta - 2016. július 1. napjától 



- Vekerd 

- Zsáka 

 

4. A Társulás a megállapodás 6.1.4. pontjában meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokhoz tartozó szociális étkeztetés feladatait az alábbi településekre 

vonatkozóan látja el:  

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

 -Darvas – 2022. január 1-től 

- Furta - 2016. július 1. napjától 

- Mezősas 

- Tépe 

- Zsáka 

 

5. A Társulás a megállapodás 6.2. pontjában meghatározott család-és 

gyermekjóléti központ működtetésének feladatait az alábbi településekre 

vonatkozóan látja el:  

 

- Berettyóújfalu     - Hencida 

- Biharkeresztes     - Körösszakál 

- Komádi      - Körösszegapáti 

- Csökmő      - Magyarhomorog 

- Zsáka      - Mezőpeterd 

- Ártánd      - Mezősas 

- Bakonszeg      - Nagykereki 

- Bedő       - Szentpéterszeg 

- Berekböszörmény     - Told 

- Bojt       - Újiráz 

- Darvas      - Váncsod 

- Furta       - Vekerd 

- Gáborján 

 

6. A Társulás a megállapodás 6.3. pontjában meghatározott család-és 

gyermekjóléti szolgálat feladatait az alábbi településekre vonatkozóan látja el:  

 

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Csökmő – 2018. január 1-től 

- Darvas 

- Furta 

- Vekerd 

- Zsáka 

 

7. A Társulás a megállapodás 6.4. pontjában meghatározott gyermekek átmeneti 

gondozása helyettes szülő útján feladatait az alábbi településekre vonatkozóan 



látja el:  

 

- Bakonszeg 

- Berettyóújfalu 

- Esztár 

- Gáborján 

- Kismarja 

- Mezősas 

- Szentpéterszeg 

- Tépe 

- Vekerd 

- Zsáka 

 

 

 

 

1. számú függelék 

Z á r a d é k 

 

 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait 

önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

 

Ártánd Község Képviselő-testülete            sz. határozatával 

Bakonszeg Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Bedő Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Berekböszörmény Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Berettyóújfalu Város Képviselő-testülete                    sz.  határozatával 

Biharkeresztes Város Képviselő-testülete                                 sz. határozatával 

Bojt Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Csökmő Nagyközség Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Darvas Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Esztár Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Furta Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Gáborján Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 



Hencida Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Kismarja Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Komádi Város Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Körösszakál Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Körösszegapáti Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Magyarhomorog Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Mezőpeterd Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Mezősas Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Nagykereki Község Képviselő-testülete          sz. határozatával 

Pocsaj Község Képviselő-testülete          sz. határozatával 

Szentpéterszeg Község Képviselő-testülete                              sz. határozatával 

Tépe Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Told Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Újiráz Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Váncsod Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Vekerd Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

Zsáka Község Képviselő-testülete         sz. határozatával 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek 

aláírásukkal látják el. 

 

 

 

       

       ______________    __________________   __________________  

 Benkő Sándor  Gara Péter Eszenyi Antal 

 Ártánd Bakonszeg Bedő  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Szűcs Viktor Muraközi István Dani Béla Péter 

 Berekböszörmény Berettyóújfalu Biharkeresztes  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Bereginé Szegedi Hajnalka Nagy Tibor Takács Attila 

 Bojt Csökmő Darvas  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Szécsi Tamás Krucsó Antal Mező Gyula 

 Esztár Furta Gáborján  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Szémán László Farkas István Attila Tóth Ferenc 

 Hencida Kismarja Komádi  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Pálfi Tamás Tarsoly Attila Barabás Károlyné 

 Körösszakál Körösszegapáti Magyarhomorog  

 

 

 



 __________________    __________________   __________________  

 Pap Miklós Somi László Zilai Károly 

 Mezőpeterd Mezősas Nagykereki  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Szőllősi Roland Kiss Gábor Csaba Balogh András 

 Pocsaj Szentpéterszeg Tépe  

 

 

 

 __________________    __________________   __________________  

 Béres Barnabás Furák Károly Szalay Csaba 

 Told Újiráz Váncsod  

 

 

 

 __________________     __________________  

 Juhász István  Kovács Kálmán 

 Vekerd  Zsáka  
 

Felelős:         Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

 

 

4. Előterjesztés Határmenti Bihari Települések Területfejlesztési Társulás 

megszüntetéséről 

 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt.  

Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Farkas László képviselő: Hasznosnak tartaná a határmenti településeket összefogó társulást. 

Egymást segítve, szövetségben, érdeküket könnyebben tudnák képviselni. Az önkormányzat 

gazdasági kapcsolatára is kedvezően hatna, valamint a terület- és település fejlesztésben is 

támaszt nyújthatna a kistérségi társulat. 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: Ez a társulás már évek óta nem működik. A 

Képviselő-testület már hozott döntést a megszüntetésével kapcsolatosan, mivel nem mindegyik 

érintett település hozta meg a döntését, ezért szükséges az újabb határozat meghozatala. Mivel 

több kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 

előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 



Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kezdeményezi a Határmenti Bihari 

Települések Területfejlesztési Társulás megszüntetését és felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a következő társulási ülés alkalmával e napirend tárgyalásakor a megszüntetés mellett 

szavazzon. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 4 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 1 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (VII. 8.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kezdeményezi a Határmenti 

Bihari Települések Területfejlesztési Társulás megszüntetését és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a következő társulási ülés alkalmával e napirend tárgyalásakor a 

megszüntetés mellett szavazzon. 

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Előterjesztés szúnyoggyérítési feladatok ellátására vonatkozó árajánlatok 

elbírálására 

                                                                                                                                                                                     

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt.  

Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

 

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 

előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szúnyoggyérítési feladatok ellátásával a 

Variatum Kft-t (ügyvezető: Varga Dávid Lajos, adószám: 22688134-2-09) bízza meg, bruttó 

160.655 Ft összegben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és 

aláírására. 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 8.) sz. határozata: 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szúnyoggyérítési feladatok 

ellátásával a Variatum Kft-t (ügyvezető: Varga Dávid Lajos, adószám: 22688134-2-09) 

bízza meg, bruttó 160.655 Ft összegben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére 

és aláírására. 

 



Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.  Előterjesztés Magyar Falu Program pályázat beadásáról 

 

Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester: A képviselők az előterjesztést megkapták, 

megismerték azt. A felelős állattartás elősegítése alprogramra kívánnak pályázatot benyújtani. 

Kéri a képviselőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 

 
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az 

előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal: 

 
1. Bojt Község Önkormányzat benyújtja pályázatát a Magyar Falu Program keretén belül 

meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című alprogramhoz, a kiírás kódszáma: 

MFP-FAE/2021. 

 

2. A pályázat tartalmának meghatározására, valamint az ide vonatkozó szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére a polgármester jogosult.  

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően  
 

5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő 

nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott. 

 

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VII. 8.) sz. határozata: 

 

1. Bojt Község Önkormányzat benyújtja pályázatát a Magyar Falu Program keretén 

belül meghirdetett „Felelős állattartás elősegítése” című alprogramhoz, a kiírás 

kódszáma: MFP-FAE/2021. 

 

2. A pályázat tartalmának meghatározására, valamint az ide vonatkozó szükséges 

kötelezettségvállalások megtételére a polgármester jogosult.  

 

Felelős: Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester 

Határidő:  a pályázati kiírásnak megfelelően  
 

 

Mivel további tárgyalandó téma nem volt, Bereginé Szegedi Hajnalka polgármester, 

ülésvezető elnök a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

kmft. 

 

 

 

 

  Bereginé Szegedi Hajnalka      Dr. Köstner Dávid 
                polgármester                                                          jegyző 

 

 


