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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  

 

2015. november 26-án (csütörtök) du. 15.00 órára 

összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) Falugazdász tájékoztatója 
Előadó: Hutai István falugazdász 

3.) Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása 
 Előadó: Berényi András polgármester  
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
4.) Döntés a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 

Okiratának, valamint a Társulási Megállapodásnak a módosításáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
5.) Döntés a 2015. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokról 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási-, 
Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
6.) Különfélék 

 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
Hosszúpályi, 2015. november 20.   

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-28/2015. (XI. 26.) számú jegyzőkönyve 

TARTALOM 

Határozatok: 
 
118/2015. (XI. 26.) határozat  a polgármesteri jelentésről 
 
119/2015. (XI. 26.) határozat  a falugazdász beszámolójáról 
 
120/2015. (XI. 26.) határozat az Önkormányzat 2016. évi belső 

ellenőrzési tervéről 
 
121/2015. (XI. 26.) határozat a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
Okiratának módosításáról 

 
122/2015. (XI. 26.) határozat a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási 
Megállapodásnak módosításáról 

 
123/2015. (XI. 26.) határozat a 2015. évben beérkezett Bursa 

Hungarica ösztöndíj pályázatokról 
 
124/2015. (XI. 26.) határozat a Hosszúpályi 0589/39 hrsz-ú ingatlanon 

bányaszolgalmi jog alapításáról 
 
125/2015. (XI. 26.) határozat Almási Tünde Arany János 

Tehetséggondozó Programban való 
részvételének támogatásáról 

 
126/2015. (XI. 26.) határozat saját erős aszfaltozási munkálatok 

jóváhagyásáról 
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127/2015. (XI. 26.) határozat Hosszúpályi Nagyközség településszer-
kezeti terv és leírás, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv 2015/I. sz. 
módosítás környezeti vizsgálatáról 

 
128/2015. (XI. 26.) határozat Hosszúpályi Nagyközség településszer-

kezeti terv és leírás, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv 2015/I. sz. 
módosítás eljárás lezárásáról 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. november 26-i   

r e n d e s  n y í l t  üléséről. 

 

 

Az ülés helyszíne: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti Hosszúpályi Polgármesteri 

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 15:00 óra. 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András                                 alpolgármester  

                                      Czirinkó Gyula                             képviselő 

 Kiss Csaba    képviselő 

 Miléné Fényi Györgyi  képviselő 

                                      Szabó István                                képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila    képviselő 

                                      Szegedi Ferenc                           képviselő 

 

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos tanácsos 

A meghívottak közül megjelent: Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető; Kovácsné 

Nagy Tímea intézményvezető; Balogh Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke; Tollas Vince őrsparancsnok; Gulyás Lajos bizottsági tag 

  

Köszönti a megjelent képviselőket, Dr. Széles Szabolcs jegyző urat, Zara András 
alpolgármester urat. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel mind a 9 
testületi tag jelen van. Ezt követően megnyitja az ülést. 
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Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e 
más javaslat, észrevétel. Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítvánnyal együtt a napirendi 
pontokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D  

1.) Polgármesteri jelentés 
Előadó: Berényi András polgármester 

2.) Falugazdász tájékoztatója 
Előadó: Hutai István falugazdász 

3.) Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása 
 Előadó: Berényi András polgármester  
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
4.) Döntés a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 

Okiratának, valamint a Társulási Megállapodásnak a módosításáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
5.) Döntés a 2015. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokról 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási-, 
Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
6.) Különfélék 
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1.)  Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 

 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára levélben tájékoztatta az 
Önkormányzatot arról, hogy az óvodai kapacitásbővítést célzó pályázat forráshiány miatt 
nem részesül támogatásban. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a 2016. évi központi 
költségvetés 2 500 millió forint összegű előirányzatot tartalmaz az óvodai neveléshez 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére.  
A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. november 10-én 
közmeghallgatással egybekötött ülést tartott a Művelődési Ház kultúrtermében.  
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 
2015. november 5-i dátummal megszüntette a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 
köznevelési intézményben hivatalból lefolytatott hatósági ellenőrzést.  
A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája 2015. november 17-én 
Hosszúpályiban a Művelődési Ház kultúrtermében tartotta meg a soron következő helyi 
értéktárakkal kapcsolatos műhelymunka megbeszélését. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására vonatkozó megállapodást a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2015. november 16-án aláírta. A megállapodás 2016 
évre vonatkozik. A feladatellátáshoz lehívható összeg: évi bruttó 1.663.352,- Ft.  
A három település által közösen megépített szennyvízhálózat és szennyvíztisztító 
rendszer vagyonmegosztásának előkészítő munkálatai elkezdődtek. Ezzel kapcsolatban 
kezdeményezte, hogy 2015. november 19-én az érintettekkel közösen tartsanak egy 
konzultációt. A megbeszélésen részt vett a három település polgármestere, jegyzője, a 
TRV. Zrt.  Debreceni Kirendeltség üzemigazgatója és jogi képviselője és a Debreceni 
Vízmű Zrt. vezérigazgatója. Az első lépés a három önkormányzat által 2011. május 25-én 
megkötött Társulási Megállapodás módosítása. Ezt követően kerülhet sor a tényleges 
vagyonmegosztásra. Mindezek után lesz lehetősége a Társulásnak benyújtani a 
hatósághoz a Vízjogi Üzemeltetési Engedély kérelmet.  
A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 2015. november 17-20. között tartotta meg a 
Bem József Művelődési Házban az „Aranyfonal” címet viselő mesemondó versenyt az 
iskola alsó tagozatos tanulói részére. A rendezvényt az Önkormányzat anyagilag is 
támogatta.   
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kihelyezett ünnepi közgyűlést tartott 2015. 
november 20-án Nyíradonyban. A Hajdú-Bihar Megye Napja tiszteletére rendezett ünnepi 
közgyűlésen került sor 12 kategóriában kitüntetések átadására.  
Folyamatban van hat önkormányzati belterületi utca felújításának az előkészítése (Aradi, 
Vörösmarty, Liszt Ferenc, Rózsa, Szabad, Víg utcák). Megkéri alpolgármester urat, hogy 
amennyiben van kiegészíteni valója, akkor arról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 

Az utak tekintetében a visszamaradt kisebb hiányosságokat igyekeztek korrigálni a 

szennyvízberuházást követően. A Magtár melletti területet lekövezték, így az a terület 

teljes mértékben helyre lett állítva, javítva a magtár környékének a képét. Amikor elindul 
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majd az említett hat utca aszfaltozása, akkor a lakosok ideiglenes forgalomkorlátozásra 

számíthatnak, ezt a kivitelező jelezte az Önkormányzat számára.  Kisebb karbantartások 

folynak, folyamatos a belvízelvezető csatornák ellenőrzése, szükség szerinti takarítása. 

  

A megvalósult szennyvízberuházás keretében a hálózatra történő rácsatlakozás díját a 

lakosoknak nem kell kifizetni, ezt az önkormányzat magára vállalja. Ehhez az szükséges, 

hogy határidőben minden lakos kössön rá a csatornára és töltse ki a rákötéshez 

szükséges nyomtatványt. 

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 

polgármesteri jelentést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a polgármesteri jelentésről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1 1 8 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a polgármesteri jelentésről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 

jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 
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2.)  Falugazdász tájékoztatója 

Előadó: Hutai István falugazdász 

 

Hutai István falugazdász jelezte, hogy nem biztos, hogy részt tud venni a testületi ülésen, 

megkérdezi jegyző urat, hogy tud-e mondani néhány szót a tájékoztatóról. 

 

A tájékoztató nem tartalmazza, de a falugazdász tájékoztatta arról, hogy jogszabályi 

változás okán a zártkerti ingatlanok esetén megszűnik a kifüggesztési kötelezettség 

abban az esetben ha a tulajdonos előtt átminősíti kivett művelési ágú területté. Ez által 

gyorsítani lehet az ilyen területek adásvételét.  

 

Mint gyakorló mezőgazdasági termelő elmondja az idei mezőgazdasági évről, hogy a 

nyáron többször előforduló aszály és hőhullám nagyon megviselte a gazdákat, a kukorica 

termésátlaga rendkívül alacsony volt, ebben az esetben a költségek meghaladták a 

bevételt. A napraforgó talán az egyetlen haszonnövény ahol viszonylag elfogadható 

nyereséget lehetett elérni. Az állattartók esetében a tej alacsony felvásárlási ára okoz 

gondot, veszélyeztetve a hosszú távú működésüket.  

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést.  

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a falugazdász tájékoztatójáról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1 1 9 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a falugazdász beszámolójáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

falugazdász 2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 
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3.)  Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

megtárgyalása 

Előadó: Berényi András polgármester  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

A belső ellenőrzési tervet tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, megkéri 

az elnököt, hogy ismertesse a Bizottság által kialakított véleményt. 

 

A Bizottság megismerte az előterjesztésben foglalt tervezetet, változatlan formában 

javasolja elfogadásra azt. Két területet vizsgál majd a belső ellenőr, egyik a 

vagyonkataszter, a másik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati társulás 

finanszírozásának áttekintése.  

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a belső ellenőrzési tervről az alábbi határozatot hozta: 

 

 

1 2 0 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési  tervéről  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet a határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 
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4.)  Döntés a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat Alapító Okiratának, valamint a Társulási 

Megállapodásnak a módosításáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
 

Megkérdezi jegyző urat, hogy szeretne-e néhány szót szólni az előterjesztéssel 

kapcsolatban. Ezt követően a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét kéri meg, hogy 

ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

A módosítás lényeges oka az, hogy a jelenlegi háromról négyre bővül a társulás létszáma, 

ugyanis Sáránd és Tépe közös önkormányzati hivatalt alkot Sáránd székhellyel. Ennek 

megfelelően Tépe a feladatellátás tekintetében a székhely településsel megegyező 

módon kell ellássa ezt a feladatot, vagyis csatlakoznia kell a társuláshoz. Ez maga után 

vonja a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat módosítását is.  

 

Valóban a tépei csatlakozás tette szükségessé a módosítást, a Bizottság egyetért a 

társulás bővítésével, ennek megfelelően támogatja a módosítást. 

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás módosításáról 

az alábbi határozatot hozta: 

1 2 1 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti  

Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy módosítja a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat (4274 Hosszúpályi, Petőfi köz 7. sz.) Alapító Okiratát, mely okirat 

jelen határozat mellékletét képezi. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  értelemszerűen 
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Okirat száma: az alapító okiratnak kötelező számot adni. Ez nem lehet kt-határozati szám és nem 

egyezhet meg a módosító okirat számával. 

  

AA ll aa pp íí tt óó   oo kk ii rr aa tt     

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Hosszúpályi 

Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a következők szerint 

adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv  

megnevezése, székhelye, telephelye 

 

 

1.1. Költségvetési szerv  

        1.1.1. megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 

1.2. Költségvetési szerv  

        1.1.1. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Petőfi köz 7. sz. 

        1.1.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  4272 Sáránd, nagy u. 51. sz. 

2  4275 Monostorpályi, Debreceni u. 1. sz. 

3  4132 Tépe, Fő u. 2. sz. 
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2. A költségvetési szerv  

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.09.01. 

 

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

     2.2.1.megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti              

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

      2.2.2. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 megnevezése székhelye 

1 
Sáránd Község Önkormányzatának 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 

 

4272 Sáránd, Nagy u. 51. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 

 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  

         3.1.1.megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

        3.1.2. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  

         3.2.1.megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

        3.2.2. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 
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4. Költségvetési szerv tevékenysége 

 

 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. 64. §-a szerinti családsegítés, továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 38. §, 39. §, 40. §-

okban foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátása. 

 

4.2. Költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítés keretében a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és 

családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 

életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, 

valamint a gyermekjóléti szolgáltatások keretében a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatással, a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával összefüggő 

feladatok ellátása. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 

funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 107054 Családsegítés 

2 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Hosszúpályi nagyközség, Monostorpályi község, Sáránd község, valamint Tépe község 

közigazgatási területe 
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 

 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozó intézményvezetői kinevezés, vezetői megbízás határozott 

időtartamra, legfeljebb öt évre szól a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

végrehajtásáról a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban a 257/2000. (XII.26.) 

Kormányrendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 

2 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 Megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  

 

 

6. Záró rendelkezés 

 

 

Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 

szerv 2013. június 10. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Hosszúpályi, 2015. november…. 

P.H. 

Berényi András 

Társulás elnöke 
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1 2 2 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti  

Szolgálat Társulási  Megállapodásnak módosításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy módosítja a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását, mely okirat 

jelen határozat mellékletét képezi. 

     Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  értelemszerűen 

 

MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásáról 

 

Társulási Megállapodás 

 

- 2015. november ....-i módosítással egységes szerkezetben - 

 

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás szerint. 

 

Preambulum 
 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata, valamint Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2011. január 1. napján hozta létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 

Működtető Intézményi Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti alapellátási 

feladatok ellátására. .  

A Társulás az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi 

változások figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakul.  

 

I.  

Általános rendelkezések 

 

I.1. A társulás neve: „Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás”. 
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I.2. A társulás székhelye: 4274. Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

 

I.3. A társulás tagjainak neve, képviselője:  

 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

4274. Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

Képviseli: Berényi András polgármester 

 Sáránd Község Önkormányzata 

4272. Sáránd, Nagy u. 44. 

Képviseli: Nagy Józsefné polgármester 

 Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4275. Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1. 

Képviseli: Szabó József polgármester 

 Tépe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4132 Tépe, Rákóczi u. 1. sz. 

 

 

I.4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1. napján): 

 

Település Lakosságszám 

Hosszúpályi  6.021 fő 

Sáránd 2.339 fő 

Monostorpályi 2.192 fő 

Tépe 1.120 fő 

Összesen 11.672 fő 

 

 

I.5. A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 

költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni. 

 

I.6. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi önkormányzatok 

képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik  
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II. 

 

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

 

II.1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a Megállapodásban rögzített 

kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataikat. 

 

II.2. A Társulás a feladatait - a Társulás által fenntartott Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és  

Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül látja el. 

 

 

II.3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális alapellátási feladatok  

 

- családsegítés az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján, 

 

II.4. Társulás útján közösen ellátott kötelező gyermekjóléti alapellátási feladatok:  

 

      - gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján, 

 

II.5. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele: A társulás által nyújtott szociális és      

gyermekjóléti szolgáltatásokat elsősorban természetes személyek az Szt., a Gyvt., valamint az ide 

vonatkozó ágazati jogszabályok, helyi önkormányzati rendeletekben és határozatokban 

meghatározottak szerint vehetik igénybe.  

 

III. fejezet 

 

A társulás által ellátott feladatok településenként 
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III. 1. A társulás a II. fejezet 9-10. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként és    

társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el: 

 

 Családsegítés: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

   Sáránd Község Önkormányzata 

   Monostorpályi Község Önkormányzata 

   Tépe Község Önkormányzata 

 

 Gyermekjóléti Szolgáltatás:  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

     Sáránd Község Önkormányzata 

     Monostorpályi Község Önkormányzata 

     Tépe Község Önkormányzata 

 

III. 2. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási   

területükön ellátott ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai 

létszámminimumot. A tagönkormányzatok továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben az 

intézménytől állami támogatás elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető 

írásbeli felhívása ellenére - nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából következik be, úgy az adott 

település viseli a normatíva visszavonás jogkövetkezményeit.  

 

IV. fejezet 

 

A társulás szervezete és működése 

 

IV. 1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány 

 

IV.1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok 

mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén 

az alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti 

az önkormányzatot.  
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IV.1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal 

rendelkeznek. 

IV.1.3. Szavazni személyesen lehet.  

 

IV.2. A társulási tanács hatásköre 

IV.2.1. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok 

ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 

 

IV.2.2. A társulási tanács hatáskörébe tartozik:  

a) A társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való 

részvétele esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása,  

b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 

meghatározása, 

c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi 

költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri 

hivatala készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz. 

d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való 

csatlakozás elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás 

határozatát a társulás valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel 

meghozott azonos tartalmú döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes 

határozata nem lép hatályba, 

e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását. 
 

IV.3. A Társulási Tanács elnöke 

 

IV.3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A társulást a 

társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének és 

alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A társulási 

tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A társulási 

tanács tagjainak megbízatása az általános helyi önkormányzati választásokról szóló hatályos 

jogszabályokban foglaltak szerint tart. A választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a tisztújító 

ülést kell összehívni. 

A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere annak akadályoztatása esetén az 

alelnök hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének 

megválasztása. 

 

IV.3.2. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a 

társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt 

szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács határozatainak 

végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen tájékoztatja.  

 

 

 

IV.4. A társulási tanács működése 
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IV.4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem 

részesülnek. 

 

IV.4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik. 

 

IV.4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke írásban hívja össze és 

vezeti. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

IV.4.4. Az ülést össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, 

- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, 

- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére. 

 

IV.5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei 

 

IV.5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint fele 

jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.  

 

IV.5.2. A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe 

vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges. 

 

IV.5.3. A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról 

- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő 

vállalásáról 

 

IV.5.4. A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - 

a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó 

tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét elérje. 

   

IV.5.5. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja 

alá. A társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 

önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni.  

A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

vezetőjének. 

 

V. fejezet 

 

A közös fenntartású intézmény jogállása 
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V.1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013. július 1. 

napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn. 

A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye 

 

V.2.  Neve: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Petőfi köz 7. sz. 

 

V.3. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a I. fejezetben 

foglaltak szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 9-10. pontjaiban meghatározott 

szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Hosszúpályi 

Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviseli a Társulást az ellátások 

működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program 

végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. 

Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács 

egyetértésével.  

 
V.4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulási Tanács jogosult gyakorolni.  

Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a Hosszúpályi 

Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

V.5. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti fel, az 

egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

 

V.6. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó, önállóan működő költségvetési 

szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési 

előirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott előirányzatokon belüli 

működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a 

jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. 

Előirányzat módosítása a felügyeleti szervnek minősülő Társulási Tanácsnál kezdeményezhető. 

 

V.7. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat foglalkoztatottak feletti 

munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik: 

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a Hosszúpályi 

Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi dolgozója tekintetében közvetlenül 

gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézmény – társulási tanács által elfogadott – Szervezeti és 

Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja. 
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VI. fejezet 

 

Pénzügyi vonatkozású rendelkezések 

 

VI.1. A közös feladatellátás finanszírozása 

 

VI.1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi 

fedezetét az alábbiak szerint biztosítják: 

 az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a 

központi költségvetésből igényelhető állami támogatásokból, 

 különböző pályázati támogatásokból,  

 intézményi működési bevételekből, valamint  

 a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából. 

 

VI.1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési 

önkormányzati intézményegységnél kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai 

(mutatói) alapján az állami támogatás igénylése történt. 

 
VI.1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat 

költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.  

A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmény működtetéséhez 

szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az intézmény felé. 

Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az abból 

eredő valamennyi kárt köteles viselni.  

 

VI.1.4. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási 

és felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják. A 

társult önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése 

során a telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő 

esetleges felelősséget önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási 

és beruházási költségek nem képezik részét a közös intézmény költségvetésének, azt a 

tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, 

felhalmozási kiadások viselésére a VII. fejezet 3.3. pontja irányadó. 
 

VI.1.5. A területi irodákban foglalkoztatottak számára a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást és pótlékot az 

egyes tagönkormányzatok által elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint biztosítja.  

Amennyiben közalkalmazotti törvényben meghatározott pótlékokon, juttatásokon kívül nagyobb 

összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok saját 

költségvetésükből finanszírozzák. 
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VI.2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének 

módja 

 

VI.2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami 

költségvetési támogatással nem fedezett – költségeket a saját működési területükön lévő 

intézményegység többlet működési költségei tekintetében évente külön – külön saját 

költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

 

VI.2.2. A társulási tanács abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik 

a társult tag közigazgatási területén működő tagintézmény és/vagy telephely működésével 

kapcsolatban felmerülő kiadásokat, a társulás jogosult a társult önkormányzattól kérni a 

közigazgatási területén működő telephely finanszírozásában jelentkező, tényleges, a társulás 

által kifizetendő többletkiadások fedezetét. 

 

VI.2.3. A működési költségekhez a következő képlet alapján járulnak hozzá a települési 

önkormányzatok: (településen dolgozók bér- és járulékainak összege + az intézményvezető 

bér- és járulékainak …………..% -a + a dologi költségek ……………..% -a – a mindenkori 

költségvetési törvényben meghatározott településekre leosztott normatívák összege = a 

finanszírozással.). A közös intézmény működtetésének biztonsága érdekében a településekre 

eső önkormányzati támogatást havi bontásban utalják a Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzat számlájára minden hó 05. napjáig. 

 

VI.2.4. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti 

kötelezően előírtakon felüli foglalkoztatás miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – 

bér és járulék kiadás, azt az a társult tag köteles finanszírozni, aki érdekében a foglalkoztatás 

történik.   

 

VI.3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának 

finanszírozása 

 

A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése), valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, 

számviteli és egyéb nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Hosszúpályi 

Polgármesteri Hivatal látja el, melyre vonatkozóan külön munkamegosztási megállapodás 

aláírására kerül sor a Társulás és a Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal között. 

 

VI.4. A közös feladatot ellátó intézmény vezetőjének alkalmazásával kapcsolatos 

költségek viselése 

A társult tagok a közös feladatot ellátó Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjének illetményét és járulékait a VI.2.3. foglaltak 

szerint viselik és fizetik meg a társulás részére. 
 

VI.5. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása 

 

VI.5.1. A Társulás és a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 
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Gyermekjóléti Szolgálat éves költségvetése településenkénti lebontásban, szakfeladatok 

szerint külön-külön kimutatva készül el. 

 

VI.5.2. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves 

költségvetésének összeállítását megelőzően az intézményvezető megállapítja a 

településenkénti tervezett, e megállapodás alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások 

összegét csökkenti a településeken ellátott feladatok és az ellátottak után számított állami 

támogatás összege, különböző pályázati támogatások, intézményi működési bevételek. Az 

előkészítés során az intézményvezető egyeztet a társult önkormányzatok vezetőivel.  

 
VI.5.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson belül 

átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni a település saját 

költségvetésében. Az elfogadott éves pénzügyi hozzájárulás ötven százalékának átutalásáról a társult 

önkormányzatok a Társulás költségvetési határozatának elfogadását követő 8 napon belül 

gondoskodnak, míg további 25 százalékot legkésőbb július 31. napjáig, míg a fennmaradó 25%-oz 

legkésőbb október 15. napjáig a Társulás fizetési bankszámlájára átutalják.  

A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő 

intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a VI.2.3.. és VI.4. pont szerinti 

(működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető költségei) 

költségek települési önkormányzatra eső részét is.  

 

VI.5.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a 

Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A 

költségvetés módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok 

szerint vagy a módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül sort 

kell keríteni. A módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a 

módosított összegű tagi hozzájárulás megfizetésére köteles. 

 

VI.6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

VI.6.1. Ha a társult tag önkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a 

Társulás elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást 

küld, amelyben felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. 

Amennyiben az adós önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a 

társulás elnöke a lejárt idejű tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós 

önkormányzat költségvetési számlájára. A székhely önkormányzat esetében a társulás 

alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.  

 

VI.6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és 

a társulás elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési 

megbízást (inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e 

megállapodásban foglalt feltételek szerint - kizárható.  

 

VI.6.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati 

hozzájárulás (tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának 

megfelelő összeghatárig a Társulást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az 

önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi. 
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VI.6.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki 

felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 

napon belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult 

önkormányzat a társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható. 

Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a 

Társulás elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben. 

 

VI.7. Elszámolás 

 

VI.7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori 

zárszámadáshoz kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az 

elszámolások kapcsán az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a 

bevételek és kiadások tételes alakulásáról kimutatást kell készíteni.  

 

VI.7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult 

önkormányzat az elszámolás lezárását követő 15 munkanapon belül köteles intézkedni, míg 

az esetleges túlfizetés a társult önkormányzat tárgyévi fizetési kötelezettségét az elszámolást 

követő hónap(ok) vonatkozásában csökkenti. 
 

VII. fejezet  

A társulás vagyona 

 

VII.1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a 

megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.  

 

VII.2. A feladatellátást szolgáló vagyon 
 

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását az alábbi 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő 

berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják: 

 

a.) Hosszúpályiban a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában 

lévő 

 - Hosszúpályi, Petőfi köz u. 7. sz. alatti 

b.) Sárándon a Sáránd Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

 - Sáránd, Nagy u. 51. sz. alatti 

c.) Monostorpályiban a Monostorpályi Község Önkormányzatának 1/1 arányú 

tulajdonában lévő  

 - Monostorpályi, Debreceni u. 1. sz. alatti ingatlan. 

d.) Tépén a Tépe Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 

   - Tépe, ………. 
 

VII.3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje 
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VII.3.1. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását 

biztosító, társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor 

vagy társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat 

tulajdonában marad. Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a 

feladatellátáshoz szükséges épületeket, valamint a feladatellátáshoz szükséges 

berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös feladatellátást biztosító intézmény 

használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott vagyont a jó gazda 

gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, erről a 

tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – 

jogosult dönteni. 

 

VII.3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések 

leltár szerinti elkülönítését köti ki.  

 

 

VII.3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt 

lehetővé teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton 

és/vagy saját erőből a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok 

fejlesztésére. A pályázat benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan 

jogosult, annak pénzügyi és szakmai megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a 

társult önkormányzatok nem tartoznak felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az 

adott tagönkormányzat tulajdonában marad. 

 

VII.4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás 

esetén 

 

A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati támogatáshoz 

biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez való 

hozzájárulás arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei 

voltak a forrásoknak, támogatásoknak.  

A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok a 

Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv 

figyelembe vételével, hogy a saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő többlet 

berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a 

vagyonnövekmény társult önkormányzatot megillető részét – a megszűnés időpontjában 

fennálló forgalmi érték alapján – a másik önkormányzat Képviselő-testülete pénzben 

megváltja. 

 

VIII. fejezet 

A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség 

 

VIII.1.1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik 

a társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az elnök - 

minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol.  

 

VIII.1.2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás 

működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a 
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költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú 

döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni. 

 

VIII.1.3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl 

a társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban 

meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is 

tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa 

végzett munkáról. 

 

VIII.1.4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat 

jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint. 
 

IX. fejezet 

A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei 

 

IX.1. Jóváhagyás 

A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel 

meghozott határozatban fogadják el.  

IX.2. Csatlakozás 

IX.2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik lehetővé, 

mely: 

 elfogadja a társulás céljait 

 hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb 

feladatok költségkímélő megvalósításában 

 vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését 

 továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el 

 inkasszós jogot biztosít a társulás részére. 

 

IX.2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. A csatlakozni kívánó önkormányzat 

képviselő-testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási 

Tanács elnökéhez legalább 6 hónappal korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való 

hozzájárulás kérdésében előzetesen a Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a 

társult képviselő-testületek minősített többséggel döntenek. 
 

IX.3. Kiválás 

A társulásból naptári év végével lehet. A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat 

képviselő-testületének legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, erről 

a társulási tanácsot értesítenie kell. 

 

IX.4. Kizárás 

IX.4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 

kezdeményezi a IX.4.2. pontban fennálló okok miatt és azt a társulás önkormányzatainak 
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képviselő-testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és társulási tanács 

minősített többséggel támogatják. 
 

IX.4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen: 

 amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási 

tanács ülésein vagy 

 a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, 

több mint két hónapos elmaradása van vagy 

 a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, 

rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy  

 a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba 

vett banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a 

társulási tanács elnökéhez. 

 

IX.4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, 

vagy azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a 

társulás elnöke a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult 

önkormányzatokkal. Az elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 

több- mint fele, minősített többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől 

számított 15 munkanapon belül. Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály 

szerint nem tud gondoskodni a kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket 

továbbra is köteles viselni.  

 

IX.5. Megszűnés 

A társulás megszűnik: 

a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák 

b.) a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján 

c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken 

 

IX.6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje 

IX.6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek 

elszámolni egymással. 

 

IX.6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a 

társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 

Egyebekben a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a 

VII/4. pontban foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett kiválás 

nem ad alapot a Társulással szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve 

érvényesítésére. 

 

IX.6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, 

kizárás vagy kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 1 hónapon belül 

köteles elszámolni a társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban 

előzetesen jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli 

támogatások időarányos felhasználását és a kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az 

elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, illetve a társulást 

illető pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak teljesíteniük kell. 
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IX.6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően 

visszaszáll a jelen megállapodás átadott szociális és gyermekjóléti alapfeladat-ellátási 

kötelezettsége, és a befogadó intézményt nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján 

átvállalt szolgáltatási kötelezettség. 

 

IX.7. A megállapodás módosítása 

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

Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács előzetes jóváhagyó 

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

kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt megtárgyalni.  

A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselő-testületének 

minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a társulási megállapodás 

módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatok együttes 

rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban kezdeményezettek szerint, ennek 

hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást követő napon következik be. 

 

X. fejezet 

Vegyes rendelkezések 

 

X.1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2015…………….. 

napján lép hatályba. 
 

X.2. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehatásukra kiadott kormány- és miniszteri 

rendeletek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

X.3. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 

elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre. A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki. 

 

X.4. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését 

követően - a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján 

a polgármesterek saját kezű aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult 

önkormányzatok megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-

testületi döntéseinek hiteles másolata. 

 
Hosszúpályi, 2015. november….. 
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              Ph. 

         …………………………..

                       Berényi András

          Hosszúpályi Nagyközség 

polgármestere                              

 

Hosszúpályi, 2015. november….. 

          

              Ph. 

         …………………………..

                       Szabó József  

         Monostorpályi Község polgármestere

  

              

Hosszúpályi, 2015. november….. 

          

              Ph. 

         …………………………..

                      Szántó József  

           Sáránd Község polgármestere

  

Hosszúpályi, 2015. november….. 

          

              Ph. 

         …………………………..

                      Balogh András  

          Tépe Község polgármestere

  

Záradék: 

1./ Jelen Társulási Megállapodás módosítást Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata ….. számú 

testületi határozatával jóváhagyta. 

 

         ………………………………… 

         Berényi András polgármester 
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2./ Jelen Társulási Megállapodás módosítást Monostorpályi Község Önkormányzata ….. számú 

testületi határozatával jóváhagyta. 

 

         ………………………………… 

         Szabó József polgármester 

3./ Jelen Társulási Megállapodás módosítást Sáránd Község Önkormányzata ….. számú testületi 

határozatával jóváhagyta. 

 

         ………………………………… 

         Szántó József polgármester 

 

4./ Jelen Társulási Megállapodás módosítást Tépe Község Önkormányzata ….. számú testületi 

határozatával jóváhagyta. 

 

         ………………………………… 

         Balogh András polgármester 
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5.)  Döntés a 2015. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázatokról 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság; Oktatási, 

Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta más-más szempontból vizsgálva azt. A 

pályázat lényege, hogy arra szociálisan rászoruló, középiskolában vagy felsőoktatásban 

tanulók részére nyújt anyagi segítséget. A jelenlegi pályáztatás során csak 

felsőoktatásban tanulók jelentkeztek.  

 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Mind a tíz 

beérkezett pályázatot támogatja, javasolják, hogy a pályázók havi 5.000,- Ft 

támogatásban részesüljenek.  

 

Hosszúpályi már 2002 óta részt vesz ezen a pályázaton, mindig támogatták a pályázókat 

az Önkormányzat teherbíró képességének arányában. Szintén 5.000,- Ft/hó összegben 

javasolja a támogatás megállapítását a Szociális és Egészségügyi Bizottság. 

 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is támogatja mind a tíz pályázó támogatását, 

javasolják az 5.000,- Ft/hó támogatás megállapítását. 

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Bursa Hungarica ösztöndíjakról az alábbi határozatot hozta: 
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1 2 3 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a 2015. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázatokról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

2015. évben beérkezett valamennyi Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot 

támogatja. A támogatás összegét 5.000,- Ft/hó/fő összegben állapítja meg. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 
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5.)  Különfélék 

 
 

A MOL azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 0589/39 hrsz-ú ingatlanon 

járuljon hozzá bányaszolgalmi jog alapításához, mivel az ott folyó fúrási munkálatok ezt 

indokolják. Az Önkormányzat és a MOL között jó a kapcsolat, kérésük méltányolható, 

megfelel a jogszabályi előírásoknak, így javasolja, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a 

szolgalmi jog bejegyzéshez. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. 

 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a szolgalmi jog bejegyzésének a 

támogatását. 

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a bányaszolgalmi jog bejegyzéséről az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1 2 4 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi 0589/39 hrsz -ú ingatlanon bányaszolgalmi jog 

alapításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja a bányaszolgalmi jog bejegyzését a MOL Nyrt. javára a 

Hosszúpályi 0589/39 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 

 

 

Almási Tünde nyolcadik osztályos tanuló nyújtott be kérelmet az Önkormányzat felé, 

hogy a képviselő-testület támogassa az Arany János Tehetséggondozó programba 

történő felvételét. A kérelmet tárgyalta az Oktatási Bizottság. 
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Az elmúlt években több ilyen kérelem is érkezett már az Önkormányzathoz. Az eddigi 

esetekben is elvi támogatását adta ehhez az Önkormányzat. A Bizottság jelen esetben is 

az elvi támogatást javasolja a Képviselő-testületnek.  

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a tehetséggondozó programban való részvétel támogatásáról 

az alábbi határozatot hozta: 

 

1 2 5 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

Almási Tünde Arany János Tehetséggondozó Programban való 

részvételének támogatásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja Almási Tünde Bernadett 4274 Hosszúpályi, Jókai u. 12/b. sz. alatti 

lakos nyolcadik évfolyamos tanuló (an.: Tímár Magdolna) Hosszúpályi 

település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó 

Programban. 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata elviekben támogatja a tanulót, 

anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 

Felkéri a polgármestert, mint az Önkormányzat vezetőjét, hogy a tanuló 

Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült 

pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első 

helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  2015. december 10. 

 

 

A polgármesteri jelentésben már esett szó róla, hogy az Önkormányzat a 

szennyvízberuházás lezárultával olyan utcákban szeretné javítani az aszfaltburkolatot, 

amelyeket a szennyvízberuházás nem érintett. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi 

Bizottság is.  
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A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, támogatja a kiegészítő aszfaltozási munkálatok 

megrendelését a Molnárkúti és a Földvár utcai kátyúzás, az Erdő utcai vasúti átjáró, a 

Jókai utcai feljáró, valamint a Halom-Haladó utcai rövidebb szakasz újraburkolása 

vonatkozásában. 

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az aszfaltozási munkálatokról az alábbi határozatot hozta: 

 

1 2 6 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

saját erős aszfaltozási munkálatok jóváhagyásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy támogatja a kiegészítő aszfaltozási munkálatokat nettó 3.062.400,- Ft 

összegben.  

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
     Határidő:  azonnal 

 
 

Még egy előterjesztés van hátra a településrendezési terv módosításával kapcsolatban.  

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. 

 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, támogatja a két határozattervezet elfogadását, 

vagyis nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat elrendelését a módosítással 

kapcsolatban, illetve módosítással kapcsolatos véleményezési szakaszt lezártnak tekinti.  

 

Megköszöni a kiegészítéseket és további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 

előterjesztést. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a településrendezési terv módosításáról az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

1 2 7 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

Hosszúpályi Nagyközség telepü lésszerkezeti terv és leírás, helyi  

építési szabályzat és szabályozási terv 2015/I. sz. módosítás 

környezeti vizsgálatáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a 

környezeti vizsgálat lefolytatását, tekintettel arra, hogy a településrendezési 

eszközök módosításához készített vizsgálatok alátámasztották, hogy a 

tervezett változtatás várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a 

környezet védelemért felelős államigazgatási szervek sem kérték annak 

elkészítését. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat helyben szokásos módon történő 

közzétételéről gondoskodjon. 

      Felelős:  BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
      Határidő:  azonnal 

 

 

1 2 8 / 2 0 1 5 .  ( X I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

Hosszúpályi Nagyközség településszerkezeti terv és leírás, helyi  

építési szabályzat és szabályozási terv 2015/I. sz. módosítás 

eljárás lezárásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1. Hosszúpályi Nagyközség településszerkezeti terv és leírás, helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv 2015/I. sz. módosításának a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának 

jogszabály szerinti ideje lejárt. A beérkezett véleményeket a főépítész 





1. Polgármesteri jelentés 

 

1.1 A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára levélben tájékoztatta 

önkormányzatunkat arról, hogy az óvodai kapacitásbővítést célzó pályázatunk, forráshiány 

miatt nem részesül támogatásban. Egyben felhívja a figyelmünket arra, hogy a 2016. évi 

központi költségvetés 2 500 millió forint összegű előirányzatot tartalmaz, az óvodai 

neveléshez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére.  

 

1.2 A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. november 10-én 

közmeghallgatással egybekötött ülést tartott a művelődési ház kultúrtermében.  

 

1.3 A Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztálya, 2015. november 5-i dátummal megszüntette, a Hosszúpályi Egységes Óvoda – 

Bölcsőde köznevelési intézményben hivatalból lefolytatott hatósági ellenőrzést.  

 

1.4 A Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú – Bihar Megyei Irodája 2015. november 17-én 

Hosszúpályiban a Művelődési Ház kultúrtermében tartotta meg a soron következő helyi 

értéktárakkal kapcsolatos „műhelymunka megbeszélését”. 

 

1.5 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására vonatkozó Megállapodást, a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2015. november 16-án aláírtam. A megállapodás 2016 

évre vonatkozik. A feladatellátáshoz lehívható összeg: évi bruttó 1. 663. 352 Ft.  

 

1.6 A három település által közösen megépített szennyvízhálózat és szennyvíztisztító rendszer, 

vagyonmegosztásának előkészítő munkálatai elkezdődtek. Ezzel kapcsolatban 

kezdeményeztem, hogy 2015. november19 - én az érintettekkel közösen tartsunk egy 

konzultációt. A megbeszélésen részt vett a három település polgármestere, jegyzője, a 

TRV. Zrt.  Debreceni Kirendeltség Üzemigazgatója és jogi képviselője, a Debreceni Vízmű 

Zrt. vezérigazgatója. Az első lépés a három önkormányzat által 2011. május 25-én 

megkötött Társulási Megállapodás módosítása. Ezt követően kerülhet sor a tényleges 

vagyonmegosztásra. Mindezek után lesz lehetősége a Társulásnak benyújtani a hatósághoz, 

a Vízjogi Üzemeltetési Engedély kérelmet.  

 

1.7 A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 2015. november17-20 között tartotta meg a 

Bem József Művelődési Házban, az „aranyfonal” címet viselő mesemondó versenyt, az 

iskola alsó tagozatos tanulói részére. A rendezvényt önkormányzatunk anyagilag is 

támogatta.   

 

1.8 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kihelyezett ünnepi közgyűlést tartott 2015. 

november 20-án Nyíradonyban. A Hajdú-Bihar Megye Napja tiszteletére rendezett ünnepi 

közgyűlésen került sor, 12 kategóriában, kitüntetések átadására.  

 

1.9 2015. november 20-án elkészült a önkormányzati belterületi utcák felújítása, aszfaltozása. 

(Aradi, Vörösmarty, Liszt Ferenc, Rózsa, Szabad, Víg utcákon)    

 

 

 

                                                                                                         Berényi András polgármester  
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           Napirend száma: 3. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. november 26. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:   Döntés az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési tervével kapcsolatban 
 

Készítette:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

  

  

  

  



TTiisszztteelltt  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett!!  

  

HHoosssszzúúppáállyyii  NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  22001144..  éévvbbeenn  sszzüülleetteetttt  ddöönnttééssee  

éérrtteellmméébbeenn  aa  bbeellssőő  eelllleennőőrrii  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássáárraa  úújj  sszzeerreeppllőővveell  kkööttöötttt  sszzeerrzzőőddéésstt,,  

nneevveezzeetteesseenn  aazz  EEaasstt--AAuuddiitt  ZZrrtt--vveell..    

  

AAzz  eeggyyüüttttmműűkkööddééss  aazz  eeddddiiggiieekk  ssoorráánn  nnaaggyyoonn  hhaasszznnoossnnaakk  bbiizzoonnyyuulltt,,  sszzáámmooss  

ppoonnttoonn  sseeggíítteettttéékk  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  iilllleettvvee  aa  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  mmuunnkkáájjáátt  aazz  

iiddeeii  éévvbbeenn  vvééggzzeetttt  vviizzssggáállaattaaiikk  ssoorráánn  tteetttt  mmeeggáállllaappííttáássaaiikkkkaall..    

  

EEllkkéésszzüülltt  aa  jjöövvőő  éévvrree  vvoonnaattkkoozzóó  bbeellssőő  eelllleennőőrrzzééssii  üütteemmtteerrvv  jjaavvaassllaatt,,  mmeellyyeett  kkéérrjjüükk,,  

hhooggyy  aa  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  sszzíívveesskkeeddjjeenn  mmeeggttáárrggyyaallnnii..  
  

  

… / 2 0 1 5 . ( X I . 2 6 . )  h a t á r o z a t - t e r v e z e t  

Döntés az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervével 
kapcsolatban 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet a határozat melléklete 
szerint elfogadja. 

    
Felelős:  Berényi András polgármester 

     Határidő: folyamatos 
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ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. november 26. napján tartandó 

rendes ülésére 

 
 

Tárgy:   Döntés a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának, valamint 

a Társulási Megállapodás módosításáról 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet, mellékletek 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2015. október 29. napján megtartott rendes testületi ülésen a Képviselő-testület döntött 

arról, hogy Hosszúpályi Önkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat milyen 

formában kívánja ellátni 2016. január 1. napjától.  

 

Ennek megfelelően a jelenleg is fennálló társulás keretein belül működő intézményen 

keresztül látja el az említett feladatokat. 

 

Változás azonban mégis történik, ugyanis azáltal, hogy Sáránd és Tépe közös önkormányzati 

hivatalt hozott létre, Tépe Község Sárándon keresztül kell ellássa ezeket a feladatokat, vagyis 

negyedik tagként belép az intézményfenntartó társulásba. 

 

A tagok számának változása miatt módosítani kell az alapító okiratot, valamint a Társulási 

Megállapodás is módosul ezáltal. 

 

 

…/2015. (XI.26.) határozat tervezet 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4274 Hosszúpályi, Petőfi 

köz 7. sz.) Alapító Okiratát, mely okirat jelen határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 

 

 

…/2015. (XI.26.) határozat tervezet 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 

Társulás Társulási Megállapodását, mely okirat jelen határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Berényi András polgármester 

 

 



Okirat száma: az alapító okiratnak kötelező számot adni. Ez nem lehet kt-határozati szám és nem 
egyezhet meg a módosító okirat számával. 

  
AA ll aa pp íí tt óó   oo kk ii rr aa tt     

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Hosszúpályi 
Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a következők szerint 
adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv  
megnevezése, székhelye, telephelye 

 
 
1.1. Költségvetési szerv  

        1.1.1. megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
1.2. Költségvetési szerv  

        1.1.1. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Petőfi köz 7. sz. 

        1.1.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  4272 Sáránd, nagy u. 51. sz. 

2  4275 Monostorpályi, Debreceni u. 1. sz. 

3  4132 Tépe, Fő u. 2. sz. 
  

  

2. A költségvetési szerv  
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.09.01. 

 

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

     2.2.1.megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti              

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

      2.2.2. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 

 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 megnevezése székhelye 

1 
Sáránd Község Önkormányzatának 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata 

 

4272 Sáránd, Nagy u. 51. 



 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
 
 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének  

         3.1.1.megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 

        3.1.2. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 

 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  

         3.2.1.megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

        3.2.2. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 

 
 

4. Költségvetési szerv tevékenysége 
 
 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. 64. §-a szerinti családsegítés, továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 38. §, 39. §, 40. §-

okban foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátása. 

 
4.2. Költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítés keretében a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és 

családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 

életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, 

valamint a gyermekjóléti szolgáltatások keretében a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatással, a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával összefüggő 

feladatok ellátása. 

 
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 107054 Családsegítés 

2 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Hosszúpályi nagyközség, Monostorpályi község, Sáránd község, valamint Tépe község 

közigazgatási területe 

 

 



5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 
 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozó intézményvezetői kinevezés, vezetői megbízás határozott 
időtartamra, legfeljebb öt évre szól a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
végrehajtásáról a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban a 257/2000. (XII.26.) 
Kormányrendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. 
 
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 

2 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 Megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  

 
 

6. Záró rendelkezés 
 
 
Jelen alapító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 
szerv 2013. június 10. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

Kelt: Hosszúpályi, 2015. november…. 

P.H. 

Berényi András 
Társulás elnöke 

 

 

         



Okirat száma: a módosító okiratnak kötelező számot adni. Ez nem lehet kt-határozati szám és nem 
egyezhet meg az alapító okirat számával. 

Módosító okirat 

 A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Hosszúpályi 
Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsa által a 2013. június 10. napján kiadott, alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Hosszúpályi 
Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 
Társulási Tanácsa …/2015.(XI….) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 

 
1. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban a 1.1.2. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„1.1.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  4272 Sáránd, nagy u. 51. sz. 

2  4275 Monostorpályi, Debreceni u. 1. sz. 

3  4132 Tépe, Fő u. 2. sz. 

 

2. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban a 4.5. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Hosszúpályi nagyközség, Monostorpályi község, Sáránd község, valamint Tépe község 

közigazgatási területe” 

 
3. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban a 4.1. és a 4.3. pontok alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. tv. 64. §-a szerinti családsegítés, továbbá a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 38. §, 39. §, 40. §-

okban foglalt gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátása.” 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: családsegítés keretében a szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és 

családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 

életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, 

valamint a gyermekjóléti szolgáltatások keretében a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatással, a gyermekjóléti szolgálat által végzett iskolai szociális munkával összefüggő 

feladatok ellátása. 

 

 

 



4. Az alapító okirat 8. pontja elhagyásra kerül.  

 

5. Az alapító okirat 13. pontja – mely a módosított okiratban a 5.2. pont alatt szerepel – helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 

2 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 

3 Megbízási jogviszony Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.”  

 

 

6. Az alapító okirat 14. és 15. pontjai elhagyásra kerülnek. 

 

7. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme az alábbi 2.1., 2.2. és 2.3. pontokkal 

egészül ki:   

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2004.09.01. 

2.2.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

     2.2.1.megnevezése: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti              

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

      2.2.2. székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 megnevezése székhelye 

1 
Sáránd Község Önkormányzatának 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata 

 

4272 Sáránd, Nagy u. 51.” 

 

 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Hosszúpályi, 2015. november …………. 

 

                  

P.H. 

Berényi András  
                                                                                                          Társulás elnöke 



MIKROTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásáról 

 

Társulási Megállapodás 

 

- 2015. november ....-i módosítással egységes szerkezetben - 

 

mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás szerint. 

 

Preambulum 
 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata, valamint Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2011. január 1. napján hozta létre a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatot Működtető Intézményi Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti 

alapellátási feladatok ellátására. .  

A Társulás az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi 

változások figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakul.  

 

I.  

Általános rendelkezések 

 

I.1. A társulás neve: „Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményi Társulás”. 

 

I.2. A társulás székhelye: 4274. Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

 

I.3. A társulás tagjainak neve, képviselője:  

 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

4274. Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

Képviseli: Berényi András polgármester 

 Sáránd Község Önkormányzata 

4272. Sáránd, Nagy u. 44. 

Képviseli: Nagy Józsefné polgármester 

 Monostorpályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4275. Monostorpályi, Bajcsy Zs. u. 1. 

Képviseli: Szabó József polgármester 

 Tépe Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4132 Tépe, Rákóczi u. 1. sz. 

 

 

I.4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1. napján): 

 

Település Lakosságszám 

Hosszúpályi  6.021 fő 

Sáránd 2.339 fő 

Monostorpályi 2.192 fő 

Tépe 1.120 fő 

Összesen 11.672 fő 
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I.5. A társulás jogállása: A társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. Gazdálkodására a 

költségvetési szervek működésére vonatkozó államháztartási szabályokat kell alkalmazni. 

 

I.6. A társulási megállapodás időtartama: A társulási megállapodást a társuló helyi 

önkormányzatok képviselő-testületei határozatlan időtartamra kötik  

 

 

II. 

 

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

 

II.1. A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a Megállapodásban rögzített 

kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátási feladataikat. 

 

II.2. A Társulás a feladatait - a Társulás által fenntartott Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és  

Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül látja el. 

 

 

II.3. Társulás útján közösen ellátott kötelező szociális alapellátási feladatok  

 

- családsegítés az 1993. évi III. törvény 65. §-a alapján, 

 

II.4. Társulás útján közösen ellátott kötelező gyermekjóléti alapellátási feladatok:  

 

      - gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a alapján, 

 

II.5. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele: A társulás által nyújtott szociális és      

gyermekjóléti szolgáltatásokat elsősorban természetes személyek az Szt., a Gyvt., valamint az ide 

vonatkozó ágazati jogszabályok, helyi önkormányzati rendeletekben és határozatokban 

meghatározottak szerint vehetik igénybe.  

 

III. fejezet 

 

A társulás által ellátott feladatok településenként 

 

 

III. 1. A társulás a II. fejezet 9-10. pontjában foglalt feladatok és hatáskörök közül feladatonként és    

társult önkormányzatonként az alábbiakat látja el: 

 

 Családsegítés: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

   Sáránd Község Önkormányzata 

   Monostorpályi Község Önkormányzata 

   Tépe Község Önkormányzata 

 

 Gyermekjóléti Szolgáltatás:  Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

     Sáránd Község Önkormányzata 

     Monostorpályi Község Önkormányzata 

     Tépe Község Önkormányzata 

 

III. 2. A tagönkormányzatok jelen megállapodás aláírásával vállalják, hogy a közigazgatási   

területükön ellátott ellátási formákhoz biztosítják a jogszabály által megkövetelt szakmai 

létszámminimumot. A tagönkormányzatok továbbá kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben 
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az intézménytől állami támogatás elvonásra kerül sor és ez az adott település - az intézményvezető 

írásbeli felhívása ellenére - nem megfelelő szolgáltatás nyújtásából következik be, úgy az adott 

település viseli a normatíva visszavonás jogkövetkezményeit.  

 

IV. fejezet 

 

A társulás szervezete és működése 

 

IV. 1. A társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szerv tagjait megillető szavazatarány 

 

IV.1.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok 

mindenkori polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester, akadályoztatása esetén az 

alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti az 

önkormányzatot.  

IV.1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal rendelkeznek. 

IV.1.3. Szavazni személyesen lehet.  

 

IV.2. A társulási tanács hatásköre 

IV.2.1. A társulási tanács feladata az önkormányzati társulás működtetése, valamint a feladatok 

ellátásának rendszeres és folyamatos ellenőrzése. 

 

IV.2.2. A társulási tanács hatáskörébe tartozik:  

a) A társulás tisztségviselőinek megválasztása, a társulásnak pályázatokon való részvétele 

esetén a projektmenedzsment tagjainak megválasztása,  

b) a működési hozzájárulás mértékének és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségeknek a 

meghatározása, 

c) a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása. A társulás elemi 

költségvetését a székhely település szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatala 

készíti el és nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz. 

d) a társulási megállapodás módosításának, megszüntetésének, a társuláshoz való csatlakozás 

elfogadásának előzetes elhatározása, ezen kérdésekben a társulás határozatát a társulás 

valamennyi tagja képviselő-testületének a minősített többséggel meghozott azonos tartalmú 

döntése hagyja jóvá, ami nélkül a társulás előzetes határozata nem lép hatályba, 

e) elfogadja a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának módosítását. 

 

IV.3. A Társulási Tanács elnöke 

 

IV.3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt, és 1 fő alelnököt választ. A társulást 

a társulás elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. A társulás elnökének és 

alelnökének személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt. A társulási 

tanács bármelyik tagja a társulási tanács elnökének, vagy alelnökének megválasztható. A társulási 

tanács tagjainak megbízatása az általános helyi önkormányzati választásokról szóló hatályos 

jogszabályokban foglaltak szerint tart. A választás napját követő legkésőbb 45 napon belül a 

tisztújító ülést kell összehívni. 

A tisztújító ülést a Társulás székhelytelepülésének polgármestere annak akadályoztatása esetén az 

alelnök hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés kötelező napirendje a Társulás elnökének 

megválasztása. 

 

IV.3.2. A társulás elnöke – a társulási tanács felhatalmazó határozatai alapján - önállóan képviseli a 

társulást hatóság, bíróság és más személyek előtt és önállóan jegyzi a társulást, illetve önállóan köt 

szerződést és vállal kötelezettséget a társulás képviseletében. A társulási tanács határozatainak 

végrehajtásáról az elnök a társulás tagjait a következő társulási ülésen tájékoztatja.  
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IV.4. A társulási tanács működése 

 

IV.4.1. A társulási tanács tagjai feladatuk ellátásáért sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem 

részesülnek. 

 

IV.4.2. A társulás a társulási tanács által készített és elfogadott munkaterv szerint működik. 

 

IV.4.3. A társulási tanács ülését – a napirend megjelölésével - a tanács elnöke írásban hívja össze és 

vezeti. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt 

vehetnek. 

 

IV.4.4. Az ülést össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, 

- a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, 

- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére. 

 

IV.5. A döntéshozatal módja, minősített döntéshozatal esetei 

 

IV.5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint fele 

jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.  

 

IV.5.2. A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából 

figyelembe vehető, jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges. 

 

IV.5.3. A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról 

- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő 

vállalásáról 

 

IV.5.4. A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel 

- a társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó 

tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét elérje. 

   
IV.5.5. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető 

írja alá. A társulási tanács működésére az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 

önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó, Mötv.-ben meghatározott szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni.  

A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

vezetőjének. 

 

V. fejezet 

 

A közös fenntartású intézmény jogállása 

 

V.1. A társulás a jelen társulási megállapodásból fakadó egyes feladatainak ellátására 2013. július 1. 

napi hatállyal egy költségvetési szervet (intézményt) tart fenn. 

A közösen – a Társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye 

 

V.2.  Neve: Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Petőfi köz 7. sz. 
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V.3. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a I. fejezetben foglaltak 

szerinti településeken ellátja a társulás II. fejezet 9-10. pontjaiban meghatározott szociális 

alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatait. Ennek részeként a Hosszúpályi Mikrotérség 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviseli a Társulást az ellátások működtetésével 

kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program végrehajtásáról, szakmai 

felügyeletet lát el, koordinálja az intézmény dolgozóinak munkáját. Pályázatot nyújt be a feladat 

ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács egyetértésével.  

 

V.4. Az intézmény nevében az alapítói, és fenntartói jogokat a Társulási Tanács jogosult gyakorolni.  

Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait jelen megállapodás alapján a Hosszúpályi 

Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

V.5. Az intézményvezetőt a Társulási Tanács – nyilvános pályázat alapján - nevezi ki és menti fel, 

az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

 

V.6. A közösen fenntartott intézmény az államháztartás körébe tartozó, önállóan működő 

költségvetési szerv. Az intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt költségvetési 

előirányzatokon belül rendelkezni és gazdálkodni. Az intézmény az elfogadott előirányzatokon 

belüli működéséért, működőképességéért az intézményvezető a felelős. Az intézmény vezetőjét a 

jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül előirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. 

Előirányzat módosítása a felügyeleti szervnek minősülő Társulási Tanácsnál kezdeményezhető. 

 

V.7. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat foglalkoztatottak feletti 

munkáltatói jogkör ellátása az alábbiak szerint történik: 

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a Hosszúpályi 

Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi dolgozója tekintetében közvetlenül 

gyakorolja a munkáltatói jogkört, az intézmény – társulási tanács által elfogadott – Szervezeti és 

Működési Szabályzatában az egyéb munkáltatói jogköröket átruházhatja. 

 

VI. fejezet 

 

Pénzügyi vonatkozású rendelkezések 

 

VI.1. A közös feladatellátás finanszírozása 

 

VI.1.1. A társult önkormányzatok a társult feladat és hatáskörök ellátásának pénzügyi fedezetét az 

alábbiak szerint biztosítják: 

 az állami forrásokból, különös tekintettel a társulás által ellátott feladatok után a központi 

költségvetésből igényelhető állami támogatásokból, 

 különböző pályázati támogatásokból,  

 intézményi működési bevételekből, valamint  

 a társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásából. 

 

VI.1.2. Az egyes állami támogatások és hozzájárulások teljes összegét annál a települési 

önkormányzati intézményegységnél kell kimutatni, amelyek ellátottjai és sajátosságai (mutatói) 

alapján az állami támogatás igénylése történt. 

 

VI.1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat 

költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás 

feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.  

A társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmény működtetéséhez 

szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az intézmény felé. 
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Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget a székhely szerinti önkormányzat, úgy az abból 

eredő valamennyi kárt köteles viselni.  

 

VI.1.4. A társult önkormányzatok az illetékességi területükön található telephelyek felújítási és 

felhalmozási kiadásait teljes körűen önállóan, saját költségvetésük terhére biztosítják. A társult 

önkormányzatok kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen kötelezettségük teljesítése során a 

telephely működőképessége biztosított legyen, az ennek elmaradásából eredő esetleges felelősséget 

önállóan viselik. A feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási költségek nem 

képezik részét a közös intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját 

költségvetésébe építi be. A pályázati úton történő felújítási, felhalmozási kiadások viselésére a VII. 

fejezet 3.3. pontja irányadó. 

 

VI.1.5. A területi irodákban foglalkoztatottak számára a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást és pótlékot az 

egyes tagönkormányzatok által elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint biztosítja.  

Amennyiben közalkalmazotti törvényben meghatározott pótlékokon, juttatásokon kívül nagyobb 

összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok saját 

költségvetésükből finanszírozzák. 

 

VI.2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének módja 

 

VI.2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami 

költségvetési támogatással nem fedezett – költségeket a saját működési területükön lévő 

intézményegység többlet működési költségei tekintetében évente külön – külön saját költségvetési 

rendeleteikben biztosítják. 

 

VI.2.2. A társulási tanács abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a 

társult tag közigazgatási területén működő tagintézmény és/vagy telephely működésével 

kapcsolatban felmerülő kiadásokat, a társulás jogosult a társult önkormányzattól kérni a 

közigazgatási területén működő telephely finanszírozásában jelentkező, tényleges, a társulás által 

kifizetendő többletkiadások fedezetét. 

 

VI.2.3. A működési költségekhez a következő képlet alapján járulnak hozzá a települési 

önkormányzatok: (településen dolgozók bér- és járulékainak összege + az intézményvezető bér- és 

járulékainak …………..% -a + a dologi költségek ……………..% -a – a mindenkori költségvetési 

törvényben meghatározott településekre leosztott normatívák összege = a finanszírozással.). A közös 

intézmény működtetésének biztonsága érdekében a településekre eső önkormányzati támogatást havi 

bontásban utalják a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat számlájára minden hó 05. napjáig. 

 

VI.2.4. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően 

előírtakon felüli foglalkoztatás miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – bér és járulék 

kiadás, azt az a társult tag köteles finanszírozni, aki érdekében a foglalkoztatás történik.   

 

VI.3. A pénzügyi-gazdálkodási, és egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásának finanszírozása 

 

A társulás működésével kapcsolatos feladatok (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), 

valamint a társulás és a közösen fenntartott intézmény pénzügyi, gazdálkodási, számviteli és egyéb 

nyilvántartási feladatait jelen megállapodás alapján a Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal látja el, 

melyre vonatkozóan külön munkamegosztási megállapodás aláírására kerül sor a Társulás és a 

Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal között. 

 

VI.4. A közös feladatot ellátó intézmény vezetőjének alkalmazásával kapcsolatos költségek 

viselése 
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A társult tagok a közös feladatot ellátó Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat intézményvezetőjének illetményét és járulékait a VI.2.3. foglaltak szerint viselik és fizetik 

meg a társulás részére. 

 

VI.5. A társulás és a közös feladatot ellátó intézmény költségvetésének összeállítása 

 

VI.5.1. A Társulás és a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves 

költségvetés alapján gazdálkodik. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat éves költségvetése településenkénti lebontásban, szakfeladatok szerint külön-külön 

kimutatva készül el. 

 

VI.5.2. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves költségvetésének 

összeállítását megelőzően az intézményvezető megállapítja a településenkénti tervezett, e 

megállapodás alapján finanszírozandó kiadásait. E kiadások összegét csökkenti a településeken 

ellátott feladatok és az ellátottak után számított állami támogatás összege, különböző pályázati 

támogatások, intézményi működési bevételek. Az előkészítés során az intézményvezető egyeztet a 

társult önkormányzatok vezetőivel.  

 

VI.5.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson belül 

átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni a település saját 

költségvetésében. Az elfogadott éves pénzügyi hozzájárulás ötven százalékának átutalásáról a társult 

önkormányzatok a Társulás költségvetési határozatának elfogadását követő 8 napon belül 

gondoskodnak, míg további 25 százalékot legkésőbb július 31. napjáig, míg a fennmaradó 25%-oz 

legkésőbb október 15. napjáig a Társulás fizetési bankszámlájára átutalják.  

A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő 

intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a VI.2.3.. és VI.4. pont szerinti 

(működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető költségei) költségek 

települési önkormányzatra eső részét is.  

 

VI.5.4. A társulás költségvetésének módosítása, a költségvetési beszámoló elfogadása során a 

Társulási Tanács és a Képviselő-testületek a fentiek szerint járnak el, s döntenek. A költségvetés 

módosítására a költségvetési előirányzatok módosítására irányadó szabályok szerint vagy a 

módosítás alapját képező tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül sort kell keríteni. A 

módosítás jóváhagyását követően a társult önkormányzat a továbbiakban a módosított összegű tagi 

hozzájárulás megfizetésére köteles. 

 

VI.6. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

VI.6.1. Ha a társult tag önkormányzat a fizetési kötelezettségét nem teljesíti, részére a Társulás 

elnöke a fizetési határidő lejártát követő 5 munkanapon belül fizetési felszólítást küld, amelyben 

felszólítja az adóst a tartozás 5 munkanapon belül történő kiegyenlítésére. Amennyiben az adós 

önkormányzat a megadott határidőn belül nem egyenlíti ki tartozását, a társulás elnöke a lejárt idejű 

tartozás összegének megfelelő inkasszót nyújt be az adós önkormányzat költségvetési számlájára. A 

székhely önkormányzat esetében a társulás alelnöke köteles az inkasszó benyújtására.  

 

VI.6.2. Amennyiben bármely társult tag a fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti és a 

társulás elnöke az előzőekben meghatározott határidő lejártát követően azonnali beszedési megbízást 

(inkasszót) nyújt be vele szemben, tudomásul veszi, hogy a társulásból – e megállapodásban foglalt 

feltételek szerint - kizárható.  

 

VI.6.3. A Társult tagok ezen megállapodás alapján felhatalmazzák az éves önkormányzati 

hozzájárulás (tagi hozzájárulás + feladatok utáni önkormányzati támogatás) 50 százalékának 
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megfelelő összeghatárig a Társulást azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. Az 

önkormányzatok nyilatkozata, banki felhatalmazása ezen megállapodás mellékletét képezi. 

 

 

VI.6.4. A Társulás nevére szóló, a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett banki 

felhatalmazó levelet a társult önkormányzatok kötelesek e megállapodás aláírását követő 30 napon 

belül a Társulás elnökének benyújtani. Ennek elmulasztása esetén a társult önkormányzat a 

társulásból – e megállapodásban szabályozottak szerint - kizárható. 

Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását a Társulás 

elnöke polgári peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben. 

 

VI.7. Elszámolás 

 

VI.7.1. E megállapodásban foglaltak költségvetési végrehajtásáról a mindenkori zárszámadáshoz 

kapcsolódóan a Társulás köteles a társult önkormányzatokkal elszámolni. Az elszámolások kapcsán 

az egyes tagi önkormányzati támogatások alakulásáról, valamint a bevételek és kiadások tételes 

alakulásáról kimutatást kell készíteni.  

 

VI.7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az 

elszámolás lezárását követő 15 munkanapon belül köteles intézkedni, míg az esetleges túlfizetés a 

társult önkormányzat tárgyévi fizetési kötelezettségét az elszámolást követő hónap(ok) 

vonatkozásában csökkenti. 

 

VII. fejezet  

A társulás vagyona 

 

VII.1. A Társulás saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. A társult önkormányzatoknak a 

megállapodás megkötéséből adódóan közvetlenül vagyona nem keletkezik.  

 

VII.2. A feladatellátást szolgáló vagyon 

 

A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását az alábbi 

önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, valamint intézményi leltár szerint a bennük lévő 

berendezések, felszerelések, ingóságok szolgálják: 

 

a.) Hosszúpályiban a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában lévő 

 - Hosszúpályi, Petőfi köz u. 7. sz. alatti 

b.) Sárándon a Sáránd Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

 - Sáránd, Nagy u. 51. sz. alatti 

c.) Monostorpályiban a Monostorpályi Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

 - Monostorpályi, Debreceni u. 1. sz. alatti ingatlan. 

d.) Tépén a Tépe Község Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 

   - Tépe, ………. 

 

VII.3. A tulajdonosi jogok gyakorlásának rendje 

 

VII.3.1. A Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását 

biztosító, társulásban résztvevő önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, alapításakor vagy 

társuláshoz csatlakozáskor meglévő ingó és ingatlan vagyon a tagönkormányzat tulajdonában marad. 

Társult önkormányzatok a fenti telephelyeken található, a feladatellátáshoz szükséges épületeket, 

valamint a feladatellátáshoz szükséges berendezéseket, eszközöket és felszereléseket a közös 

feladatellátást biztosító intézmény használatába adják. Az intézmény a részére használatba adott 

vagyont a jó gazda gondosságával köteles használni, azt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, 
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erről a tulajdonos önkormányzat – a saját helyi vagyongazdálkodásról szóló rendelete alapján – 

jogosult dönteni. 

 

VII.3.2. A társulás a telephelyek közös üzemeltetése során a berendezések és felszerelések leltár 

szerinti elkülönítését köti ki.  

 

 

VII.3.3. A Társulást alkotó társult önkormányzatok – amennyiben a pályázati kiírás azt lehetővé 

teszi - a társulási tanács jóváhagyása nélkül jogosultak önállóan, pályázati úton és/vagy saját erőből 

a tulajdonukban lévő, de az intézmény használatába adott ingatlanok fejlesztésére. A pályázat 

benyújtására ilyen esetben a tulajdonos önkormányzat önállóan jogosult, annak pénzügyi és szakmai 

megvalósítására önállóan köteles, azért a társulás vagy a társult önkormányzatok nem tartoznak 

felelősséggel és a vagyon és annak növekménye az adott tagönkormányzat tulajdonában marad. 

 

VII.4. A közös vagyon megosztásának módja a társulás megszűnése, illetve kiválás esetén 

 

A társulás megszűnése esetén a közösen elnyert források, eszközök a pályázati támogatáshoz 

biztosított önrész arányában, ennek hiányában az intézmény költségvetéséhez való hozzájárulás 

arányában illetik meg a társulás azon telephelyeit, akik kedvezményezettjei voltak a forrásoknak, 

támogatásoknak.  

A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok a Ptk. 

közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, 

hogy a saját illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak 

az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult önkormányzatot 

megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a másik 

önkormányzat Képviselő-testülete pénzben megváltja. 

 

VIII. fejezet 

A társulás működésének ellenőrzési rendje, beszámolási kötelezettség 

 

VIII.1.1. A társulásban részt vevő önkormányzatok célszerűségi és gazdasági szempontból 

ellenőrzik a társulás működését. A Társulás működéséről, tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az 

elnök - minden év április 30. napjáig – a Társulásnak beszámol.  

 

VIII.1.2. A társult települések képviselő-testületei minden évben megtárgyalják a társulás 

működésének tapasztalatait, döntenek a társulás működéséhez szükséges pénzeszközöknek a 

költségvetésükben történő elkülönítéséről. A társulásban részt vevő önkormányzatok ez irányú 

döntésüket legkésőbb költségvetésük elfogadásával egyidejűleg kötelesek meghozni. 

 

VIII.1.3. A társulás szakmai munkájának ellenőrzését a jogszabályban felhatalmazottakon túl a 

társulást alapító önkormányzatok is ellenőrizhetik, a jogszabályokban és a megállapodásban 

meghatározott feladatok ellátásáról a jegyző, vagy más szakmai szervezet bevonásával is 

tájékozódhatnak, ülésterveikbe épített rendszerességgel beszámoltathatják a társulást az általa 

végzett munkáról. 

 

VIII.1.4. Az általános törvényességi és pénzügyi ellenőrzés valamennyi társult önkormányzat 

jegyzőinek közreműködésével történik, az érvényben lévő ellenőrzési rendelkezések szerint. 
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IX. fejezet 

A társulási megállapodás módosítása, csatlakozás, kiválás, kizárás feltételei 

 

IX.1. Jóváhagyás 

A Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő – testületei minősített többséggel meghozott 

határozatban fogadják el.  

IX.2. Csatlakozás 

IX.2.1. A társult önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon önkormányzat részére teszik 

lehetővé, mely: 

 elfogadja a társulás céljait 

 hatékonyan közreműködik a szociális alapszolgáltatási, a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, valamint a társulás által ellátott egyéb feladatok költségkímélő 

megvalósításában 

 vállalja a működtetési költségek – esetleg többletköltségek –viselését 

 továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el 

 inkasszós jogot biztosít a társulás részére. 

 

IX.2.2. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-

testületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatot a Társulási Tanács 

elnökéhez legalább 6 hónappal korábban meg kell küldeni. A csatlakozáshoz való hozzájárulás 

kérdésében előzetesen a Társulási Tanács, majd a megállapodás módosításáról a társult képviselő-

testületek minősített többséggel döntenek. 
 

IX.3. Kiválás 

A társulásból naptári év végével lehet. A kiválásról a kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-

testületének legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, erről a társulási 

tanácsot értesítenie kell. 

 

IX.4. Kizárás 

IX.4.1. A társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a társulás bármely tagja 

kezdeményezi a IX.4.2. pontban fennálló okok miatt és azt a társulás önkormányzatainak képviselő-

testületei /kivéve az érintett település képviselő-testületét/ és társulási tanács minősített többséggel 

támogatják. 

 

IX.4.2. Kizárás kezdeményezhető azon tag ellen: 

 amelyik folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács 

ülésein vagy 

 a társulás által a működéshez megállapított társulási hozzájárulás megfizetésében, több 

mint két hónapos elmaradása van vagy 

 a képviselő-testület az intézmények zavartalan működéséhez szükséges döntési, 

rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy  

 a megállapodásban előírtak szerint a számlavezető bankja által nyilvántartásba vett 

banki felhatalmazó levelet (inkasszó jog biztosítása) nem nyújtja be a társulási tanács 

elnökéhez. 

 

IX.4.3. A kizárást bármely tag önkormányzat a Társulás elnökénél írásban kezdeményezheti, vagy 

azt a Társulási tanács hivatalból is elindíthatja. Ilyen irányú kezdeményezés esetén a társulás elnöke 
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a kezdeményezést a hozzá érkezést követő 15 napon belül közli a társult önkormányzatokkal. Az 

elnök kérésére a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek több- mint fele, minősített 

többséggel köteles dönteni a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül. 

Mindaddig, amíg a kizárt képviselő-testület külön jogszabály szerint nem tud gondoskodni a 

kötelező feladatellátásáról, az addig felmerült költségeket továbbra is köteles viselni.  

 

IX.5. Megszűnés 

A társulás megszűnik: 

a.) a társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák 

b.) a törvény erejénél fogva bíróság jogerős döntése alapján 

c.) ha a tagok kiválásával a társult tagok száma kettő alá csökken 

 

IX.6. A társulás megszűnése, kiválás, kizárás esetén az elszámolás rendje 

IX.6.1. A társulás megszűnésekor, valamint kiválás és kizárás esetén a Felek kötelesek elszámolni 

egymással. 

 

IX.6.2. A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a 

társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben 

a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII/4. pontban 

foglaltak szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett kiválás nem ad alapot a 

Társulással szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve érvényesítésére. 

 

IX.6.3. A társulás megszűnése esetén a társulás székhelye szerint illetékes önkormányzat, kizárás 

vagy kiválás esetén pedig a társulás a megszűnés napját követő 1 hónapon belül köteles elszámolni a 

társult önkormányzat(ok)tal az éves költségvetési határozatban előzetesen jóváhagyott kiadások és 

bevételek teljesítésével, az állami bevételeken túli támogatások időarányos felhasználását és a 

kiegészítő támogatásokat figyelembe véve. Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a 

társult önkormányzatokat, illetve a társulást illető pénzeszközöket az érintett önkormányzat(ok)nak 

teljesíteniük kell. 

 

IX.6.4. A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően visszaszáll 

a jelen megállapodás átadott szociális és gyermekjóléti alapfeladat-ellátási kötelezettsége, és a 

befogadó intézményt nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt szolgáltatási 

kötelezettség. 

 

IX.7. A megállapodás módosítása 

 

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

Tanács elnökénél kezdeményezheti. Az elnök a javaslatot és a társulási tanács előzetes jóváhagyó 

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

kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kötelesek azt megtárgyalni.  

A társulási megállapodás kizárólag írásban, minden társult önkormányzat képviselő-testületének 

minősített többséggel elfogadott határozata alapján módosítható. E körben a társulási megállapodás 

módosításával egyenértékű a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatok együttes 

rendelkezésre állása is. A módosítás hatálya a módosításban kezdeményezettek szerint, ennek 

hiányában az utolsó társult képviselő-testületi jóváhagyást követő napon következik be. 
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X. fejezet 

Vegyes rendelkezések 

 

X.1. A jelen módosított, és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2015…………….. napján lép 

hatályba. 

 

X.2. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a végrehatásukra kiadott kormány- és miniszteri 

rendeletek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

X.3. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő vitás kérdéseiket 

elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. 

A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszéket jelölik ki. 

 

X.4. A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően - 

a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek megfelelő felhatalmazása alapján a polgármesterek 

saját kezű aláírással látják el. Jelen megállapodás melléklete a társult önkormányzatok 

megállapodást jóváhagyó, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi döntéseinek hiteles 

másolata. 

 

Hosszúpályi, 2015. november….. 

          

              Ph. 

         …………………………..     

                         Berényi András  
         Hosszúpályi Nagyközség polgármestere

                              

 

Hosszúpályi, 2015. november….. 

          

              Ph. 

         …………………………..     

                          Szabó József  
         Monostorpályi Község polgármestere

  

              

Hosszúpályi, 2015. november….. 

          

              Ph. 

         …………………………..     

                            Szántó József  
           Sáránd Község polgármestere

  

Hosszúpályi, 2015. november….. 

          

              Ph. 

         …………………………..     

                           Balogh András  
          Tépe Község polgármestere  
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Záradék: 

 

1./ Jelen Társulási Megállapodás módosítást Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata ….. számú 

testületi határozatával jóváhagyta. 

 

         ………………………………… 

         Berényi András polgármester 

 

 

2./ Jelen Társulási Megállapodás módosítást Monostorpályi Község Önkormányzata ….. számú 

testületi határozatával jóváhagyta. 

 

         ………………………………… 

         Szabó József polgármester 

3./ Jelen Társulási Megállapodás módosítást Sáránd Község Önkormányzata ….. számú testületi 

határozatával jóváhagyta. 

 

         ………………………………… 

         Szántó József polgármester 

 

4./ Jelen Társulási Megállapodás módosítást Tépe Község Önkormányzata ….. számú testületi 

határozatával jóváhagyta. 

 

         ………………………………… 

         Balogh András polgármester 

 



 

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

2016. évi költségvetés tervezete  (2. variáció – 2015. 11.19.) 

Társulási megállapodás lakosságszám alapú finanszírozási módosítása esetén  

(Ebben az esetben minden település a dolgozók bér-és járulékait maguk fizetik és az 

intézményvezető bér- és járulékait valamint a dologi költségeket lakosságszám arányosan 

finanszírozzák) 

 

Személyi juttatások (alapilletmények): 

1 fő -  F/11                                             174.200 Ft      (174.200 x 12 hó)           2.090.400 Ft 

           Bérpótlék – 20.000 Ft 57,50 %-a = 11.500 Ft/hó x 12 hó                            138.000 Ft  

1 fő – F/1=F/2                                         126.270 Ft      (126.270 Ft x 12 hó)      1.515.240 Ft  

           Bérpótlék – 20.000 Ft 39,50 %-a = 7.900 Ft/hó x 12 hó                                 94.800 Ft  

1 fő -  F/7                                              149.100 Ft      (149.100 x 12hó)              1.789.200 Ft 

           Bérpótlék – 20.000 Ft 49,50 %-a = 9.900 Ft/hó x 12 hó                               118.800 Ft  

1 fő -  F/6                                              144.600 Ft      (144.600 x 12 hó)             1.735.200 Ft 

           Bérpótlék – 20.000 Ft 47,50 %-a = 9.500 Ft/hó x 12 hó                               114.000 Ft  

1 fő -  I/11 = I/12  bér + bérpótlék + vezetői pótlék 

           (259.400 +13.900 +60.000 Ft/hó x 12 hó = 3.999.600 Ft)                                    

           a 3.999.600 Ft/11.672 – társ. lszám x Hp. lakosságszám – 6.021 fő =      2.063.193 Ft 

                                                                                                                               7.595.640 Ft  

                                                                                                                               2.063.193 Ft  

                                                                                                                               9.658.833 Ft 

Sáránd 

1 fő -  F/8 = F/9                                      159.500 Ft       (159.500 x 12 hó)            1.914.180 Ft 

             Bérpótlék – 20.000 Ft 53,50 %-a = 10.700 Ft/hó x 12 hó                            128.400 Ft           

1 fő -  D/3                                               122.000 Ft       (122.000 Ft x 12 hó)       1.464.000 Ft  

             Bérpótlék – 20.000 Ft 36,00 %-a = 7.200 Ft/hó x 12 hó                                86.400 Ft  

1 fő -  I/11 = I/12  bér + bérpótlék + vezetői pótlék 

           (259.400 +13.900 +60.000 Ft/hó x 12 hó = 3.999.600 Ft)                                    

           a 3.999.600 Ft/11.672 – társ. lszám x Sáránd lakosságszám – 2339 fő =      801.496 Ft 

                                                                                                                                3.592.980 Ft 

                                                                                                                                   801.496 Ft 

                                                                                                                                4.394.476 Ft 

Tépe 

1 fő -  D/3 (4 órában)                                  61.000 Ft       (61.000 Ft x 12 hó)         732.000 Ft  

             Bérpótlék – 20.000 Ft 36,00 %-a = 7.200 Ft/hó x 12 hó                                86.400 Ft  

1 fő -  I/11 = I/12  bér + bérpótlék + vezetői pótlék 

           (259.400 +13.900 +60.000 Ft/hó x 12 hó = 3.999.600 Ft)                                    

           a 3.999.600 Ft/11.672 – társ. lszám x Tépe lakosságszám – 1120 fő =         383.786 Ft 

 

                                                                                                                                  818.400 Ft 

                                                                                                                               1.202.186 Ft   

Monostorpályi 

1 fő - F/3 = F/4                                     135.400 Ft       (135.400 x 12 hó)            1.624.800 Ft    

           Bérpótlék – 20.000 Ft 43,50 %-a = 8.700 Ft/hó x 12 hó                               104.400 Ft           

1 fő - F/3 = F/4                                     135.400 Ft       (135.400 x 12 hó)            1.624.800 Ft    

           Bérpótlék – 20.000 Ft 43,50 %-a = 8.700 Ft/hó x 12 hó                               104.400 Ft   

1 fő I/11 = I/12  bér + bérpótlék + vezetői pótlék 

           (259.400 +13.900 +60.000 Ft/hó x 12 hó = 3.999.600 Ft)                                    

           a 3.999.600 Ft/11.672 – társ. lszám x Mp. lakosságszám – 2192 fő =         750.867 Ft 

                                                                                                                               3.458.400 Ft 

                                                                                                                                  750.867 Ft 

                                                                                                                               4.209.267 Ft 

 

Személyi juttatások összesen:  19.464.762 Ft 



 Munkaadót terheló járulékok: 

Hosszúpályi – 9.658.833 Ft x 27% = 2.607.885 Ft                                                2.607.885 Ft            

Sáránd – 4.394.476 Ft x 27%  = 1.186.509 Ft                                                        1.186.509 Ft 

Tépe - 1.202.186 Ft x 27 % = 324.590 Ft                                                                  324.590 Ft 

Monostorpályi – 4.209.267 Ft x 27%  = 1.136.502 Ft                                            1.136.502 Ft 

                                                                                                                               

                                              

Munkaadót terhelő járulékok összesen: 5.255.486 Ft 

                                

Készletbeszerzés: 

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés:                                                 180.000 Ft 

Munkaruha, védőruha: - 8 fő x 24.000 Ft                                       192.000 Ft 

Védőszemüveg hozzájárulás: 3 fő x 6.000 Ft                                   18.000 Ft 

Kis értékű tárgyi eszközök:                                                               50.000 Ft 

Csoportok működtetéséhez eszközök beszerzése:                            50.000 Ft 

 

Egyéb készletbeszerzés 

Tisztítószer                                                                                       70.000 Ft 

Textília                                                                                              10.000 Ft 

Fogyóanyagok                                                                                   30.000 Ft 

                                    Készletbeszerzés összesen:                        600.000 Ft  

 

Szolgáltatási kiadások: 

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások: 

Eü-i alkalmassági vizsgálat: 10 fő x 4.600 Ft                                     46.000 Ft 

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (posta kts.)                           100.000 Ft 

Fénymásolókba festékpatron                                                              60.000 Ft 

Számlavezetési díj    (10 fő x 6000 Ft)                                               60.000 Ft      

                                   Szolgáltatási kiadások összesen:                 266.000 Ft 

 

Különféle dologi kiadások: 

Belföldi kiküldetés                                                                             250.000 Ft 

Munkába járás költsége                                                                      100.000 Ft 

Konferencia, szakmai nap részvételi díj                                               50.000 Ft    

Továbbképzés                                                                                       50.000 Ft 

                                   Különféle dologi kiadások összesen:            500.000 Ft 

 

Bérek-és járulékok: 19.464.762 Ft + 5.255.486 Ft + dologi költségek: 1.366.000 Ft = 

26.086.248 Ft                                              

                

     Szakfeladat összesen:  26.086.248 Ft 

 

Finanszírozás: 

A társulási megállapodás alapján az adott településen dolgozók bér- és járulékainak összege + 

az intézményvezető bér- és járulék költségének lakosságszám arányos hozzájárulása + a 

dologi költségek összegének lakosságszám arányos hozzájárulása - a kapott normatíva = a 

különbözetet kell finanszírozni. 

Normatíva összesen: 9.621.600 Ft  

 

Település (lsz./gysz.) Normatíva  Bérek-és 

járulékok   

Dologi 

költségek 

Hosszúpályi  (6021/1410) 3.616.200 12.266.718 704.651 

Sáránd           (2339/467) 

Tépe               (1120/209) 

                       /3.459/676/ 

3.000.000 5.580.985 

1.526.776 

273.738 

131.076 

Monostorpályi (2192/371) 3.000.000 5.345.769 256.535 

Összesen:      (11672/2457) 9.621.600 24.702.248   1.366.000 



 

 

Hosszúpályi:  

Összes költség: 12.266.718 Ft + 704.651 Ft =12.971.369 Ft – 3.616.200 Ft = 9.355.169 Ft/év 

– 779.597 Ft/hó.   

Sáránd:  

Összes költség: 5.580.985 Ft + 273.738 Ft = 5.854.723 Ft – 3.000.000/közös hiv. 

lakosságszám (867) x Sáránd lakosságszám /ez az összeg:2.027.913/ = 3.826.810 Ft/év  – 

318.901 Ft/hó.  

Tépe: 
Összes költség: 1.526.776 Ft + 131.076 = 1.657.852 Ft - 3.000.000/közös hiv. lakosságszám 

(867) x Tépe lakosságszám = 686.812 Ft/év – 57.234 Ft/hó. 

Monostorpályi:  

Összes költség: 5.345.769 Ft + 256.535 Ft =5.602.304 Ft – 3.000.000 Ft =2.602.304 Ft/év – 

216.859 Ft/hó        

 

 



  

 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hivatal@hosszupalyi.hu 

 

.      Napirend száma: 5. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. november 26. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:   Döntés a 2015. évben beérkezett Bursa Hungarica ösztöndíj 

pályázatokról 

 

Készítette:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és 

Sport Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: előterjesztés 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület még a 2015. szeptember 27-i ülésén döntött arról, hogy az Önkormányzat részt vesz 

a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton, azonban a támogatási összeg nem került megállapításra. Ezt a 

soron következő ülésen szükséges meghatározni.   

 

„A” típusú 

Bursa Hungarica  
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

felsőoktatási hallgatók számára 
a 2015/2016. tanév II. és a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozóan 

 

Határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatok: 
 
 

1. Nagy Kinga Hosszúpályi, Kossuth u. 8. sz. 

Debreceni Egyetem 

Kar: Gazdaságtudományi  

Szak: Kereskedelem és marketing 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 49.830.- Ft 

2. Tapoti József Hosszúpályi, Bem u. 10. sz. 

Debreceni Egyetem 

Kar: Műszaki  

Szak: Gépészumérnök 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 16.166.- Ft 

3. Szabó Alexandra Hosszúpályi, Lovas u. 14. sz. 

Debreceni Egyetem 

Kar: Gazdaságtudományi  

Szak: Turizmus-vendéglátás 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 11.400.- Ft 

4. Takács Anett Hosszúpályi, Hullám u. 21. sz. 

Debreceni Egyetem 

Kar: Népegészségügyi 

Szak: Ápolás és betegellátás – gyógytornász szakirány 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 63.108.- Ft 

5. Tyukodi Zsolt Hosszúpályi, Kertész u. 2. sz. 

Debreceni Egyetem 

Kar: Műszaki 

Szak: Mechatronika 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 45.393.- Ft 

6. Tyukodi Ildikó Hosszúpályi, Kertész u. 2. sz. 



Debreceni Egyetem 

Kar: Természettudományi és Technológiai 

Szak: Kémia 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 45.393.- Ft 

7. Kerékgyártó Enikő Hosszúpályi, Akácfa u. 79. sz. 

Debreceni Egyetem 

Kar: Népegészségügyi 

Szak: Egészségügyi gondozás és prevenció 

 népegészségügyi ellenőr szakirány 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 28.982.- Ft 

8. Sándor Zsanett Hosszúpályi, Bajcsy- Zs u. 52. sz. 

Nyíregyházi Főiskola 

Kar: Természettudományi Főiskolai 

Szak: Sportszervező 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 20.307.- Ft 

9. Molnár László Máté Hosszúpályi, Damjanich u. 40. sz. 

Debreceni Egyetem 

Kar: Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi- és Környezetgazdálkodási 

Szak: Kémia 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 34.411.- Ft 

10. Katrin Ilona Hosszúpályi, Vasút u. 11. sz. 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Kar: Gazdaságtudományi 

Szak: Vezetés és szervezés 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: 68.177.- Ft 

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „B” típusú (felsőoktatási 

tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára történő) kiírása alapján pályázat nem került benyújtásra. 

 

 
Hosszúpályi, 2015. november 20. 

 
















