JEGYZŐKÖNYV
Készült: Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30. napján
16.00 órakor 4546 Anarcs, Kossuth utca 30. szám alatti Házasságkötő teremben megtartott
nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:

Kalinák József polgármester
Kertész Zoltánné képviselő
Simon Nóra képviselő
Takács Tamás képviselő

Meghívottak:

Győri János kirendeltség-vezető
Orbán Attiláné jegyzőkönyvvezető

Hiányzik:

Pappné Vass Erzsébet jegyző
Megellai Nándor alpolgármester
Bori József képviselő
Dr. Somogyi Gábor képviselő

Kalinák József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a meghívottakat,
megállapítja, hogy a 7 fős testületből 4 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, 16.15
órakor megnyitja azt.
Kalinák József polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Takács Tamás és Simon Nóra
képviselőket javasolja, megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat nincs, a Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek 4 egyhangú igen
szavazattal Takács Tamás és Simon Nóra képviselőket választja meg.
Kalinák József polgármester a napirendi pontok elfogadását javasolja azzal a kiegészítéssel,
hogy zárt ülés keretében a 3. napirendi pontban Bakai Tamás és Bakai-Sándor Zsuzsa
lakásépítési kölcsön jelzálog-törléséről, 4. pontban Baglyos Zsolt és Baglyosné Nagy Tímea
lakásépítési kölcsön jelzálog-törléséről, 5. pontban pedig Ráti Miklós és Rátiné Szép Nóra
lakásépítési kölcsön jelzálog-törléséről döntsön a képviselő-testület. 6. pontban Mészáros
Lászlóné kérelméről döntsön a képviselő-testület, aki a lakásvásárlási kölcsöntámogatásának
módosítását kéri.
Megérkezik Bori József képviselő, a képviselő-testület 5 fővel van jelen.
Kalinák József polgármester 7. pontban javasolja, hogy forduljon kérelemmel az
önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez a Czóbel kúria ingyenes
vagyonkezelésre való átadása iránt. 8. napirendi pontban nyilvános ülésen az egyéb
kérdéseket, felvetéseket tárgyalják meg. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.

Más javaslat nincs, a képviselő-testület a napirendi pontok módosításával 5 egyhangú
igen szavazattal egyetért.
A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal egyetért a napirendi pontokkal.
1.tsp. Előterjesztés Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatás feladatok ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulás
létrehozásáról szóló Megállapodás módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására.
Előadó: Kalinák József polgármester
Kalinák József polgármester előadja, hogy ezt a napirendet a Társulási Tanács
megtárgyalta. Szabolcsbáka, Ilk, Gyulaháza és Tornyospálca képviselő-testülete szintén
meghozta döntését, mely szerint az előterjesztésben szereplő módosításokat egységesen
elfogadásra javasolják. Felkéri Győri János kirendeltség-vezetőt, hogy az írásbeli
előterjesztéshez fűződő magyarázatát adja elő.
Győri János kirendeltség-vezető elmondja, hogy a jelenlegi társulási megállapodás szerint a
társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, amely most úgy módosul, hogy az év
bármely napján ki lehet válni a társulásból.
Megérkezik dr. Somogyi Gábor képviselő, a képviselő-testület 6 fővel van jelen
Győri János kirendeltség-vezető tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a gyermekvédelmi
törvény a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást érintően jelentős módosításokról
rendelkezik. A feladatellátás változása minden tagönkormányzatot és a januárban csatlakozó
Szabolcsbáka települést is érinti. Szabolcsbáka jelenleg Ajak Városával közösen látja el
szociális feladatokat, de január 1-jétől az anarcsi társuláshoz csatlakozik, mivel az
önkormányzati hivatal is közös. Ajakon a feladat-átadási megállapodást elfogadták. A
társulási megállapodás módosítására azért van szükség, hogy ezek a változások a januári
feladatellátásban ne okozzanak gondot.
Kalinák József polgármester elmondja, hogy a 2016. évi működéshez a finanszírozás
biztosított lesz. 2016. évtől a családsegítés kizárólag a gyermekjóléti szolgáltatással együtt
működhet és 5000 fő lakosonként 1 álláshely lesz. Ez azt jelenti, hogy 1,3 fő diplomás
családgondozó foglalkoztatása finanszírozott, de a személyi kérdésekről még nincs döntés.
Jelenleg 3 foglalkoztatott van 2 álláshelyre. Ajak munkavállalót is akart adni a feladattal, de a
társulás nem fogadta. Ilk azonban viszi az alkalmazottat is. Tornyospálcán nincs ember a
feladatellátásra.
A szociális ellátás költségvetése negatív előjelű a házi segítségnyújtás kivételével. A jövő
évben felül kell vizsgálni a gondozottakat is, s elképzelhető, hogy szigorúbbak lesznek a
feltételek. Ha kevesebb a gondozott, a gondozónők számát is csökkenteni kell.
Megkérdezi, hogy van-e a kérdés az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Győri János kirendeltség-vezető hozzáteszi, hogy a kiküldött előterjesztést a Társulási
Tanács módosítani javasoilta az alábbiak szerint:

11. A Megállapodás 18.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18.2. A Társulásból kiválni a naptári év bármely napjával lehet. A kiválásról
szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat
képviselő-testülete legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és azt a
Társulási Tanáccsal írásban közölni.”
A módosítással a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal egyetért.
Kalinák József polgármester
elhangzottakkal kapcsolatosan.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
428/2015. (XI.30.)
határozata
Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásáról szóló Megállapodás
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
A Képviselő-testület:
a 191/2013.(VI.06.) határozatát - „Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulás
létrehozásáról szóló Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Megállapodást” (a továbbiakban: Megállapodás) - az alábbiak szerint módosítja:
1.A Megállapodás bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„amely létrejött
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth
utca 30., képviseli: Kalinák József János polgármester),
Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4545 Gyulaháza,
Petőfi Sándor utca 45., képviseli: Bardi Béla polgármester),
Tornyospálca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye:
Tornyospálca, Rákóczi utca 23., képviseli: Lukácsi Attila László polgármester)

4642

Ilk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4566 Ilk, Petőfi út 2.,
képviseli: Balogh Istvánné polgármester)
Szabolcsbáka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye:
Szabolcsbáka, Kossuth utca 23., képviseli: Somogyi László polgármester

4547

(a továbbiakban: társult önkormányzatok) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

A társult önkormányzatok rögzítik, hogy közöttük az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására 2007. január 15. napján
társulási megállapodás jött létre, mely 2007. február 27., 2008. december 19., 2012. február
16. és 2013. június 7. napján módosításra került. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján „Az e törvény hatályba lépése
előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják
és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatályba lépését követő hat
hónapon belül.” A törvény rendelkezései alapján a társulási megállapodás felülvizsgálatának
határideje: 2013. június 30.
A társuláshoz 2016. január 1. napjával csatlakozik Szabolcsbáka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
Jelen társulási megállapodás célja a meglévő társulási megállapodás felülvizsgálata annak
céljából, hogy rendelkezései összhangban legyenek a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel.
Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok
közös szervezésére a társult önkormányzatok a közöttük hatályban lévő társulási
megállapodást felülvizsgálják és az alábbi tartalommal fogadják el:”
2.A Megállapodás 3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1-jei adatok alapján):
Anarcs:
2051 fő
Gyulaháza: 2036 fő
Tornyospálca: 2739 fő
Ilk:
1343 fő
Szabolcsbáka 1223 fő”
3. A Megállapodás 4) b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
a) „az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:
107051 Szociális étkeztetés
Anarcs község közigazgatási területén
107052 Házi segítségnyújtás
Anarcs, Gyulaháza, Tornyospálca, Ilk községek közigazgatási területén
107054 Családsegítés
Anarcs, Gyulaháza, Szabolcsbáka községek közigazgatási területén
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás
Anarcs, Gyulaháza, Szabolcsbáka községek közigazgatási területén”
4. A Megállapodás 5) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5) A Közös fenntartású intézmény megnevezése:
A Társulás a 4) pontban meghatározott feladatait az alábbi közös fenntartású
intézmény, költségvetési szerv útján látja el:
A költségvetési szerv neve:

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat

A költségvetési szerv székhelye:

4546 Anarcs, Ady Endre utca 19.

Házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe:
a) 4546 Anarcs, Ady Endre u. 19.
b) 4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41.
c) 4642 Tornyospálca, Újfalusi u. 3.
d) 4566 Ilk, Bethlen Gábor u. 58.
Család- és gyermekvédelmi szolgálat területi irodáinak címe:
a) 4546 Anarcs, Ady Endre u. 19.
b) 4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41.
c) 4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 118. ”

5. A Megállapodás 7.1) pontjának A döntéshozatal mechanizmusa rész első és második
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„
A döntéshozatal mechanizmusa:
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok legalább fele
(3 fő) jelen van.
A Társulási Tanács döntését határozati formában egyszerű többséggel hozza
meg.
Az egyszerű többséget igénylő döntéshez a jelenlévő tagok több mint
felének igen szavazata szükséges.”
6. A Megállapodás 7.2 b) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„
b) A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás
Elnöke és a Társulási Tanács által kijelölt tag együttesen, az elnök
távollétében vagy akadályoztatása esetén az Elnök által írásban
meghatalmazott Alelnök és a Társulási Tanács által kijelölt tag
együttesen gyakorolja. A pénzügyi ellenjegyzést a Gyulaházai Közös
Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltsége pénzügyi ügyintézője, a
jogi ellenjegyzést a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi
Kirendeltségének Kirendeltség-vezetője gyakorolja.”
7. A Megállapodás 9) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„
9) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése,
végrehajtás szervezése) a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi
Kirendeltsége látja el. ”
8. A Megállapodás 10.4 Rendeletalkotás pontja második bekezdés első mondata helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„A rendelet-tervezeteket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltsége
készíti el és küldi meg véleményezésre a társult önkormányzatoknak minden év február 28.
napjáig, akik véleményezik azt március 15. napjáig.”
9. A Megállapodás 12) pontja az alábbi e) alponttal egészül ki:

„
e) Szabolcsbáka Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes
használatába adja a Szabolcsbáka belterület 73 hrsz-ú, a valóságban
Szabolcsbáka, Kossuth u. 118. szám alatti ingatlanban található 1 db irodát
és a kiszolgáló helyiségeket.
Szabolcsbáka Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába
adja a 2015. december 31-ei fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat.
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, ameddig annak
tagja Szabolcsbáka Község Önkormányzata.”
10. A Megállapodás 17) pont b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„
b) A Társulás fenntartásának pénzügyi-gazdasági tevékenységét a
Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltsége pénzügyi
ügyintézője, valamint az éves ellenőrzés alapján a belső ellenőr, illetve az
Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósága vizsgálja.”
11. A Megállapodás 18.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18.2. A Társulásból kiválni a naptári év bármely napjával lehet. A kiválásról
szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat
képviselő-testülete legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és azt a
Társulási Tanáccsal írásban közölni.”
12. A Megállapodás egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti.
13. A megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal foglalja egységes
szerkezetbe és felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

1. melléklet a 428/2015.(XI.30. határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásáról
amely létrejött
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth
utca 30., képviseli: Kalinák József János polgármester),
Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4545 Gyulaháza,
Petőfi Sándor utca 45., képviseli: Bardi Béla polgármester),
Tornyospálca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye:
Tornyospálca, Rákóczi utca 23., képviseli: Lukácsi Attila László polgármester)

4642

Ilk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 4566 Ilk, Petőfi út 2.,
képviseli: Balogh Istvánné polgármester)
Szabolcsbáka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye:
Szabolcsbáka, Kossuth utca 23., képviseli: Somogyi László polgármester

4547

(a továbbiakban: társult önkormányzatok) között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
A társult önkormányzatok rögzítik, hogy közöttük az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására 2007. január 15. napján
társulási megállapodás jött létre, mely 2007. február 27., 2008. december 19., 2012. február
16. és 2013. június 7. napján módosításra került. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján „Az e törvény hatályba lépése
előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják
és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatályba lépését követő hat
hónapon belül.” A törvény rendelkezései alapján a társulási megállapodás felülvizsgálatának
határideje: 2013. június 30.
A társuláshoz 2016. január 1. napjával csatlakozik Szabolcsbáka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete.
Jelen társulási megállapodás célja a meglévő társulási megállapodás felülvizsgálata annak
céljából, hogy rendelkezései összhangban legyenek a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel.
Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok
közös szervezésére a társult önkormányzatok a közöttük hatályban lévő társulási
megállapodást felülvizsgálják és az alábbi tartalommal fogadják el:

1) Társult Önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8) pontja, valamint 87-95. §ban kapott felhatalmazás alapján megállapodnak abban, hogy önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és
a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs elnevezéssel
határozatlan időre jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a
továbbiakban: Társulás) hoznak létre abból a célból, hogy közösen, magas szakmai
színvonalon biztosítsák az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás ellátást lakosaik részére.
2) A Társulás székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth utca 30.
3) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2015. január 1-jei adatok
alapján):
Anarcs:
2051 fő
Gyulaháza: 2036 fő
Tornyospálca: 2739 fő
Ilk:
1343 fő
Szabolcsbáka 1223 fő
4) A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
b)

az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

c) az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:
107051 Szociális étkeztetés
Anarcs község közigazgatási területén
107052 Házi segítségnyújtás
Anarcs, Gyulaháza, Tornyospálca, Ilk községek közigazgatási területén
107054 Családsegítés
Anarcs, Gyulaháza, Szabolcsbáka községek közigazgatási területén
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás
Anarcs, Gyulaháza, Szabolcsbáka községek közigazgatási területén
5) A Közös fenntartású intézmény megnevezése:
A Társulás a 4) pontban meghatározott feladatait az alábbi közös fenntartású
intézmény, költségvetési szerv útján látja el:
A költségvetési szerv neve:

Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat

A költségvetési szerv székhelye:

4546 Anarcs, Ady Endre utca 19.

Házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe:
a) 4546 Anarcs, Ady Endre u. 19.
b) 4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41.
c) 4642 Tornyospálca, Újfalusi u. 3.
d) Ilk, Bethlen Gábor u. 58.
Család- és gyermekvédelmi szolgálat területi irodáinak címe:
a) 4546 Anarcs, Ady Endre u. 19.
b) 4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41.
c) 4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 118.
6) A társulás jogállása:
A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik.
7) A Társulás döntéshozó
szavazatarány:

szerve,

döntéshozó

szervének

tagjait

megillető

7.1) Társulási Tanács
A Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács
gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a társult
önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott
önkormányzati feladat- és hatásköröket. A Tanács tagjai a társult
önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő polgármesterei. A Társulási Tanács
tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, illetve távolléte esetére – a
polgármester helyettesítésének rendjét – a társult önkormányzat képviselőtestülete határozza meg. A társult önkormányzat képviselő-testülete által
helyettesítési, képviseleti joggal meghatalmazott képviselője a polgármestert
megillető teljes jogkörrel rendelkezik, jogai és kötelezettségei azonosak a
polgármester jogaival és kötelezettségeivel. A helyettesítéssel, képviseleti joggal
meghatalmazott képviselő a képviselő-testület határozatának bemutatását,
átadását követően járhat el.
A Társulási Tanács ülései:
A Társulási Tanács alakuló és rendes ülést tart.
a) Alakuló ülés:
A Társulási Tanács alakuló ülését Anarcs Község Önkormányzatának
Polgármestere hívja össze és vezeti az elnök megválasztásáig. Az alakuló ülés
napirendjére Anarcs Község Önkormányzatának Polgármestere tesz
javaslatot. Az alakuló ülés kötelező napirendje: a tisztségviselők
megválasztása, a társulás szervei, tagjainak megválasztása.
b) Rendes ülés:
A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal
ülésezik. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a vonatkozó törvényben
megjelölt esetekben. A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti.
Az elnök akadályoztatása, illetve távolléte esetén az alelnök hívja össze és
vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja
össze és vezeti. A Társulási Tanács tagjait az ülés indokának, helyének,
kezdési időpontjának, a napirend tárgyának megjelölését tartalmazó

meghívóval kell összehívni. Amennyiben a napirendhez írásos anyag
rendelkezésre áll, azt a meghívóval együtt kell a tagok részére megküldeni.
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
ba) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
bb) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
bc) bármelyik tag – napirendet tartalmazó – indítványára,
bd)
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Kormánymegbízottjának kezdeményezésére,
A Társulási Tanács nyilvános és zárt ülést tarthat.
A döntéshozatal mechanizmusa:
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok legalább fele
(3 fő) jelen van.
A Társulási Tanács döntését határozati formában egyszerű többséggel hozza
meg.
Az egyszerű többséget igénylő döntéshez a jelenlévő tagok több mint
felének igen szavazata szükséges.
A Társulási Tanács minősített többségű szavazata szükséges:
a) a társulás elnökének, alelnökének megválasztásához,
b) a közös fenntartású intézmény magasabb vezetőjének megbízásához,
c) a társulásból való kizáráshoz,
d) a költségvetés elfogadásához, módosításához,
e) a társult tagok hozzájárulása mértékének megállapításához,
f) pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz
szükséges önerő meghatározásához,
g) a Társulás tulajdonát képező vagyon értékesítéséhez, hasznosításához,
megterheléséhez.
A minősített többséget igénylő döntéshez a Társulási Tanácsban résztvevő
legalább 3 tag igen szavazata szükséges.
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazni
személyesen vagy a helyettesítés rendje szerinti képviselő útján lehet.
Szavazni nyílt szavazással lehet. A szavazás módja: igen, nem, tartózkodás.
A tanácskozás rögzítése:
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek
tartalmaznia kell:
a) az ülés helyét, időpontját,
b) a megjelent tagok nevét,
c) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét,
d) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat,
e) az előterjesztéseket,
f) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét,
a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét,
g) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
h) a döntéshozatalban résztvevők számát,
i) a döntésből kizárt tag nevét és a kizárás indokát,

j) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,
k) a szavazás számszerű eredményét,
l) a hozott döntéseket.
A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által kijelölt tag, mint
hitelesítő írja alá.
A Társulási Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére.
7.2 A Társulás Elnöke:
a) A Társulási Tanács tagjai sorából a tagok Elnököt választanak. Az Elnök
személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulást
az Elnök képviseli. Távolléte, akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletét az Alelnök látja el.
b) A Társulás bankszámlája feletti rendelkezési jogosultságot a Társulás
Elnöke és a Társulási Tanács által kijelölt tag együttesen, az elnök
távollétében vagy akadályoztatása esetén az Elnök által írásban
meghatalmazott Alelnök és a Társulási Tanács által kijelölt tag
együttesen gyakorolja. A pénzügyi ellenjegyzést a Gyulaházai Közös
Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltsége pénzügyi ügyintézője, a
jogi ellenjegyzést a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi
Kirendeltségének Kirendeltség-vezetője gyakorolja.
7.3 A Társulás Alelnöke:
A Társulási Tanács tagjai sorából az Elnök helyettesítésére, munkájának
segítésére a tagok Alelnököt választanak. Az Alelnök személyére a Társulási
Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
8) A Társulási Tanács tagjának jogai és kötelességei
8.1) A Társulási Tanács tagjának jogai:
a) részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak
meghatározásában, a Társulás szervezetének kialakításában,
b) választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire,
c) teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit,
d) igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra a Társulás
megállapodást kötött,
e) javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben,
f) kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a
Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a
Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül írásban
kötelesek választ adni,
g) a jogszabályban meghatározottak figyelembevételével betekinthet a
Társulás dokumentumaiba, irataiba,
h) joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a
véleményét írásban jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

8.2 A Társulási Tanács tagjainak kötelességei:
a) a társulási megállapodásban foglaltak betartása,
b) részt venni a Társulási Tanács ülésén, azok munkájában, a társulási
célok és feladatok közös megvalósításában,
c) a Társulás határozatainak végrehajtása,
d) a Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és
információszolgáltatás.
9) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltsége látja
el.
10) A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselőtestületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja:
10.1 A Társulás és az intézmény költségvetése
A Társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Társulás költségvetésének
része a közös fenntartású intézmény költségvetése. A tárgyévi bevételek és kiadások
tételes előirányzatait a Társulás Elnöke évente dolgozza ki, s erről a társult
önkormányzatok polgármestereivel tárgyév január 31-ig egyeztetést tart. Az
egyeztetésen elfogadott költségvetést a társult önkormányzatok polgármesterei a
soron következő testületi ülésen terjesztik a képviselő-testületeik elé. A Társulás
költségvetését a Társulási Tanács fogadja el. A Társulás költségvetése Anarcs Község
Önkormányzata költségvetésébe épül be.
A közös fenntartású intézmény magasabb vezetője a költségvetés előkészítéséhez,
valamint a Magyar Államkincstár szerinti beszámolási kötelezettségekhez, továbbá a
központi statisztika részére, illetve egyéb más okból adatszolgáltatás nyújtására
köteles. Az adatszolgáltatásnak törvényesnek, valósnak, hitelesnek, teljes körűnek kell
lennie. Az adatszolgáltatásért, azok határidőben történő teljesítéséért a közös
fenntartású intézmény magasabb vezetője felelős.
10.2 A Társulás és az intézmény fenntartásával, működésével kapcsolatos
költségek fedezete
A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgálnak a
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott támogatások, az
intézmény saját bevételei és a társult önkormányzatok hozzájárulásai.
A költségvetési törvényben biztosított támogatásokat a Magyar Államkincstártól
Anarcs Község Önkormányzata igényli és számol el.
Az intézmény költségvetése szakfeladatonként, szakfeladaton belül településenként
tartalmazza a bevételeket, ezen belül a normatív bevételeket, a saját bevételeket, a térítési
díjat és szükség esetén a fenntartói hozzájárulást. A kiadásokat az intézmény költségvetése
szakfeladatonként, szakfeladaton belül településenként tartalmazza úgy, hogy Anarcs
község tekintetében minden kiadást megtervez, míg a többi társult település esetében
kizárólag személyi kiadásokat és szakmai dologi költségeket. A társult települések a
dologi kiadásokat (fűtés, világítás, víz, telefon, internet díjait) saját költségvetésükben
tervezik és biztosítják a mindenkor hatályos szakmai jogszabályoknak megfelelően

Amennyiben a bevételek meghaladják a kiadásokat, úgy a többletre jogosult
önkormányzat zárszámadást követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az őt megillető
többlet kifizetését kéri, vagy visszahagyja azt a következő évi intézményi finanszírozásra.
Amennyiben a kiadások meghaladják a bevételeket, úgy a többletkiadást az az
önkormányzat köteles önkormányzati hozzájárulás címén megfizetni a Társulás részére,
akinél az felmerült. Ezt az önkormányzati hozzájárulást a társuló önkormányzatok saját
költségvetésükben tervezik.
A társult önkormányzatok a megállapított önkormányzati hozzájárulást
negyedévenként, a negyedévet követő hónap 05. napjáig utalják át a Társulás
számlájára.
Az év első negyedévi részlete megegyezik az előző év utolsó negyedévi részletének
összegével, majd ez az Intézmény költségvetésének elfogadását követően, a következő
negyedévi utaláskor kerül korrigálásra.
10.3 Fejlesztések, beruházások
Fejlesztés, beruházás esetén a pénzügyi hozzájárulás a társulást önkormányzatok
teherbíró képességének figyelembe vételével, külön megállapodás alapján kerül
meghatározásra.
10.4 Rendeletalkotás
Társult önkormányzatok a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint fizetendő térítési díjakról szóló rendeletek megalkotására Anarcs Község
Önkormányzatát jelölik ki.
A rendelet-tervezeteket a Gyulaházai Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi
Kirendeltsége készíti el és küldi meg véleményezésre a társult önkormányzatoknak
minden év február 28. napjáig, akik véleményezik azt március 15. napjáig. A
véleményezés keretében a társult önkormányzatok javaslatot fogalmaznak meg a
Társulási Tanács, mint fenntartó felé, hogy az adott évben településükön kiknek,
milyen mértékben biztosítsa a személyi térítési díj csökkentésének vagy
elengedésének lehetőségét, vagy hogy az intézményi térítési díjat a hatályos
jogszabályok szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál
alacsonyabb összegben állapítsa meg. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok
véleményeinek figyelembe vételével, mint fenntartó dönt a személyi térítési díj
elengedésének, csökkentésének lehetőségéről, illetve a térítési díj alacsonyabb
összegben történő megállapításáról.
A térítési díj elengedésének, csökkentésének vagy alacsonyabb összegben történő
megállapítása következtében kieső bevételt az az önkormányzat téríti meg, ahol
állandó lakcímmel rendelkezik az ellátott; azoknál az ellátottaknál, akiknek nincs
lakóhelyük, a kieső bevételt az az önkormányzat viseli, ahol az ellátott életvitelszerűen
tartózkodik.
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Társulási Tanács
döntésének megfelelően – minden év április 1-jéig fogadja el a társulás egészére
vonatkozó rendeleteit, melyben a személyi térítési díjkedvezményekre és
mentességekre vonatkozó szabályokat településenként állapítja meg.

A díjkedvezményre és mentességre vonatkozó szabályokat az Anarcs Községi
Szociális Ellátó Szolgálat vezetője alkalmazza a személyi térítési díjak megállapítása
során.
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott rendeletet – az
elfogadást követő 5 napon belül – Anarcs Polgármestere megküldi a társult
önkormányzatok polgármesterei részére. A társult önkormányzatok polgármesterei
vállalják, hogy az elfogadott rendeletről a lakosságot haladéktalanul tájékoztatják. A
rendeletalkotás jogalapja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92. § b) pontja és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdései.
11) A Társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
irányadó eljárás:
Amennyiben a társult önkormányzat fizetési kötelezettségét a megadott határidőig
nem teljesíti, úgy a Társulás Elnöke az elmulasztott határidőtől számított 15 napon
belül írásban felszólítja a fizetési kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a társult
önkormányzat a fizetési felszólításban megjelölt határidőn belül fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, a Társulás jogosult és köteles a követelést jelen
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján
azonnali beszedési megbízással érvényesíteni. A társulást önkormányzatok vállalják,
hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 1. számú melléklete szerinti
tartalommal számlavezető pénzintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a
nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen társulási
megállapodás aláírásától számított 8 napon belül.
12) A Társulás működéséhez szükséges vagyon, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje:
A feladatellátást biztosító, a megállapodás aláírásakor meglévő ingó és ingatlan
vagyon az ingó helye és az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat külön tulajdonát
képezi.
a) Anarcs Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába adja
az Anarcs belterület 37 hrsz-ú, a valóságban Anarcs, Ady Endre u. 19. szám
alatti ingatlanban található 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú helyiségeket.
Anarcs Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába adja a
2013. június 30-ai fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat.
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, ameddig annak
tagja Anarcs Község Önkormányzata.
b) Gyulaháza Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába
adja a Gyulaháza belterület 326/1 hrsz-ú, a valóságban Gyulaháza, Petőfi u.
41. szám alatti ingatlan ingatlanban található 1 db irodát és a kiszolgáló
helyiségeket.

Gyulaháza Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába
adja a 2013. június 30-ai fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat.
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, ameddig annak
tagja Gyulaháza Község Önkormányzata.
c) Tornyospálca Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes
használatába adja a Tornyospálca belterület 0130/6 hrsz-ú, a valóságban
Tornyospálca, Újfalusi u. 3. szám alatti ingatlanban található 1 db irodát és
a kiszolgáló helyiségeket.
Tornyospálca Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába
adja a 2013. június 30-ai fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat.
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, ameddig annak
tagja Tornyospálca Község Önkormányzata.
d) Ilk Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába adja az
Ilk belterület 36/1 hrsz-ú, a valóságban Ilk, Bethlen Gábor u. 58. szám alatti
ingatlanban található 1 db irodát és a kiszolgáló helyiségeket.
Ilk Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába adja a
2013. június 30-ai fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat.
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, ameddig annak
tagja Ilk Község Önkormányzata.
e) Szabolcsbáka Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes
használatába adja a Szabolcsbáka belterület 73 hrsz-ú, a valóságban
Szabolcsbáka, Kossuth u. 118. szám alatti ingatlanban található 1 db irodát
és a kiszolgáló helyiségeket.
Szabolcsbáka Község Önkormányzata a Társulás térítésmentes használatába
adja a 2015. december 31-ei fordulónappal készített leltár szerinti ingóságokat.
A térítésmentes használat a Társulást mindaddig megilleti, ameddig annak
tagja Szabolcsbáka Község Önkormányzata.
A Társulás működése során keletkezett vagyon a Társulás tulajdona. A Társulás
megszűnése esetén a Társulás vagyona és annak szaporulatai a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok képviselőtestületei minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek.
A Társulás nevében a tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.

13)

Az intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó
részletes rendelkezések:
Az 5) pontban meghatározott intézmény, költségvetési szerv alapító szerve:
Anarcs Község Önkormányzata (4546 Anarcs, Kossuth utca 30.)
Az 5) pontban meghatározott intézmény, költségvetési szerv irányító szerve:
A Társulási Tanács
Az 5) pontban meghatározott intézmény, költségvetési szerv felügyeleti szerve:
A Társulási Tanács
Az 5) pontban meghatározott intézmény, költségvetési szerv fenntartója:
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs

14) A munkáltatói jogok gyakorlása:
Az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat magasabb vezetője felett a munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke
gyakorolja.
15)

A Társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott
feltételei:
A Társulás szolgáltatásai az Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint fizetendő térítési
díjakról szóló rendeletekben valamint a hatályos egyéb jogszabályokban
meghatározottak szerint vehető igénybe.

16) Tájékoztatás, beszámolás:
Az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat intézményvezetője, valamint a Társulási
Tanács elnöke a Társulási Tanácsnak, a társult önkormányzatok polgármesterei a
képviselő-testületeknek évente egyszer – legkésőbb a zárszámadással egyidejűlegbeszámolnak a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról.
A társult önkormányzatok képviselő-testületei a feladatellátásról a Társulás Elnökétől
tájékoztatást kérhetnek. Az Elnök a tájékoztatást írásban köteles megküldeni a társuló
önkormányzat polgármesterének.
17) A Társulás ellenőrzésének rendje:
a) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi
felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése,
döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.

b) A Társulás fenntartásának pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Gyulaházai
Közös Önkormányzati Hivatal Anarcsi Kirendeltsége pénzügyi ügyintézője,
valamint az éves ellenőrzés alapján a belső ellenőr, illetve az Állami
Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatósága vizsgálja.
c) Az Elnököt az ellenőrzés tervezett időpontjáról annak megkezdése előtt
legalább 15 nappal írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a
Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékozatni kell.
18) A Társuláshoz történő csatlakozás, a Társulásból való kiválás, kizárás, a Társulás
megszűnése, társulási megállapodás módosítása:
18.1. A Társuláshoz csatlakozhat az a képviselő-testület, amelyik minősített
többséggel hozott döntésével elhatározza a csatlakozást és nyilatkozik arról,
hogy a társulás céljával egyetért, a megállapodásban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek elfogadja és hatékonyan kíván közreműködni társulás
által ellátott feladatok törvényes, szakszerű, eredményes, színvonalas
munkavégzésének segítésében. A Társuláshoz való csatlakozásról legalább
6 hónappal korábban kell dönteni a csatlakozni szándékozó
önkormányzatnak. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a csatlakozásra történő nyilatkozatát, vagy nyilatkozatát
tartalmazó határozatát a Társulási Tanácsnak meg kell küldeni. A
csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a képviselő-testületek
minősített többséggel döntenek. A csatlakozás elfogadásáról a képviselőtestületek a csatlakozási szándéknyilatkozat megküldésétől számított 60
napon belül döntenek. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év bármely
napjával lehet.
18.2. A Társulásból kiválni a naptári év bármely napjával lehet. A kiválásról
szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat
képviselő-testülete legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és azt a
Társulási Tanáccsal írásban közölni.
18.3. A Társulásból az érintett önkormányzat kizárható, ha azt a Társulás bármely
tagja kezdeményezi. A kizárás kezdeményezhető, amennyiben:
a) a tag a pénzügyi hozzájárulást két alkalommal határidőben nem
utalta át,
b) a
Társulás
zavartalan
működéshez
szükséges
döntési
kötelezettségének a tag határidőben nem tesz eleget.
A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból történő
kizárásról.
18.4. A Társulás megszűnik:
a) törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha a Társulás tagjai minősített többséggel azt elhatározzák,
c) a törvény erejénél fogva,
d) a bíróság jogerős döntése alapján.

18.5. A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén tételes
költségelszámolással – legkésőbb az arra okot adó körülmény
bekövetkeztetét követő 30 napon belül – el kell számolni. A Társulás
vagyonát természetben a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt
a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Az elszámolásra egyebekben az
államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
18.6. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére
történő kiadását 5 év időtartamra el lehet halasztani, ha annak természetben
történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az
esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati
díj illeti meg.
18.7. A társulási megállapodás módosítását bármelyik tag a Társulási Tanács
Elnökéhez írásban benyújtott kérelemben kezdeményezheti. Az Elnök
köteles a kezdeményezést a Társulási Tanács soron következő ülésére, de
legkésőbb 30 napon belül előterjeszteni.
19. Záró rendelkezések
19.1. A Társulás működése során a tagok együttműködésre, az érdekek
összehangolására, a kölcsönös tájékoztatásra törekszenek.
19.2. A Társulás működése során felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
tárgyalás útján 30 napon belül kell rendezni.
19.3. A Társulás működés során felmerülő vitás kérdésekben a közigazgatási és
munkaügyi bíróság dönt.
19.4. Jelen társulási megállapodást az aláírást követő 15 napon belül meg kell
küldeni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnak, mely szerv
arra törvényességi felhívást tehet.
19.5. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
19.6. A társulást önkormányzatok kinyilatkozzák, hogy nem állnak
adósságrendezési eljárás alatt.
19.7. Jelen megállapodás jogalapja:
Anarcs
Község
Önkormányzata
……………/2015.(……….) határozata,
Gyulaháza
Község
Önkormányzata
……………/2015.(……….) határozata,
Tornyospálca
Község
Önkormányzata
……………/2015.(……….) határozata,
Ilk
Község
Önkormányzata
……………/2015.(……….) határozata,
Szabolcsbáka
Község
Önkormányzata
……………/2015.(……….) határozata.

Képviselő-testületének
Képviselő-testületének
Képviselő-testületének
Képviselő-testületének
Képviselő-testületének

19.8. Jelen megállapodás mellékletét képezi a társult önkormányzatok képviselőtestületeinek e megállapodás aláírására felhatalmazó, illetve jóváhagyásáról
szóló határozata, valamint az azonnali beszedési megbízásra jogosító
felhatalmazó nyilatkozatok.
19.9. Jelen megállapodás aláírásával az Anarcs, Gyulaháza, Tornyospálca és Ilk
községek között kötött és több alkalommal módosított társulási megállapodás
hatályát veszti.
Jelen társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviseletében eljáró
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal egyezőt, saját kezűleg aláírták.
Anarcs, 2015. …………………… hó …………… nap
Gyulaháza, 2015. …………………… hó …………… nap
Tornyospálca, 2015. …………………… hó …………… nap
Ilk, 2015. …………………… hó …………… nap
Szabolcsbáka, 2015. …………………… hó …………… nap
…………………………………….
Kalinák József János polgármester

………………………………
Bardi Béla polgármester

…………………………………….
Lukácsi Attila László polgármester

………………………………
Balogh Istvánné polgármester

…………………………………….
Somogyi László polgármester
Kalinák József polgármester a 2 – 7. napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el.
A zárt ülést követően a képviselő-testület 6 fő képviselő jelenlétével, nyilvánosan folytatja
munkáját.
8./

Egyéb kérdések, bejelentések

Kalinák József polgármester elmondja, hogy még ennek az évnek egyik fontos feladat a
könyvtár működtetésének megoldása. Kérelemmel fordultak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Könyvtárhoz, hogy járuljanak hozzá, hogy az ő felügyeletükkel tovább működhessen
az anarcsi könyvtár. Jelenleg a könyvtár működtetéséhez szükséges feltételekkel nem
rendelkeznek, s nem szerepelnek az országos nyilvános könyvtárak jegyzékén sem. Ha
azonban a megyei könyvtár felügyelete alatt községi és iskolai könyvtárként tovább
működtetik, akkor normatívára is jogosultak lesznek.
Távozik dr. Somogyi Gábor képviselő, a képviselő-testület 5 fővel folytatja a tanácskozást.

Kalinák József polgármester javasolja, hogy döntsenek a már hagyományossá vált Idősek
napjának időpontjáról és arról, hogy hívjanak-e előadóművészt.
Kertész Zoltánné képviselő javasolja, hogy december 12-én, 11 órai kezdettel legyen az
ünnepség, mert az iskolának ez az időpont a legmegfelelőbb.
Bori József képviselő szerint mindenképpen hívjanak előadóművészt.
Kalinák József polgármester javasolja, hogy ajándékozzanak 1 csomag szaloncukrot és
3000 forintos vásárlási utalványt a 60 év fölötti anarcsi lakosok részére. Az ünnepség
keretében töltött káposztával és pogácsával vendégeljék meg az időseket, hangulatkeltésre
pedig valamilyen előadóművészt hívjanak.
Kérdés nem hangzik el, a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
456/2015. (XI.30.)
határozata
Idősek napja szervezéséről
A Képviselő-testület
1. elhatározza, hogy 2015. december 12. napján 11.00 órától a Czóbel Minka Általános
Iskola és Óvoda tornatermében Idősek napja rendezvényt szervez.
2. az Idősek napja alkalmából valamennyi, a településen élő 60 éven felüli személyt
vendégül lát és megajándékoz egy 3.000,- Ft-os vásárlási utalvánnyal és egy csomag
szaloncukorral.
3. felkéri a polgármestert a rendezvény megszervezésével kapcsolatos előkészületek
elvégzésére.
Felelős: polgármester

Határidő: 2015. december 12.

Takács Tamás képviselő javasolja, hogy az adventi gyertyagyújtás alkalmán felmerülő
költségeket az önkormányzat fizesse ki az éppen aktuális szervező intézménynek.
A jelenlévők egyhangúan egyetértenek a javaslattal.
Távozik Kertész Zoltánné képviselő, a képviselő-testület 4 fővel van jelen.
Bori József képviselő megkérdezi, hogy mi lesz a sorsa az iskolából kibontott ablakoknak.
Kalinák József polgármester elmondja, hogy 2015. december 15-ére fejezik be a projektet
és akkor készítenek egy leltárt, s meghatározzák a vételárat. Nem adják ingyen. Mérettől és
minőségtől függően fogják az árat meghatározni.

Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a szennyvízberuházás műszaki átadását követő 90.
nap az önkormányzatnak ki kell vetnie a talajterhelési díjat. A mértékét a képviselő-testület
fogja meghatározni, a fogyasztott vízmennyiséget a Nyírségvíz Kft. fogja szolgáltatni.
Bori József képviselő megkérdezi, hogy kié lesz ez a díj, s mi lesz a nem fizetőkkel.
Kalinák József polgármester elmondja, hogy az önkormányzat költségvetésének bevételét
fogja képezni, s adók módjára behajtható lesz.
Bori József képviselő megkérdezi, hogy a vállalkozók kapnak-e szelektív szemétgyűjtőt.
Kalinák József polgármester válaszában előadja, hogy a vállalkozásoknak nem jár a
szelektív kuka, mert ez lakossági szemétgyűjtő. Ezt pályázat keretében nyerte a szállítást
végző cég, de csak a fizető lakosok kaphattak. Az így elszállított hulladékot a cég értékesíti és
bevételt képez belőle.
Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy ahol negatív lejtés van a szennyvízbekötésnél,
meg tudják-e oldani a hibát.
Kalinák József polgármester elmondja, hogy garanciális javítás keretében a KEVÍZ 21 Kft.
közreműködésével oldható meg.
Előadja továbbá, hogy az adósságkonszolidáció keretében beadták a pályázatot és a jogerős
építési engedélyt benyújtották a kincstárhoz. A műszaki tartalom legfeljebb 2 alkalommal
módosítható.
Bori József képviselő felveti, hogy az Ezermesterbolt előtti vízállással kezdeni kellene
valamit, mert csapadékos időben ott áldatlan állapotok vannak, valamint a Petőfi utcán lévő
víztócsákat is fel kellene számolni.
Kalinák József polgármester szerint nem tudnak mit kezdeni a bolt előtti helyzettel, mert
országos közúton van és nem akarják átfúrni.
Takács Tamás képviselő megkérdezi, hogy a kerékpárút bejáratokat mikor fogják
megcsinálni.
Kalinák József polgármester elmondja, hogy a kivitelező cég ígéretet tett, hogy meg fogják
erősíteni a rá- és lehajtást.

