
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
219/2016. (XI.17.) határozata 

 
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi megállapodást megismerte és az Ibrány Város 
és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Intézmény (4484 Ibrány Szabolcs utca 50.) 
átadásával egyetért Ibrány Város Önkormányzatának Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatot Fenntartó Társulástól. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény 
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI MEGÁLLAPODÁSA 

 
amely létrejött  
egyrészről: Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti  és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás ( 
székhelye: 4484. Ibrány, Hősök tere 3. képviseli: Berencsi Béla társulási elnök) a továbbiakban: Átadó 
másrészről: Ibrány Város Önkormányzata (4484. Ibrány, Árpád u. 5-7.sz. képviseli: Trencsényi Imre 
alpolgármester), a továbbiakban: Átvevő 
 
között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 
 
1. Megállapodó felek kölcsönösen rögzítik, hogy Átadó a …/2016  TT. Határozatával úgy döntött, hogy 

az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézménye (4484. 
Ibrány Szabolcs utca 50.sz.) fenntartását (a továbbiakban: Intézmény) és az általa ellátott 
szolgáltatásokat, feladatokat 

 Családsegítés 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Gyermekjóléti központ 
Átadja az Átvevőnek. 
 
Az Intézményt és az általa ellátott szolgáltatásokat az Átvevő önkormányzat a …/2016 (..) KT. számú 
Határozatában foglaltak alapján  átveszi és 2017. január 1. napjától kezdve  gyakorolja az Intézmény 
alapítói, fenntartói és irányítói jogokat. 
Az Intézmény Alapító Okiratát az Átvevő az átvétel napjára irányadó határidőre ennek megfelelően 
módosítja, az Átadó jóváhagyásával. Átadó kijelenti, hogy az Intézmény fenntartói feladata 
átadásának akadálya nincs. 
 

1. Az Intézmény pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatait az Ibrányi Polgármesteri Hivatal látja 
el. 

 
2. Az Átvevő az általa működtetett Intézményben a szakmai elveket nem kívánja átalakítani, az 

Intézmény szakmai önállósága minden tekintetben megmarad. 
 

3. Átadó megállapítja, hogy a feladat átadás-átvételének időpontjában az Intézmény 
használatában lévő székhely ingatlan az Átvevő önkormányzat tulajdonában van. Az intézmény 
illetékességi területéhez tartozó településeken kialakított, ún. ellátottak számára nyitva álló 
helyiségek az adott települési önkormányzatok tulajdonában vannak, akik külön feladat-
ellátási szerződés megkötésével, ennek keretében biztosítják ezen helyiségek további 
térítésmentes használatát az Intézmény számára mindaddig, amíg az adott településen a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás az Intézmény által kerül ellátásra. 

 



4. Az Intézmény működéséhez szükséges vagyontárgyak (székhely) biztosítása, szükség esetén 
pótlása, rekonstrukciója a tulajdonos, azaz Átvevő feladata. 

5. Felek rögzítik, hogy az Intézmény (székhely) használatában lévő, értékben vagy érték nélkül 
nyilvántartott eszközök, anyagok az Átvevő tulajdonát képezik. 

 
6. Az átadást követően az Átvevő jogosult a feladatok ellátásához kapcsolódó állami támogatás, 

finanszírozás közvetlen lehívására a gyermekjóléti központ és Ibrány település esetében a 
szolgáltatásokra, valamint amennyiben jogszabály nem zárja ki úgy a szolgáltatások 
tekintetében azon településekre vonatkozóan is, melyekkel külön 2017. január 1. napjától 
kezdődően feladat ellátási szerződést köt. Az átadást megelőző időszakra vonatkozóan az 
elszámolási kötelezettség az Átadót terheli. 

 
7. Amennyiben a feladat ellátási megállapodás keretében ellátott szolgáltatási feladatoknak a 

jelen megállapodás 7. pontjában meghatározott közvetlen állami támogatás igénylése 
jogszabályba ütközik, úgy a feladat ellátási megállapodásban meghatározottak szerint történik 
az érintett település által az állami támogatás átutalása. 

 
8. Átvevő vállalja, hogy az intézményben a feladatellátáshoz az átvétel időpontjában 

alkalmazott/foglalkoztatott dolgozóit továbbfoglalkoztatja közalkalmazotti jogviszonyban. 
 

9. Átadó minden, az átadás időpontja előtt keletkezett munkaügyi jogvitával kapcsolatos 
kötelezettség teljesítését vállalja. 

 
10.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben köztük ezen megállapodás aláírását követően 

a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés keletkezne, amelyben egymással nem 
tudnak megegyezni, vitájukat a Nyíregyházi Járásbíróság jogosult eldönteni. 

 
11.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben felek a PTK. Vonatkozó rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. Felek kijelentik, hogy a hivatkozott törvényekben foglaltak alapján 
létrejött megállapodásuk kölcsönös érdekeiknek mindenben megfelel, tartalmát ismerik, 
azonosan értelmezik és magukra nézve kötelezőnek elismerve, mindkét fél részéről 
helybenhagyólag írták alá. 

 
Ezen megállapodás Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete, valamint az Ibrány-és 
Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyásával 
lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2016. …………………..        Ibrány, 2016 …………………………….. 
 
Berencsi Béla                                                            Trencsényi Imre 
Társulási Tanács elnöke                  Ibrány Város önkormányzat alpolgármestere 
Átadó                                                                                 Átvevő 
 


