
Buj Község Önkormányzat Képviselő - testületének 

62/2015. (XI.19.) határozata 

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás 

társulási megállapodásának III. módosítása 

 

 

A KÉPVISELŐ TESTÜLET 

 

1.)  Egyetért azzal, hogy az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálatot Fenntartó Társuláshoz 2016. január 1. napjától csatlakozzon Balsa és 

Tiszatelek települések önkormányzata. 

 

 2.) Az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot             

Fenntartó Társulás társulási megállapodását III. alkalommal, az alábbiak szerint                    

módosítja: 

 

2.1.A Társulási megállapodás bevezető részét az alábbiak szerint módosítja: 

 

                „amely létrejött  

Ibrány Város Önkormányzata (4484 Ibrány, Hősök tere 3. sz. képviseli: Berencsi 

Béla polgármester),  

Balsa Község Önkormányzata (4468 Balsa, Fő tér 1. sz. képviseli: Somogyi Szilvia 

polgármester), 

Buj Község Önkormányzata (4483 Buj, Rákóczi út 1. sz. képviseli: Barta Miklós 

Ferenc polgármester),  

Paszab község Önkormányzata (4475 Paszab, Fő út 9. sz. képviseli: Tajthy Péter 

polgármester),   

Tiszabercel Község Önkormányzata (4474 Tiszabercel, Fő út 40. sz. képviseli: 

Szántó Zsolt polgármester)  

Tiszatelek Község Önkormányzata (4487 Tiszatelek, Tanács utca 20. sz. képviseli: 

Gégény Géza Zsolt polgármester)  

 

(továbbiakban: társult tagok) között az alábbi feltételekkel:” 

 

  2.2  A Társulási megállapodás I. fejezete 3.3 pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

       „3.3. A társulás működési területe: 

 Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat tevékenység terén a társuláshoz 

tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe, 

 Gyermekjóléti központ feladatellátás tekintetében az ibrányi járás 

közigazgatási területe” 

 

2.3  A Társulási megállapodás I. fejezete 3.4 pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

.” 4./ A Társulás lakosságszáma: 14.823 fő (1. számú mellékletben részletezettek 

szerint)” 

 

 



2.4  A Társulási megállapodás I. fejezete 5. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„5./ A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 

5.1.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

Törvény 39. és 40. §-ában  szabályozott  gyermekjóléti szolgáltatás,   

5.2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény. 57. 

§ (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatási feladatok 

közül a 64. §-ban meghatározott családsegítés. 

5.3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

Törvény 40/A. §-ában szabályozott gyermekjóléti központ, ” 

 

2.5  A Társulási megállapodás I. fejezete 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„6./  A Társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a feladatok 

ellátása az Ibrány Város Önkormányzata által alapított és a társulás által közösen 

fenntartott Ibrány Város-és Térsége Gyermekjóléti szolgálat és Családsegítő 

Szolgálat (4484.Ibrány, Szabolcs utca 50.sz.) útján történik. A Társulás a jelen 

megállapodás 5.1 és 5.2 pontjaiban meghatározott szolgáltatásokat a közösen 

fenntartott intézmény keretein belül csak a társulás tagjai részére, míg a 

megállapodás 5.3. pontjában meghatározott feladat ellátását az ibrányi járáshoz 

tartozó települések tekintetében biztosítja.” 

 

2.6  A Társulási megállapodás I. fejezete 9.1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„9.1. 
 
a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának és szakmai 

programjának jóváhagyása.”   

 

2.7  A Társulási megállapodás I. fejezete 10. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„10./  Az intézményvezető kinevezése, felmentése, megbízása, megbízásának 

visszavonása esetén a döntést megelőzően a Társulás köteles kikérni Ibrány Város 

Önkormányzata véleményét. „ 

 

2.8  A Társulási megállapodás I. fejezete 11. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„ 11./ Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása a 

Társulás elnökének hatáskörébe tartozik.” 

 

2.9  A Társulási megállapodás III. fejezete 6. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„6./ A Társulás fenntartását, működtetését az állami támogatások, az állami 

feladatfinanszírozás és Ibrány Város Önkormányzata pénzügyi hozzájárulása 

biztosítja. Balsa, Buj, Paszab, Tiszabercel és Tiszatelek községek a Társulás 

működtetéséhez pénzügyi hozzájárulás fizetésére nem kötelesek.” 

 

 

 



2.10  A Társulási megállapodás IV. fejezete 1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„1./ A jelen társulási megállapodás Ibrány Város, Buj, Paszab és Tiszabercel 

Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott 

döntése alapján az aláírásra feljogosított polgármesterek aláírásával határozatlan 

időre 2013. június 15. napjától jött létre. A Társuláshoz csatlakozik 2016. január 1. 

napjától Balsa és Tiszatelek Községek Önkormányzata is, mely csatlakozási 

szándékot a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületei minősített többséggel 

hozott döntésük alapján az aláírásra feljogosított polgármesterek aláírásával 

határozatlan időre elfogadták.” 

 

2.11  A Társulási megállapodás IV. fejezete 3. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„3./ A társuláshoz csatlakozni, csak a naptári év első napján lehet, a társulásból 

kiválni év közben is lehet, - melyre vonatkozó minősített többséggel meghozott 

képviselő testületi döntést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - legalább 6 

hónappal korábban kell meghozni, és erről a társulási tanácsot értesíteni kell” 

 

2.12  A Társulási megállapodás 1. mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. számú Melléklet 

 

Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 2015. 01.01. napján: 

 

ssz Település Lakosságszám 

2015.01.01. 

1 Balsa     828 

2 Buj  2.305 

3 Ibrány  7.032 

4 Paszab  1.341 

5 Tiszabercel  1.862 

6 Tiszatelek  1.455 

 Összesen: 14.823 

 
3.)  Elfogadja a melléklet szerint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
megállapodást. 
 
4.) Felhatalmazza a polgármestert a III. módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Barta Miklós Ferenc polgármester 

Határidő: 2015. november 20. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Az Ibrány-és Térsége Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás 

 társulás társulási megállapodásának 

III. sz. módosítása 
 

amely létrejött  Ibrány Város Önkormányzata (4484 Ibrány, Hősök tere 3. sz. képviseli: Berencsi Béla 

polgármester) Balsa Község Önkormányzata (4468 Balsa, Fő tér 1. sz. képviseli: Somogyi Szilvia 
polgármester) Buj Község Önkormányzata (4483 Buj, Rákóczi út 1.sz. képviseli: Barta Mikós Ferenc 

polgármester), Paszab község Önkormányzata (4475 Paszab, Fő út 9. sz. képviseli: Tajthy Péter 

polgármester), Tiszabercel Község Önkormányzata (4474 Tiszabercel, Fő út 40.sz.képviseli: Szántó 

Zsolt polgármester) és Tiszatelek Község Önkormányzata (4487 Tiszatelek, Tanács u. 20 sz. képviseli: 
Gégény Géza Zsolt polgármester) között a  2013. június 17.-én Ibrány, Buj, Paszab, Tiszabercel,   

települési önkormányzatok által létrehozott intézményfenntartó önkormányzati társulás társulási 

megállapodásának módosítására. 
 

Az intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását az teszi szükségessé, hogy 

Balsa és Tiszatelek Községek Önkormányzata bejelentette csatlakozási szándékát 2016. január 1. 
napjától a Társuláshoz. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény 2016. január 1. napjától hatályba 

lépő módosítása miatt szükséges a megállapodás módosítása.  

 

2.1.A Társulási megállapodás bevezető részét az alábbiak szerint módosítja: 

 

                „amely létrejött  

Ibrány Város Önkormányzata (4484. Ibrány, Hősök tere 3. sz. képviseli: Berencsi 

Béla polgármester),  

Balsa Község Önkormányzata (4468 Balsa, Fő tér 1. sz. képviseli: Somogyi Szilvia 

polgármester), 

Buj Község Önkormányzata (4483 Buj, Rákóczi út 1. sz. képviseli: Barta Miklós 

Ferenc polgármester),  

Paszab község Önkormányzata (4475 Paszab, Fő út 9. sz. képviseli: Tajthy Péter 

polgármester),   

Tiszabercel Község Önkormányzata (4474. Tiszabercel, Fő út 40. sz. képviseli: 

Szántó Zsolt polgármester)  

Tiszatelek Község Önkormányzata (4487 Tiszatelek, Tanács utca 20. sz. képviseli: 

Gégény Géza Zsolt polgármester)  

 

(továbbiakban: társult tagok) között az alábbi feltételekkel:” 

 

  2.2  A Társulási megállapodás I. fejezete 3.3 pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

       „3.3. A társulás működési területe: 

 Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat tevékenység terén a társuláshoz 

tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe, 

 Gyermekjóléti központ feladatellátás tekintetében az ibrányi járás 

közigazgatási területe” 

 

2.3  A Társulási megállapodás I. fejezete 3.4 pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

.” 4./ A Társulás lakosságszáma: 14.327 fő (1. számú mellékletben részletezettek 

szerint)” 

 



2.4  A Társulási megállapodás I. fejezete 5. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„5./ A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 

5.1.a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

Törvény 39. és 40. §-ában  szabályozott  gyermekjóléti szolgáltatás,   

 

5.2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény. 57. 

§ (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott szociális alapszolgáltatási feladatok 

közül a 64. §-ban meghatározott családsegítés. 

5.3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

Törvény 40/A. §-ában szabályozott gyermekjóléti központ, ” 

 

2.5  A Társulási megállapodás I. fejezete 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„6./  A Társult települési önkormányzatok közigazgatási területén a feladatok 

ellátása az Ibrány Város Önkormányzata által alapított és a társulás által közösen 

fenntartott   Ibrány Város-és Térsége  Gyermekjóléti szolgálat és Családsegítő  

Szolgálat (4484.Ibrány, Szabolcs utca 50.sz.) útján történik. A Társulás a jelen 

megállapodás 5.1 és 5.2 pontjaiban meghatározott szolgáltatásokat a közösen 

fenntartott intézmény keretein belül csak a társulás tagjai részére, míg a 

megállapodás 5.3. pontjában meghatározott feladat ellátását az ibrányi járáshoz 

tartozó települések tekintetében  biztosítja.” 

 

2.6  A Társulási megállapodás I. fejezete 9.1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„9.1. 
 
a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának és szakmai 

programjának jóváhagyása.”   

 

2.7  A Társulási megállapodás I. fejezete 10. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„10./  Az intézményvezető kinevezése, felmentése, megbízása, megbízásának 

visszavonása esetén a döntést megelőzően a Társulás köteles kikérni Ibrány Város 

Önkormányzata véleményét. „ 

 

2.8  A Társulási megállapodás I. fejezete 11. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„ 11./ Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása a 

Társulás elnökének hatáskörébe tartozik.” 

 

2.9  A Társulási megállapodás III. fejezete 6. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„6./ A Társulás fenntartását, működtetését az állami támogatások, az állami 

feladatfinanszírozás és Ibrány Város Önkormányzata pénzügyi hozzájárulása 

biztosítja. Balsa, Buj, Paszab, Tiszabercel és Tiszatelek községek a Társulás 

működtetéséhez pénzügyi hozzájárulás fizetésére nem kötelesek.” 

 

2.10  A Társulási megállapodás IV. fejezete 1. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

„1./ A jelen társulási megállapodás Ibrány Város, Buj, Paszab és Tiszabercel 

Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott 



döntése alapján az aláírásra feljogosított polgármesterek aláírásával határozatlan 

időre 2013. június 15. napjától jött létre. A Társuláshoz csatlakozik 2016. január 1. 

napjától Balsa és Tiszatelek Községek Önkormányzata is, mely csatlakozási 

szándékot a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületei minősített többséggel 

hozott döntésük alapján az aláírásra feljogosított polgármesterek aláírásával 

határozatlan időre elfogadták.” 

 

2.11  A Társulási megállapodás IV. fejezete 3. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

„3./ A társuláshoz csatlakozni, csak a naptári év első napján lehet, a társulásból 

kiválni év közben is lehet, - melyre vonatkozó minősített többséggel meghozott 

képviselő testületi döntést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - legalább 6 

hónappal korábban kell meghozni, és erről a társulási tanácsot értesíteni kell” 

 

2.12  A Társulási megállapodás 1. mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. számú Melléklet 

 

Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 2015. 01.01. napján: 

 

ssz Település Lakosságszám 

2015.01.01. 

1 Balsa     828 

2 Buj  2.305 

3 Ibrány  7.032 

4 Paszab  1.341 

5 Tiszabercel  1.862 

6 Tiszatelek  1.455 

 Összesen: 14.823 

 

A módosítás 2016. január 1. napjával lép hatályba.  

A módosítás a társulási megállapodás egyéb pontjait nem érinti, azok változtatás nélkül 

hatályban maradnak. Jelen megállapodás mellékletei a képviselő-testületek határozatai. 

Ibrány, 2015. november ... 

…………………………………                     ………………………………………… 

          Berencsi Béla                                                   Szántó Zsolt 

Ibrány Város Polgármestere                          Tiszabercel Község polgármestere 

 
…………………………………..                   …………………………………………. 

         Barta Miklós Ferenc                                          Tajthy Péter 

   Buj Község polgármestere                               Paszab Község polgármester 

 
…………………………………                     ………………………………………… 

          Somogyi Szilvia                                                   Gégény Géza Zsolt 

Balsa Község Polgármestere                          Tiszatelek Község polgármestere 

 



 

A társulási megállapodás módosítását Ibrány Város Önkormányzata  /2015.(….) KT. 

határozatával jóváhagyta. 
 

A társulási megállapodás módosítását Balsa Község Önkormányzata  /2015.(….) KT. 

határozatával jóváhagyta. 

 

A társulási megállapodás módosítását Buj Község Önkormányzata  /2015.(….) KT. 

határozatával jóváhagyta. 

 

A társulási megállapodás módosítását Paszab Község Önkormányzata  ../2015.(….) KT. 

határozatával jóváhagyta. 

 

A társulási megállapodás módosítását Tiszabercel Község Önkormányzata  /2015.(….) 

KT. határozatával jóváhagyta. 

 

A társulási megállapodás módosítását Tiszatelek Község Önkormányzata  /2015.(….) KT. 

határozatával jóváhagyta. 

 

 


