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Társulási megállapodást módosító okirat 
 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Sárrétudvari 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Szerep Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

Intézményfenntartó Társulás SKIT/1/2015. társulási megállapodását az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. A társulási megállapodás I. fejezet 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 

„4. A Társuláshoz tartozó települések állandó lakosság száma: (2017. január 1-

jei állapot) 

 

Püspökladány  lakosságszám: 14 833 fő 

 

Sárrétudvari  lakosságszám:   3 002 fő 

 

Szerep   lakosságszám:   1 592 fő 

 

Földes   lakosságszám:   4 051 fő 

 

Nagyrábé   lakosságszám   2 232 fő 

 

2. A társulási megállapodás III. fejezet 1. bekezdése helyébe a következő 1. 

bekezdés lép: 

„A társult önkormányzatok képviselő-testületei közös összefogással a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62-

65. §, valamint a 65/F. §-ában foglalt szociális alapellátási feladataikat, 

valamint a szakosított ellátási formák közül a 68. §-a szerinti feladatokat 

magas szakmai és ellátási színvonalon tudják biztosítani. ” 
 

3. A társulási megállapodás IV. fejezet 3. pontjában felsorolt közszolgáltatási 

feladatellátások, amelyben az adott önkormányzat nem vesz részt, Földes, 

Nagyrábé, Sárrétudvari és Szerep települések vonatkozásában kiegészülnek:  

„- időskorúak tartós bentlakásos ellátása” megnevezéssel. 

 

4. A társulási megállapodás IV. fejezet 3. pontjában a szociális szolgáltatások 

felsorolásának  

 c) pontja helyébe az alábbi c) pont lép: 

  „c) időskorúak nappali ellátása 

   kormányzati funkció: 

   102031 Idősek nappali ellátása” 
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 d) pontja helyébe az alábbi d) pont lép: 

  „d) demens személyek nappali ellátása: 

   kormányzati funkció: 

   102032 Demens személyek nappali ellátása” 

 

 h) pontja helyébe az alábbi h) pont lép: 

  „h) család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

   kormányzati funkció: 

   104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások” 

 

5. A társulási megállapodás IV. fejezet 3. pontjában a szociális szolgáltatások 

felsorolás az alábbi i) ponttal egészül ki: 

  „i) időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

   kormányzati funkció: 

   102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása” 

 

6. A társulási megállapodás IV. fejezet 3. pontjában megnevezett ellátandó 

feladatok felsorolásában  

 a 3. bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

 „- család- és gyermekjóléti szolgáltatás” 

 

 az 5. bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 „- demens személyek nappali ellátása 

 Püspökladány településen 2011. március 1-jétől 

 Földes településen 2011. július 1-jétől  

 Szerep településen 2016. július 1-jétől 

 Nagyrábé településen 2016. november 1-jétől” 

 

7. A társulási megállapodás IV. fejezet 3. pontjában felsorolt ellátandó feladatok 

felsorolása az alábbi 9. bekezdéssel egészül:  

„- időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

Püspökladány település közigazgatási területén 2017. június 1-jétől” 

 

8. A társulási megállapodás IV. fejezet „B) Gyermekvédelmi ellátások” címszó 

alatti szövegben megnevezett kormányzati funkció helyébe az alábbi 

kormányzati funkció megnevezés lép: 
 

 „104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások” 

 

9. A társulási megállapodás IV. fejezet B) pontjában ellátandó feladat neve az 

alábbiak szerint módosul:  

„- család- és gyermekjóléti szolgáltatás” 
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10. A társulási megállapodás V. fejezete egy új 2. ponttal egészül ki, a további 

pontok számozása értelemszerűen ennek megfelelően változik:  

 „A Társulás által fenntartott költségvetési szerv alapító okiratát és szakmai 

dokumentumait a Társulási Tanács hagyja jóvá.” 

 

11. A társulási megállapodás VI. fejezetében  

 a feladatellátást szolgáló vagyon felsorolása kiegészül:  

  „4150 Püspökladány, Kiss Ferenc u. 1/3.” megjelölésével. 

 

az intézmény szakmai egységeinek felsorolása kiegészül: 
  „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása” megnevezéssel. 

 

 a Társulás által fenntartott intézmény tevékenységi körének felsorolása 

 kiegészül:  

  „- időskorúak tartós bentlakásos ellátásáról” megjelölésével. 

 

12. A társulási megállapodás VI. fejezetében a „A Társulás által fenntartott 

intézmény jogállása:” címszó alatti 2. bekezdés helyébe az alábbi új 2. 

bekezdés lép: 
„A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 

 

A költségvetési szerv vezetőjét a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsa nyilvános pályázati eljárás keretében a vonatkozó hatályos 

jogszabályokban foglaltak figyelembevételével, közalkalmazotti jogviszonyban, 5 

évre szóló határozott időre bízza meg. A felmentés joga is a Segítő Kezek Szociális 

Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa hatáskörébe tartozik. Az egyéb 

munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.” 

 

13. A társulási megállapodás VI. fejezetében a „A Társulás által fenntartott 

intézmény jogállása:” címszó alatti 3. bekezdés törlésre kerül. 
 

14. A társulási megállapodás XI. fejezettének 1.2. pontja helyébe az alábbi új 1.2. 

pont lép: 
„1.2. A működési engedélyezési eljárást a Társulás elnökének meghatalmazása 

alapján a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője 

kezdeményezi. Minden társult település az illetékességi területén az 

engedélyezési eljáráshoz szükséges feltételeket előzetesen köteles 

biztosítani.” 
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15. 1. sz. mellékletben „A társult települések önkormányzata által a közös 

intézménytől igényelt ellátások” felsorolása 
 

 Püspökladány település tekintetében kiegészül: 

 „Időskorúak tartós bentlakásos ellátása” 
 

 Nagyrábé település tekintetében kiegészül: 

 „Demens személyek nappali ellátása”  

 

16. A társulási megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényesek 

maradnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Z á r a d é k: 

  

A módosító okiratot Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

…../2017. (IV. ….) önkormányzati testületi határozattal hagyta jóvá. 

 

 

A módosító okiratot Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

…../2017. (IV. ….) képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá. 

 

 

A módosító okiratot Szerep Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2017. 

(IV. …..) képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá. 

 

 

A módosító okiratot Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

…../2017. (IV. …..) határozattal hagyta jóvá. 

 

A módosító okiratot Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

…../2017. (IV. ….) ÖH számú határozattal hagyta jóvá. 

 

 

 

Püspökladány, 2017. április …….. 

 

 

 

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

Dombi Imréné polgármester             Kiss Tibor polgármester 

         Püspökladány Város               Sárrétudvari Nagyközség 

            Önkormányzata                              Önkormányzata 

 

 

 

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

       Tóthné Verő Tünde        Jeneiné dr. Egri Izabella 

    polgármester        polgármester 

Szerep Község Önkormányzata                              Földes Nagyközség Önkormányzata 

 

 

 

……………………………………… 

Tiszai Károly polgármester 

Nagyrábé Nagyközség  

Önkormányzata 


