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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-ei 
nyilvános ülésének  
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 9-16/2012. 
d./ rendelete: -- 
 

TÁRGYSOROZAT 
 

 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
1./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
elfogadásáról. 
 
2./ Ajánlatkérés a „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata  
szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására. 
 
3./ Előterjesztés rendezvények finanszírozására irányuló pályázati lehetőségről. 
 
4./ Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2012. évi költségvetése. 
 
5./ Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltatás 
működtetéséről szóló mikro-társulási megállapodás módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására. 
 
6./ Védőnő határozott idejű helyettesítése. 
 
7./ Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának 
önkormányzati átvállalására. 
 
8./ Döntés szociális célú tűzifa iránti kérelmekr ől.      
 
Tornyospálca, 2012. február 10. 
 
 
                                                                                                             Lukácsi Attila 
                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-
én megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 
 

JELEN VANNAK 
 
Lukácsi Attila elnökletével Csépke Csaba, Dr. Kovács József, Móré Gáborné  képviselők 
 
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 
 

HIÁNYOZNAK 
 

Agárdi Sándor, Dr. Legény Zsolt és Szántó József, akik távolmaradásukat előzetesen 
jelezték. 
 
Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, az 
intézmény vezetőit és a tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt.  
Megállapítja, hogy az ülés 4  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére Móré Gáborné képviselő személyében, 
akit a képviselő-testület  3 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott. 
 
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívótól eltérően, 
melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Mivel más javaslat nem 
érkezett, szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbiak szerint fogadta el az ülés napirendjét: 
 
1./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
elfogadásáról. 
 
2./ Ajánlatkérés a „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata  
szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására. 
 
3./ Előterjesztés rendezvények finanszírozására irányuló pályázati lehetőségről. 
 
4./ Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2012. évi költségvetése. 
 
5./ Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltatás 
működtetéséről szóló mikro-társulási megállapodás módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására. 
 
6./ Védőnő határozott idejű helyettesítése. 
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7./ Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának 
önkormányzati átvállalására. 
 
8./ Döntés szociális célú tűzifa iránti kérelmekr ől.      
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy:/1.tsp./ Előterjesztés   Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének elfogadásáról. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés. 
Véleményezik: Bizottságok 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy a költségvetés elfogadásának jogi szempontból 
van akadálya, hiszen a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság határozatképtelenség miatt nem 
ülésezett, így azt előzetesen véleményezni nem tudta.  
Az anyag azonban alkalmas arra, hogy azt a képviselők megismerjék és a következő ülésen 
érdemben tudjanak dönteni annak elfogadásáról. 
Lukácsi Attila ismerteti a 2013. január 1-jétől életbe lépő feladatalapú finanszírozás lényegét, 
elmondja, hogy jövő évtől hiánnyal már nem lehet tervezni. Javasolja a költségvetés 
átdolgozását a hiány csökkentése érdekében. 
 
A polgármester ismerteti az idei közmunkaprogram bevételi és kiadási előirányzatait. 
Elmondja, hogy a többször módosított programra vonatkozó szerződést a napokban fogja 
aláírni, melyet követően azonnal utalják a program előlegösszegét. 
Ez az összeg elegendő arra, hogy a program finanszírozza magát. Szükség van a nagy értékű 
eszközök beszerzésére, melynek lebonyolítására kéri hogy bízza meg a testület a Pénzügyi, 
Ügyrendi Bizottságát és a Polgármestert. Emlékeztet arra, hogy a program Jéke 
önkormányzatával közösen valósul meg, ezért az eszközbeszerzésnél természetesen jelen lesz 
Jéke Polgármestere is. 
 
A polgármester szavaztat a két határozati javaslatról. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
4-4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

9/2012.(II.10.)  
határozata 

 
Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
1./ Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezetét megismerte, 
azt nem fogadja el. 
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2./ Annak átdolgozása és a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleménye ismeretében következő 
ülésén dönt a rendelet megalkotásáról. 
 
Határozatról értesül: 
1./ polgármester, jegyző, bizottság elnöke 
2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 
3./  irattár 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

10/2012.(II.10.)  
határozata 

 
a Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Felhatalmazza a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságát és a Polgármestert a Start közmunkaprogram 
keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésre. 
 
Határozatról értesül: 
1./ polgármester, jegyző, bizottság tagjai 
2./ Jéke Község Önkormányzat Polgármestere 
3./ költségvetési, számviteli ügyintézők helybe 
4./  irattár 
 
Tárgy:/2.tsp./ Ajánlatkérés a „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata  
szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
 
 
Lukácsi Attila  emlékeztet arra, hogy a napirendet nem tárgyalta a bizottság. Kéri szavazni 
arról, hogy a Testület tárgyalja-e az érintett napirendeket bizottsági vélemény nélkül? 
 
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat 
és   tartózkodás nélkül bizottsági vélemény nélkül tárgyalja az érintett napirendeket. 
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása nem kötelező, 
elegendő három ajánlat bekérése. 
Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

11/2012.(II.10.)  
határozata 

 
„Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata  szervezésében” című, 
KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására ajánlatok bekérésére 

 
A Képviselő-testület: 
 
Megbízza a Polgármestert a „Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata  
szervezésében” című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására ajánlatok 
bekérésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1./ polgármester 
2./  irattár 
 
Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés rendezvények finanszírozására irányuló pályázati 
lehetőségről. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
                       Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága   
 
A napirendi pont előadója elmondja, hogy lehetőség lesz rendezvények finanszírozására 
irányuló pályázat benyújtására. Hat hónapon át megvalósuló 6 rendezvény megtartása a cél, 
mely kiválóan alkalmas a centenáriumi ünnepségsorozat méltó lebonyolítására. 
Javasolja megbízást adni a pályázat elkészítésére. 
Kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Móré Gáborné az  Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság Elnök-
helyettese elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és javasolja megbízást adni a 
pályázat elkészítésére.  
 
Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

12/2012.(II.10.)  
határozata 

 
rendezvények finanszírozására irányuló pályázatról 

 
A Képviselő-testület: 

 
Megbízza a Science Consulting Kft.-t  rendezvények finanszírozására irányuló pályázat 
elkészítésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1./ polgármester 
2./ pályázat készítő 
3./  irattár 
 
Tárgy:/4.tsp./ Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2012. évi 
költségvetése. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ebben a költségvetésben 
van tartalék, esetleges felmondás esetén is „pusszosan” jöhetünk ki a társulásból. Javasolja 
annak elfogadását. 
 
Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

13/2012.(II.10.)  
határozata 

 
a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2012. évi költségvetéséről 

 
 
A Képviselő-testület: 
 
Az intézmény 2012. évi költségvetéséről szóló tervezetet megismerte és javasolja annak 
elfogadását. 
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Határozatról értesül: 
1./ Anarcs Község Önkormányzata 
2./ irattár 
 
Tárgy:/5.tsp./ Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltatás 
működtetéséről szóló mikro-társulási megállapodás módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Írásbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Mivel a napirendhez sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavaztat. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

14/2012.(II.10.)  
határozata 

 
Szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltatás működtetéséről szóló mikro-

társulási megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

 
A Képviselő-testület: 

 
1. A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltatás 

működtetéséről szóló mikro-társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) A társulási megállapodás 3.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3.) A Társulás: 
 
a.)  elnevezése:  Kistérségi Szociális és  Gyermekjóléti Társulás Anarcs 
b.) székhelye:    4546 Anarcs, Kossuth út 30. 
c.) az ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe (családsegítés, házi segítségnyújtás) 

4546 Anarcs, Ady E. u. 19. 
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41. 
4642 Tornyospálca, Újfalusi u. 3. 
4566 Ilk, Bethlen Gábor u. 58. 
 

d.) a gyermekjóléti szolgálat területi irodáinak címe: 
4546 Anarcs, Ady E. u. 19. 
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41. 
4642 Tornyospálca, Újfalusi u. 3. 
4566 Ilk, Bethlen Gábor u. 58.” 
 

b) A társulási megállapodás 5. c) pontja törlésre kerül. 
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c) A társulási megállapodás 8.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8.) A társulásban részt vevő önkormányzatok felhatalmazzák Anarcs Község 
Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról,  azok igénybevétele, 
valamint az intézményi térítési díjak vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele mellett: 

� a személyi térítési díjának elengedésével vagy csökkentésével kapcsolatos döntési 
jogkört a társulásban részt vevő önkormányzatok átadják Anarcs Község 
Önkormányzatának, melynek feltételrendszerét az önkormányzatok erre vonatkozó 
határozata alapján építse be rendeletébe; 

� a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső 
intézményi bevételt az a társult önkormányzat téríti meg, ahol állandó lakcímmel 
rendelkezik az ellátott; azoknál az ellátottaknál, akiknek nincs lakóhelyük, a kieső 
intézményi bevételt az az önkormányzat téríti meg, ahol az ellátott életvitelszerűen 
tartózkodik; 

� a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat évente április hó 1. napjáig köteles 
felülvizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó szociális valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló rendeletét, figyelembe véve a társulásban részt vevő önkormányzatok 
tárgyévre vonatkozó határozatait; 

� a felhatalmazott önkormányzat rendeletének területi hatálya a társulásban résztvevő 
önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 

A társulásban részt vevő önkormányzatok évente március hó 1. napjáig meghozzák a fizetendő 
térítési díjakra vonatkozó határozataikat, valamint felülvizsgálják a személyi térítési díjak 
elengedésének vagy csökkentésének feltételrendszerét szabályozó határozatát.” 

d) A társulási megállapodás 9. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„9. a.) A központi költségvetésből az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása után járó 
normatív támogatás igénybevételére a gesztor önkormányzat jogosult a társulásban résztvevő 
önkormányzatok után. 
 
Társult önkormányzatok megállapodnak, hogy 2012. január 1-jétől a működési kiadások 7.) 
pontban megjelölt működtetési források által nem fedezett részét a társulásban résztvevő 
önkormányzatok lakosságszámuk  arányában, illetve az ellátottak száma szerint biztosítják.  
A települési önkormányzatok képviselő-testületei a kötelező alapellátás normatívával le nem 
fedett részét saját költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás megállapításában a képviselő-
testületeket egyetértési jog illeti meg. 
Az önkormányzati hozzájárulást a társulásban résztvevő önkormányzatok a gesztor 
önkormányzat részére minden hónap 5. napjáig átutalják. 
 
Jelen megállapodás aláírásával Ilk Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben 2009. évben a működési kiadások rá eső részét a működtetési források rá eső 
része nem fedezi, a különbözetet megfizeti a gesztor önkormányzat részére, az Anarcs, 
Gyulaháza és Tornyospálca Községek Önkormányzatait nem terheli. 
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Anarcs, Gyulaháza és Tornyospálca Község Önkormányzatai jelen megállapodás aláírásával 
tudomásul veszik, hogy amennyiben 2009. évben a működési kiadások rájuk eső részét a 
működtetési források rájuk eső része nem fedezi, az Ilk Község Önkormányzatát nem terheli. 
 
Jelen megállapodás aláírásával Ilk Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben 2012. évben a működési kiadások rá eső részét a működtetési források rá eső 
része nem fedezi, a különbözetet megfizeti a gesztor önkormányzat részére, az Anarcs, 
Gyulaháza és Tornyospálca Községek Önkormányzatait nem terheli. 
Anarcs, Gyulaháza és Tornyospálca Község Önkormányzatai jelen megállapodás aláírásával 
tudomásul veszik, hogy amennyiben 2012. évben a működési kiadások rájuk eső részét a 
működtetési források rájuk eső része nem fedezi, az Ilk Község Önkormányzatát nem terheli. 
Amennyiben a társult önkormányzat a fizetési felszólításban megjelölt határidőn belül  
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget Anarcs Község Önkormányzata jogosult és köteles 
a követelést a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó 
nyilatkozat alapján azonnali beszedési megbízással érvényesíteni.  
A társulásban részt vevő önkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető 
hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának 
megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás 
kézbesítésétől számított 8 napon belül.  
 
e) A társulási megállapodás 9. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„b.) Az a.) pontban rögzített rendező elv alapján a tárgyévi várható kiadások tételes 
előirányzatait és azok konkrét finanszírozási forrásait a gesztor önkormányzat polgármestere 
évente az intézmény költségvetésének részeként dolgozza ki, s erről a társulásban résztvevő 
önkormányzatok polgármestereivel tárgyév február 15-ig – 2007. évben 2007. február 28-ig –
egyeztetést tart. Az egyeztetésen elfogadott költségvetést érintő megállapodást a társulásban 
részt vevő önkormányzatok polgármesterei a soron következő testületi ülésen előterjesztik a 
képviselő-testületek részére.  
Az intézmény költségvetését érintő döntéshez a képviselő-testületek mindegyikének 
egyetértése szükséges.” 
 
f) A társulási megállapodás 12. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„12. b./ A gesztor önkormányzat köteles minden évben – az intézményen keresztül – 
beszámolni az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Köteles 
továbbá a zárszámadást követő 30 napon belül a társult önkormányzatokkal elszámolni, az 
intézményi költségvetési többlet vagy hiány önkormányzatokra eső összegét településenként 
kimutatni és intézkedni a különbözet  pénzügyi elszámolására.  
A társult önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az őt esetlegesen megillető többlet kifizetését 
kéri, avagy visszahagyja azt a következő évi intézményi költségvetés finanszírozására.” 
 

2. A megállapodás egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
 
3. Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 
 
4. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 

aláírására 
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Felelős: polgármester     Határid ő: 2012. február 15.  
 

A határozatról értesülnek: 
1. társult önkormányzatok   
2.költségvetési, számviteli ügyintézők helybe 
3.irattár 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

házi segítségnyújtás, családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére 
 

amely létrejött Anarcs Község Önkormányzata,  (4546 Anarcs, Kossuth út 30., képviseli: 
Kalinák József polgármester), mint mikro-körzet központ , (a továbbiakban: mikro-körzet 
központ), továbbá 
 
Gyulaháza Község Önkormányzata (székhelye: 4545 Gyulaháza, Petőfi u. 45., képviseli: 
Bardi Béla polgármester, adószáma: 15403801-2-15) 
 
Tornyospálca Község Önkormányzata (székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23. 
képviseli: Lukácsi Attila polgármester, adószáma: 15403935-2-15 ) 
 
Ilk Község Önkormányzata (székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2. képviseli: Balogh Istvánné 
polgármester, adószáma: 15405171-2-15) 
mint a mikro-körzethez tartozó települések (a továbbiakban: mikro-körzethez tartozó 
települések). 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
Anarcs Község Önkormányzata, Gyulaháza Község Önkormányzata valamint Tornyospálca 
Község Önkormányzata 2007. január 15. napján mikro-társulási megállapodást kötött a házi 
segítségnyújtás, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére. A 
megállapodás megkötéséről Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1/2007. (I.15.) számú, Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2007. 
(I…...) számú határozatával, Tornyospálca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pedig a 7/2007. (I.15.) határozatával döntött. Szerződő felek a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodást 2007. február 27. napján írták alá. A szociális 
alapszolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltatás működtetésére irányuló mikro-társulási 
megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Anarcs Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 12/2007. (II.14.) számú, Gyulaháza Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2007. (II.17.) számú határozatával, Tornyospálca 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig a 28/2007. (II.14.) határozatával 
döntött. 
Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2008. november 28. napján megtartott 
ülésén Ilk Község Önkormányzata kezdeményezésére a szociális alapszolgáltatási feladatok 
és a gyermekjóléti szolgáltatás társulás keretében történő ellátásáról szóló 40/2006. (XII.14.) 
határozatát úgy módosította, hogy az anarcsi mikro-körzethez – családsegítés, házi 
segítségnyújtás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására – felvette Ilk községet is. 
Anarcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2008. (XII…..) határozatával, 
Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2008. XII….) határozatával, 
Tornyospálca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2008. (XII….) 
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határozatával hozzájárult Ilk Község Önkormányzatának 2009. január 1. napjával az anarcsi 
Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz való csatlakozásához 
 
Szerződő felek fentiekre tekintettel a mikro-társulási megállapodást az indokolt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint: 
 
1.) Az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§-a, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 8.§ (1) bekezdése a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §, 63. §, 64. §, 86. § (3) bekezdése, továbbá a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 40. §-a,  
alapján a hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében a szociális 
alapszolgáltatási feladatok és a gyermekjóléti szolgálat közös megszervezésében állapodnak 
meg és ebből a célból jelen megállapodással intézményi társulást hoznak létre.   
 
2.) A Társulásban 2009. január 1. napjától: 
- Anarcs (4546 Anarcs, Kossuth út 30.), 
- Gyulaháza (4545 Gyulaháza Petőfi u. 45.), 
- Tornyospálca (4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23.) 
- Ilk (4566 Ilk, Petőfi u. 2.) 
önkormányzatai vesznek részt egybehangzó érdekeik alapján. 
 
3.) A Társulás: 
 
a.)  elnevezése:  Kistérségi Szociális és  Gyermekjóléti Társulás Anarcs 
b.) székhelye:    4546 Anarcs, Kossuth út 30. 
c.) az ellátottak számára nyitva álló helyiségek címe (családsegítés, házi segítségnyújtás) 

4546 Anarcs, Ady E. u. 19. 
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41. 
4642 Tornyospálca, Újfalusi u. 3. 
4566 Ilk, Bethlen Gábor u. 58. 
 

d.) a gyermekjóléti szolgálat területi irodáinak címe: 
4546 Anarcs, Ady E. u. 19. 
4545 Gyulaháza, Petőfi u. 41. 
4642 Tornyospálca, Újfalusi u. 3. 
4566 Ilk, Bethlen Gábor u. 58. 

 
4.) A Társulás tagjainak a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott neve és 
székhelye: Anarcs Község Önkormányzata  4546 Anarcs, Kossuth út 30. (a továbbiakban 
gesztor önkormányzat) 
 
A társulás által ellátandó feladatok:  
 

- szociálisan rászorultak étkeztetése /1993. évi III. törvény 62. §./ 
ellátási területe: Anarcs Község közigazgatási területe  

- házi segítségnyújtás /1993. évi III. törvény 63. §./ 
ellátási területe: Anarcs, Gyulaháza, Tornyospálca, Ilk községek közigazgatási területe 

- családsegítés /1993. évi III. törvény 64. §. /  
ellátási területe: Anarcs, Gyulaháza, Tornyospálca, Ilk községek közigazgatási területe 
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- gyermekjóléti szolgáltatás /1997. évi XXXI. törvény 39. §./  
ellátási területe: Anarcs, Gyulaháza, Tornyospálca, Ilk községek közigazgatási területe 

5.)  
a.) A társulásban résztvevő önkormányzatok a szociális alapszolgáltatási feladat továbbá a 
gyermekjóléti szolgáltatás működését társulásuk keretén belül Anarcs székhellyel szervezik 
meg. A feladatot az Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat (4546 Anarcs, Ady Endre út 
19., a továbbiakban: intézmény) látja el, melynek vezetőjét Anarcs Község Önkormányzata 
nevezi ki a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesterei véleményének kikérésével. 
 
b.) A 4./ pontban meghatározott feladatokat ellátó dolgozók kinevezése, megbízása és 
felmentése esetén a munkáltatói jogkört az illetékes polgármesterek véleményeinek kikérése 
után az intézmény vezetője gyakorolja. A 4./ pontban meghatározott feladatok ellátására 
elsősorban a társuló önkormányzatok megfelelő végzettségű lakosait kell foglalkoztatni. 
 
c.) 
  
6.) A Társulás 2007. január 15. napjától határozatlan időre jön létre.  
 
7.) A működtetés forrásait az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint lakosság, 
illetve ellátotti létszámra megigényelhető alap normatíva, a kistérségi feladatellátás okán járó 
kiegészítő normatíva, a térítési díjak és a társult önkormányzatok szükség szerinti – 
lakosságszám-arányos – hozzájárulása adja. 
 

8.) „8.) A társulásban részt vevő önkormányzatok felhatalmazzák Anarcs Község 
Önkormányzatát, hogy alkosson rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról,  azok igénybevétele, 
valamint az intézményi térítési díjak vonatkozásában az alábbiak figyelembe vétele mellett: 

� a személyi térítési díjának elengedésével vagy csökkentésével kapcsolatos döntési 
jogkört a társulásban részt vevő önkormányzatok átadják Anarcs Község 
Önkormányzatának, melynek feltételrendszerét az önkormányzatok erre vonatkozó 
határozata alapján építse be rendeletébe; 

� a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső 
intézményi bevételt az a társult önkormányzat téríti meg, ahol állandó lakcímmel 
rendelkezik az ellátott; azoknál az ellátottaknál, akiknek nincs lakóhelyük, a kieső 
intézményi bevételt az az önkormányzat téríti meg, ahol az ellátott életvitelszerűen 
tartózkodik; 

� a rendeletalkotásra felhatalmazott önkormányzat évente április hó 1. napjáig köteles 
felülvizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó szociális valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló rendeletét, figyelembe véve a társulásban részt vevő önkormányzatok 
tárgyévre vonatkozó határozatait; 

� a felhatalmazott önkormányzat rendeletének területi hatálya a társulásban résztvevő 
önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki. 
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A társulásban részt vevő önkormányzatok évente március hó 1. napjáig meghozzák a fizetendő 
térítési díjakra vonatkozó határozataikat, valamint felülvizsgálják a személyi térítési díjak 
elengedésének vagy csökkentésének feltételrendszerét szabályozó határozatát.” 

 
9.) Az intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltételei: 
 
a.) A központi költségvetésből az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátása után járó 
normatív támogatás igénybevételére a gesztor önkormányzat jogosult a társulásban résztvevő 
önkormányzatok után. 
 
Társult önkormányzatok megállapodnak, hogy 2012. január 1-jétől a működési kiadások 7.) 
pontban megjelölt működtetési források által nem fedezett részét a társulásban résztvevő 
önkormányzatok lakosságszámuk  arányában, illetve az ellátottak száma szerint biztosítják.  
A települési önkormányzatok képviselő-testületei a kötelező alapellátás normatívával le nem 
fedett részét saját költségvetésükben tervezik. A hozzájárulás megállapításában a képviselő-
testületeket egyetértési jog illeti meg. 
Az önkormányzati hozzájárulást a társulásban résztvevő önkormányzatok a gesztor 
önkormányzat részére minden hónap 5. napjáig átutalják. 
 
Jelen megállapodás aláírásával Ilk Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben 2009. évben a működési kiadások rá eső részét a működtetési források rá eső 
része nem fedezi, a különbözetet megfizeti a gesztor önkormányzat részére, az Anarcs, 
Gyulaháza és Tornyospálca Községek Önkormányzatait nem terheli. 
Anarcs, Gyulaháza és Tornyospálca Község Önkormányzatai jelen megállapodás aláírásával 
tudomásul veszik, hogy amennyiben 2009. évben a működési kiadások rájuk eső részét a 
működtetési források rájuk eső része nem fedezi, az Ilk Község Önkormányzatát nem terheli. 
 
Jelen megállapodás aláírásával Ilk Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy 
amennyiben 2012. évben a működési kiadások rá eső részét a működtetési források rá eső 
része nem fedezi, a különbözetet megfizeti a gesztor önkormányzat részére, az Anarcs, 
Gyulaháza és Tornyospálca Községek Önkormányzatait nem terheli. 
Anarcs, Gyulaháza és Tornyospálca Község Önkormányzatai jelen megállapodás aláírásával 
tudomásul veszik, hogy amennyiben 2012. évben a működési kiadások rájuk eső részét a 
működtetési források rájuk eső része nem fedezi, az Ilk Község Önkormányzatát nem terheli. 
Amennyiben a társult önkormányzat a fizetési felszólításban megjelölt határidőn belül  
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget Anarcs Község Önkormányzata jogosult és köteles 
a követelést a jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó 
nyilatkozat alapján azonnali beszedési megbízással érvényesíteni.  
A társulásban részt vevő önkormányzatok vállalják, hogy a felhatalmazó nyilatkozatot a jelen 
megállapodás elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető 
hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának 
megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás 
kézbesítésétől számított 8 napon belül.  
 
 

b.) Az a.) pontban rögzített rendező elv alapján a tárgyévi várható kiadások tételes 
előirányzatait és azok konkrét finanszírozási forrásait a gesztor önkormányzat polgármestere 
évente az intézmény költségvetésének részeként dolgozza ki, s erről a társulásban résztvevő 
önkormányzatok polgármestereivel tárgyév február 15-ig – 2007. évben 2007. február 28-ig –
egyeztetést tart. Az egyeztetésen elfogadott költségvetést érintő megállapodást a társulásban 
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részt vevő önkormányzatok polgármesterei a soron következő testületi ülésen előterjesztik a 
képviselő-testületek részére.  
Az intézmény költségvetését érintő döntéshez a képviselő-testületek mindegyikének 
egyetértése szükséges.” 
 
c.) Az intézmény a székhelyén kívül Gyulaháza, Tornyospálca és Ilk  községekben az 
ellátottak számára nyitva álló helyiséget (családsegítés, házi segítségnyújtás) továbbá a 
gyermekjóléti szolgáltatás ellátására területi irodát működtet.  
 

d.)  Anarcs Község Önkormányzata által az intézmény fenntartásához - a társulásban 
résztvevő önkormányzatok után a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyermekjóléti 
feladatok ellátása céljából - igénybe vett normatíva az intézmény működési, személyi, illetve 
felhalmozási jellegű kifizetéséhez vehető igénybe, az más célra nem használható fel. 
 

A társulásban résztvevő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az ellátottak számára 
nyitva álló helyiségek és a területi irodák működtetéséhez szükséges épület, irodahelyiség 
dologi kiadásai közül elsősorban a fűtés, a világítás, a vízszolgáltatás, a telefon díjait a 
társulásban résztvevő, az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatok maguk viselik, annak 
költségeit a jelen megállapodással létrehozott intézményi társulásra nem terhelik. 
 

A gesztor önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Anarcs, Ady E. u. 19. szám alatt 
található Anarcs Községi Szociális Ellátó Szolgálat épületének, irodahelyiségeinek dologi 
kiadásai közül  a fűtés, a világítás, a vízszolgáltatás, telefon díjait a társulásban résztvevő 
önkormányzatokra nem terheli, azt továbbra is – mint az intézmény fenntartója – maga viseli. 
 

e.) Az intézmény fejlesztése tekintetében a pénzügyi hozzájárulás a társulásban résztvevő 
önkormányzatok teherbíró képességének figyelembe vételével, külön megállapodás alapján 
kerül meghatározásra.  
 

10.)  
a.) A társulásban résztvevő önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló 
ingatlanok továbbra is az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatok külön tulajdonát képezik. 
A társulásban résztvevő önkormányzatok a feladatellátáshoz szükséges mértékben biztosítják 
a 3.) pontban meghatározott ingatlan, helyiség ingyenes használatát. Jelen megállapodás 
aláírását követően az ingatlanokon, helyiségeken végzett értéknövelő beruházásokra a 10/b.) 
pontban foglaltak az irányadóak. 
 

b.) Az intézményfenntartó társulás működése során a keletkezett vagyonnövekmény a 
társulásban résztvevő önkormányzatok közös tulajdonába kerül, a pénzügyi hozzájárulásuk 
arányában. A társulás megszűnése esetén az elszámolás tekintetében a Ptk.-nak a közös 
tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai az irányadóak. A társulás tagja az őt megillető 
vagyonnövekmény kiadására abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a 
társulás feladatainak ellátását, ellenkező az esetben a társulás volt tagját a társulással kötött 
szerződés alapján használati díj illeti meg.  
 
11.) A Társuláshoz az a települési önkormányzat csatlakozhat – a Ttv. szerint a társulásban 
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló 
döntése alapján- amely  
 

- a társulás céljával egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen 
megállapodásban foglaltakat, 
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- hatékonyan kíván közreműködni a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti 
szolgálat törvényes, eredményes, színvonalas munkavégzésének segítésében, 

- a megállapodásban foglaltak szerint vállalja a reá irányadó pénzügyi hozzájárulás 
megfizetését. 

 
12.) a./ A társulásban résztvevő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az intézmény 
4./ pontban meghatározott működését bármely önkormányzat ellenőrizheti, amely kiterjed 
mind a szakmai, mind pedig egyéb más, a működéssel összefüggő kérdésre.  
Az ellenőrzés tervezett időpontjáról a fenntartó önkormányzatot illetve az intézmény vezetőjét 
annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni kell. 
 
b./ A gesztor önkormányzat köteles minden évben – az intézményen keresztül – beszámolni 
az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Köteles továbbá a 
zárszámadást követő 30 napon belül a társult önkormányzatokkal elszámolni, az intézményi 
költségvetési többlet vagy hiány önkormányzatokra eső összegét településenként kimutatni és 
intézkedni a különbözet  pénzügyi elszámolására.  
A társult önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az őt esetlegesen megillető többlet kifizetését 
kéri, avagy visszahagyja azt a következő évi intézményi költségvetés finanszírozására.” 
 
c./ Az intézmény vezetője az önkormányzatok államháztartási törvény szerinti beszámolási 
kötelezettségéhez, továbbá a központi statisztika részére, illetve egyéb más okból a megfelelő 
adatszolgáltatás nyújtására is kötelezett. 
 
d./ Az intézmény, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartásért az intézmény 
vezetője és a polgármester felelős. 
 
13.) A Társulás tagja  a megállapodást a naptári év végével jogosult írásban felmondani. 
A felmondási idő 90 nap. A társulási megállapodás év közbeni felmondásának elfogadásához 
– a Ttv. szerint – a Társulás minden tagjának minősített többséggel hozott döntése szükséges.  
A Társulás bármelyik tagja kezdeményezheti azon tag kizárását, amely a reá irányadó 
pénzügyi hozzájárulás megfizetését ismételt felhívás ellenére sem teljesíti a megadott 
határidőre. 
 
14.) A társulás megszűnik, ha valamennyi tag – a Ttv. szerint minősített többséggel – 
elhatározza, vagy a bíróság jogerősen kimondta annak megszűnését.  
 
15.) A Társulási megállapodást jogszerűen felmondó taggal, a kizárt taggal, illetve a Társulás 
megszűnése esetén valamennyi taggal a kilépés, a kizárás, illetve a megszűnés időpontjához 
viszonyított tételes költségelszámolással – legkésőbb az arra okot adó körülmény 
bekövetkeztét követő 30 napon belül -  el kell számolni.  
 
16.) Társulásban résztvevő önkormányzatok kinyilatkozzák, hogy a későbbiekben a szociális 
feladatok más területén is együttműködésre törekszenek. 
 
17.) A társulásban résztvevő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen társulási 
megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben 
ezen egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az önkormányzatok vitás ügyeiket együttes 
testületi ülésen tárgyalják meg, és csak végső esetben kezdeményeznek bírósági eljárást. 
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18.) Jelen megállapodás jogalapja a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsának 40/2006. (XII.14.) számú valamint a 41/2008. (XI.28.) számú 
határozata, továbbá Anarcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.15), 
12/2007. (II.14.) és a …/2008. (XII…..) számú határozata, Gyulaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének …/2007. (I…..) számú, 4/2007. (II.17.) számú és a …/2008. (XII….) 
számú határozata, Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-estületének 7/2007. 
(I.15.) számú, a 28/2007. (II.14.) számú és a …/2008. (XII…..) számú határozata valamint Ilk 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a …/2008. (XI.25.) és a …/2008. (XII….) 
számú határozata, valamint a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa és a jelen megállapodást aláíró önkormányzatok között 2008. ……………….. napján 
kötött megállapodás………………………………………………………… 
 
19.) A Társulási megállapodás Ilk csatlakozása miatt indokolt módosítása 2009. január 1. 
napján lép hatályba. 
 
20.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény ,a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény , a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. 
évi CVII. törvény, a szociális igaztatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 
a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 
21.) Jelen megállapodás mellékletét képezik a társulásban résztvevő önkormányzatok 
képviselő-testületeinek e megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai. 
 
 
Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a  10/2012.(II.13..) határozatával elfogadta. 
Anarcs, 2012. …………..                                                  Kalinák József  
                                                                                               polgármester     
 
Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Gyulaháza Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a  10/2012.(II.13.) határozatával elfogadta. 
Gyulaháza, 2012. …………. 
                                                                                            Bardi Béla  
                                                                                             polgármester   
   
Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Tornyospálca Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 14/2012. (II.10.) határozatával elfogadta. 
Tornyospálca, 2012. ……………… 
                                                                                           Lukácsi Attila  
                                                                                               polgármester  
 
Záradék:  A Társulási Megállapodás módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2/2012. (II.13.) határozatával elfogadta. 
Ilk, 2012. ……………… 
                                                                                             Balogh Istvánné  
                                                                                                polgármester  
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Tárgy:/6.tsp./ Védőnő határozott idejű helyettesítése. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 
 
A napirendi pont előadója emlékeztet  arra, hogy az egyik védőnői munkakör 2012. január 2. 
napjától megüresedett. A helyettesítésre határozott idejű közalkalmazotti kinevezéssel van 
lehetőség. Javasolja, hogy a következő testületi ülésre a jegyző készítse el az előterjesztést. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 
szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

15/2012.(II.10.)  
határozata 

 
védőnő határozott idejű helyettesítéséről 

 
A Képviselő-testület: 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a védőnői munkakör határozott idejű betöltéséről szóló előterjesztést 
és határozati javaslatot a következő testületi ülésre készítse el. 
 
Felelős: jegyző 
Határid ő: következő testületi ülés 
 
Határozatról értesül: 
1./ jegyző 
2./ irattár 
 
Tárgy:/7.tsp./ Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának 
önkormányzati átvállalására. 
 
Előadó: Lukácsi Attila polgármester 
Szóbeli előterjesztés 

A napirendi pont előadója emlékeztet arra, hogy a személyes gondoskodás körébe tartozó 
egyes szociális alapellátások, szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátások és a fejlesztő 
felkészítő szolgáltatások közös fenntartására  kötött társulás keretében történik a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is, mely 12 fő tornyospálcai ellátottat érint. 

Eddig a szociálisan rászorultak számára 0 Ft volt a térítési díj. Felmerült a társulás részéről, 
hogy amennyiben az idén fizetni kell az ellátásért, akkor azt átvállalja-e az önkormányzat. 
Kéri a javaslatokat. 
 
A képviselők nem  támogatják a javaslatot és szavaznak.  
A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

16/2012.(II.10.)  
határozata 

 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának önkormányzati 

átvállalásáról 
 

A Képviselő-testület: 
 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak személyi térítési díj fedezetét 
nem képes biztosítani, ezért a díj fizetését nem vállalja át.  
 
Határozatról értesül: 
1./ Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 4600 Kisvárda, Szent László u  
        7-11. 
2./ irattár 
 

A polgármester közli, hogy a 8. napirendet a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, melyről 
külön készül jegyzőkönyv. 
 
 

K.m.f.t. 
 
 
 

Lukácsi Attila                                                                                                 Kovács Miklósné 
polgármester                                                                                                          jegyző 
 
A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.      
   
 
 
Móré Gáborné 
      képviselő 


