JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. november 7-én, Tiszagyulaházán, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének, a Művelődési Házban megtartott rendkívüli, nyilvános Képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:
Mikó Zoltán
Szabó Sándorné
Tóth Péter Benjámin

polgármester
képviselő
képviselő

Dobos Lászlóné
Megyesi Elemér

alpolgármester
képviselő

Igazoltan távol:

Meghívottak:

Az ülés teljes időtartamára:
Maginé dr. Csirke Erzsébet
Mészárosné Szincsák Mária

aljegyző
jegyzőkönyvvezető

Mikó Zoltán polgármester: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a Képviselő-testületi
ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 3 fő megválasztott
képviselő, igazoltan hiányzik 2 fő.
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a mai ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv
készül, melynek vezetésével Mészárosné Szincsák Máriát bízza meg. Javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Javasolt napirendi pontok:

1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
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2. Előterjesztés Hajdúnánás – Folyás- Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
megszüntetéséről.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
3. Előterjesztés a Hortobágy-menti
vagyonfelosztása tárgyában.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos

Térségfejlesztő

Társulás

megszüntetése

és

4. Előterjesztés a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos
5. Különfélék
Előadó: Mikó Zoltán polgármester
Előterjesztés: írásos

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (a szavazásban 3
fő vett részt) - egyetért a napirendi pontok tárgyalásával.
1./
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről.
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszonyt tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Elmondja, hogy nagyon részletes az előterjesztés. Két
döntést kell hoznia a testületnek, egy határozatot a nem közművel összegyűjtött szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről, illetve egy rendeletalkotás,
amely az 5/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása. A törvény szerint legfeljebb 10
évre kell megkötni a szerződést.
Szabó Sándorné képviselő: Kérdése az lenne, hogy ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele
kötelező-e az egysoros házakra?
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Maginé dr. Csirke Erzsébet: A jogszabály azt írja elő, hogy évente egyszer kötelező igénybe
venni a szolgáltatást. Akik talajterhelési díjat fizetnek, azoknak kötelező lenne igénybe venni
és számlával igazolni azt. Csak az a szolgáltató szippanthat a településen, aki ki van jelölve.
Javasolja a határozatban a szerződés időtartamát 10 évre megállapítani.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló határozati javaslattal,
kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, 3 igen szavazattal (a
szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
58/2016. (XI. 07.) számú határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvényt 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének teljesítése
érdekében, a 44/G. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére 2016. november 15-től 2026. november 14-ig
közszolgáltatási szerződést köt a Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága (4090,
Polgár, Fürdő u. 2.) szolgáltatóval.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést a Polgár Város Önkormányzatának
Városgondnokságával kösse meg.
Határidő: 2016. november 14.

Felelős: Mikó Zoltán polgármester

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztést. Felkéri a Képviselőtestületet, hogy aki egyetért a rendelettervezetben foglaltakkal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt)
elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:
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Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2016. (XI. 08.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 5/2014. (II. 17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. Törvény 44/C. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól szóló 5/2014. (II. 17.) Önkormányzati Rendelet 2.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.§ (1) Tiszagyulaháza község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás ellátásra a Polgár Város
Önkormányzatának Városgondnoksága (4090 Polgár, Fürdő u. 2. ) (továbbiakban:
közszolgáltató) jogosult az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt
feltételekkel.
(2) A közszolgáltató által ártalmatlanítás céljából átvett háztartási szennyvíz átadási helye:
a polgári külterület Bokorhátföld 061 hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvíztelep.
2.§
Ez a rendelet 2016. november 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Tiszagyulaháza, 2016. november 7.

Mikó Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Tiszagyulaháza, 2016. november 8.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Kiss Imre
jegyző
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2./
Előterjesztés Hajdúnánás – Folyás- Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
megszüntetéséről. .
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Mikó Zoltán polgármester: Megkéri Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszonyt tegye
meg szóbeli kiegészítését.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző: Jogszabályváltozás miatt vált szükségessé ez a
módosítás. Az előterjesztés is tartalmazza, hogy Tiszagyulaházának alapfeladata a család és
gyermekjóléti szolgálat, és ezt valamilyen formában biztosítani kell. A novemberi rendes
testületi ülésre készen lesz a feladat ellátási szerződés. Az intézmény továbbra is ellátja ezeket
a feladatokat csak más lesz az intézmény fenntartója.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Hajdúnánás – Folyás- Tiszagyulaháza - Újtikos
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
szám) megszüntetéséről szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a Hajdúnánás – Folyás- Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
megszüntetéséről szóló előterjesztést, 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt)
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
59/2016. (XI. 07.) számú határozata
Hajdúnánás – Folyás- Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
megszüntetéséről
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában biztosított
jogkörében eljárva megtárgyalta a Hajdúnánás-Folyás–Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést és úgy dönt, hogy a Társulást - a határozat 1.
számú mellékletét képező megszüntető megállapodással - 2016. december 31. napjával
jogutód nélkül megszünteti.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető megállapodás
aláírására.

Határidő: 2016. november 20.

Felelős: Mikó Zoltán polgármester
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1.

számú melléklet az 59/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi határozathoz

Hajdúnánás -Folyás– Tiszagyulaháza - Újtikos
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
Társulás megszüntető megállapodása

amelyben a Hajdúnánás -Folyás– Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) tagjai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Székhely:4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Képviselője: Szólláth Tibor polgármester

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Székhely:4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. szám
Képviselője: Mikó Zoltán polgármester
Újtikos Község Önkormányzata
Székhely:4096 Újtikos, Arany János utca 12. szám
Képviselője: Takács József polgármester
Folyás Község Önkormányzata
Székhely:4091 Folyás, Kossuth utca 13. szám
Képviselője: Magyar Sándor polgármester

mint tagok közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a képviselő-testületeik
által, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
alapján létrehozott Hajdúnánás -Folyás– Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás -t (a továbbiakban: Társulás) 2016. december 31-i
hatállyal jogutód nélkül megszüntetik az alábbiak szerint:

1.
A megszűnő Társulás
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma
1.1.A megszűnő Társulás megnevezése: Hajdúnánás -Folyás– Tiszagyulaháza - Újtikos
Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás
1.2. A megszűnő Társulás székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
1.3. A megszűnő Társulás törzskönyvi azonosító száma: 823038

1.4. A megszűnő Társulás adószáma: 15823034-1-09

2.

A Társulás megszüntetésének körülményei

8
2.1. A Társulás megszűnésének dátuma: 2016. december 31.

2.2. A Társulás megszüntetéséről döntést hozó szerv megnevezése, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Székhely:4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Székhely:4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. szám
Újtikos Község Önkormányzata
Székhely:4096 Újtikos, Arany János utca 12. szám
Folyás Község Önkormányzata
Székhely:4091 Folyás, Kossuth utca 13. szám

2.3. A Társulás megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszüntetés

2.4. A Társulás megszüntetésének oka:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján
a Társulásban részt vevő települések, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
…/2016. (….). számú Képviselő-testületi Határozatával, Folyás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a …/2016. (….)számú, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete a …/2016. (….) számú, Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2016.
(….) számú minősített többséggel elfogadott határozatában a Hajdúnánás -Folyás–
Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2016. december 31i hatállyal történő jogutód nélküli megszüntetéséről és a megszüntető megállapodás
elfogadásáról döntött, tekintettel arra, hogy 2017. január 1. napjától Hajdúnánás Városi
Önkormányzat saját fenntartású intézmény keretein belül, Folyás Község Önkormányzata,
Tiszagyulaháza és Újtikos Község Önkormányzata pedig feladat ellátási szerződéssel kíván
gondoskodni a szociális és gyermekjóléti feladatellátásról.
2.5. A megszűnő Társulás által ellátott közfeladat jövőbeni ellátásának módja:

A Társulás 2016. december 31. napjáig a fenntartásában működő Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19.) útján látja el a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.)
meghatározott családsegítés és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott
gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ és bölcsődei ellátás feladatait.
A feladatok közül a tanyagondnoki és bölcsődei feladatokat kizárólag Hajdúnánás közigazgatási
területén, a család- és gyermekjóléti központi feladatokat Hajdúnánás Járás területén, a
családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat a társult önkormányzatok ellátási területén látja el.

A Hajdúnánás -Folyás– Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás a 2016. december 31. napjával történő jogutód nélküli megszűnésével egyidejűleg a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca
19.) fenntartási/alapítási jogát átadja Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak, aki 2017. január 1.
napjától fogja a fenntartási/alapítási jogokat gyakorolni az intézmény felett.
A Társulásban résztvevő Folyás Község Önkormányzata, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
és Újtikos Község Önkormányzata a saját döntésük alapján 2017. január 1. napjától feladat
ellátási szerződéssel kíván gondoskodni a szociális és gyermekjóléti feladatellátásról.
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3.

A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti
rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje
3.1.1. A megszűnő Társulás által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:
Teljes körűen és teljes mértékben.

3.1.2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje:
2016. december 31.

3.2. A gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések:
A Hajdúnánás -Folyás– Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás vagyonnal nem rendelkezik, az általa fenntartott Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Központ és Városi Bölcsőde által használt ingatlanok és ingóságok az azt rendelkezésre bocsátó
társult tag önkormányzatok, tulajdonát képezik, így jelen megállapodás vagyonmegosztásról
nem rendelkezik.
A Társulás megszüntetése miatt az eszközök és a források leltározását a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde intézményvezetője és a vagyon fekvése
szerinti önkormányzat által kijelölt személyek végzik el.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a zárszámadást és a települések közötti elszámolást a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Gazdasági Ellátó Intézmény 2017. március 20. napjáig készíti
el.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde dolgozók foglalkoztatásával
kapcsolatos 2016. évi egyéb személyi jellegű kifizetéseket és az intézmény fenntartásából eredő
dologi kiadásokat (kivéve közüzemi díjak) az intézménynek 2016. november 30. napjáig kell
teljesítenie. A Társulás által fenntartott Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi
Bölcsőde által foglalkoztatottak 2016. december havi bérét és az intézményfenntartásból eredő
2016. december havi közüzemi díjakat a Hajdúnánás Városi Önkormányzat teljesíti.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy esetleges normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezése
esetén, a visszafizetési kötelezettség felmerülési helye (székhely, telephely) szerinti
önkormányzat köteles helytállni a visszafizetési kötelezettség pénzügyi teljesítéséért.
Esetleges többlettámogatás szintén a felmerülés helye (székhely, telephely) szerinti
önkormányzat részére kerül megfizetésre.

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a 2017. évi megalapozó felmérés során Hajdúnánás Városi
Önkormányzat önállóan igényli meg a 2017. évi feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatást,
Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos községek önkormányzatai a feladat-ellátásra kötött
megállapodásban foglaltak szerint igénylik az állami támogatást.

4.

A Társulás iratainak megőrzése

4.1. Az iratmegőrzés helye:
A Társulással kapcsolatos iratok a Gazdasági Ellátó Intézményben (4080 Hajdúnánás,,
Köztársaság tér 6. szám) kerülnek megőrzésre az iratkezelési szabályok szerint.
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5.

Záró rendelkezés

Jelen megszüntető megállapodást Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
…/2016. (….). számú Képviselő-testületi Határozatával, Folyás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a …/2016. (….)számú, Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete a …/2016. (….) számú, Újtikos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2016.
(….) számú, a Hajdúnánás -Folyás– Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a …/2016. (….) TT. számú határozatával fogadta el.
Kelt: Hajdúnánás, 2016. ………………………

Szólláth Tibor
polgármester

Takács József
polgármester

Mikó Zoltán
polgármester

Magyar Sándor
polgármester
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3./
Előterjesztés a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás megszüntetése és
vagyonfelosztása tárgyában.
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás
2006-ban jött létre négy település Újszentmargita, Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos
Önkormányzatának döntése alapján egy informatikai pályázat céljából. A kezdetektől fogva a
HHT’ 98 Kft végezte a munkálatokat, a hálózat fenntartását. A fenntartási kötelezettség 10 év
után lejárt, és eladhatóvá vált. Megszüntetéséről a négy polgármester többszöri egyeztetés
után döntött. 2015-ben a Telecom kereste meg vásárlási céllal, illetve elővásárlási joggal
rendelkezett a HHT’ 98 Kft. A hálózat értékesítésre került a HHT’ 98 Kft-nek, így célszerű a
Társulást megszüntetni. A vagyonfelosztás a mellékletben szerepel.
Szabó Sándorné képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy alapvetően ez várható volt, ha
ez le lett zárva eladhatóvá válik. A vagyonfelosztási megállapodásból jól látszik, hogy az
önkormányzatok hogyan részesülnek a vagyonból. Ugyanúgy marad a HHT’98 Kft-jé az
üzemeltetés?
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy igen a HHT’98 Kft. vásárolta meg
és így továbbra is ő lesz a hálózat üzemeltetője.
Képviselő részéről több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás
megszüntetése és vagyonfelosztásáról szóló határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás megszüntetése és
vagyonfelosztásáról szóló előterjesztést, 3 igen szavazattal (a szavazásban 3 fő vett részt)
elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
60/2016. (XI. 07.) számú határozata
a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás megszüntetése tárgyában

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában biztosított
jogkörében eljárva megtárgyalta a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás megszüntetése
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

12
Képviselő-testület a Társulást 2016. december 31. napjával – figyelemmel a Társulási
megállapodás VII. pontjára - közös megegyezéssel megszünteteti, a megszüntetésről szóló
megállapodást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 2016. november 20.

Felelős: Mikó Zoltán polgármester
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Melléklet a 60/2016. (XI. 07.) számú határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
A HORTOBÁGY-MENTI TÉRSÉGFEJLESZTŐ TÁRSULÁS
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
A Hortobágy-menti Társulást létrehozó társulási megállapodás (a továbbiakban: Társulási
megállapodás) I.2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16.§, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján megállapodást
kötöttek.
A Társulást létrehozó önkormányzatok az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjának,
illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 91. § b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1)-(3) bekezdésében és a
167/E. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltak figyelembe vételével a Hortobágy-menti
Térségfejlesztő Társulást az alábbiak szerint megszüntetik:
I. A megszűnő Társulás neve, székhelye, működési területe, jogállása
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

A Társulás neve: Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás
A Társulás székhelye: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.
A Társulás működési területe: Magyarország Észak-Alföldi Régió
A Társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező teljes jogkörű
önkormányzati szerv.
II. A Társulást megszüntető tagok neve, székhelye és képviselője
Újszentmargita Község Önkormányzata, 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.,
képviseli: Csetneki Csaba polgármester
Folyás Község Önkormányzata, 4095 Folyás, Kossuth u. 13.
képviseli: Magyar Sándor polgármester
Újtikos Községi Önkormányzat, 4096 Újtikos, Arany J. u. 12.
képviseli: Takács József polgármester
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73.
képviseli: Mikó Zoltán polgármester
III. A Társulás megszüntetésének körülményei

1. A Társulás megszűnésének időpontja (hatálya): 2016. december 31.
2. A megszüntetés módja: alapító szerv általi, jogutód nélküli megszüntetés.
3. A Társulás megszüntetésének oka: az Mötv. 91. § b) pontja alapján a társulás
megszűnik, ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt
elhatározzák.
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(Az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerint : „(2) A társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási
megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.”)
A tagok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntéssel a Társulás
megszüntetéséről és jelen megszüntető megállapodás jóváhagyásáról döntenek.
4. A megszűnő Társulás által ellátott feladatok jövőbeni ellátásának módja: A Társulás
elsősorban szélessávú-hálózat fejlesztési tevékenység ellátására, másodsorban az
Észak-Alföldi Régió – ezen belül elsősorban a Hortobágy környéki térség –
komfortosabbá-, lakhatóbbá- és az idegenforgalom számára célterületté tétele,
fejlesztése céljából jött létre.
A Társulás által létrehozott szélessávú-hálózat értékesítését követően ezen feladat
megszűnik. A Társulás tagjai területfejlesztési tevékenységük ellátásáról saját maguk
gondoskodnak.

IV. A Társulás vagyonának felosztása
A Társulás vagyonmegosztásáról külön vagyonfelosztási megállapodás rendelkezik.
V. Iratkezelés
1. Az iratkezelésre a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. § (4) bekezdése az irányadó.
2. A megszűnő Társulás irattári anyagát jelenleg a Balmazújvárosi Közös
Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége kezeli, mely a megszűnés
időpontját követően is gondoskodik annak további elhelyezéséről, biztonságos
megőrzéséről, kezeléséről, használhatóságáról.

VII. A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések
1. A kötelezettségvállalás rendje: a Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig
2016. december 31. napjáig, a 2016. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt
előirányzatok terheinek összegére vállalhat kötelezettséget.
2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2016. december 31.
3. A Társulás tagjai kijelentik, hogy társfinanszírozott projektjük nincs, és egymással
szemben a Társulással kapcsolatban további követelésük nincs.
4. A Társulás tagjai kijelentik, hogy a GVOP-4.4.2-05/1-2005-10-0002/4.0 azonosító
jelű, szélessávú hálózat megépítésére irányuló projekt szerződés szerint megvalósult,
annak fenntartási időszaka letelt, a Közreműködő Szervezet a projektet lezárta.
5. A Társulás alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések: a
Társulásnak jelenleg nincs alkalmazottja, a Társulás munkaszervezeti feladatait a
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Újszentmargitai Kirendeltsége
állományában lévő köztisztviselők látják el 2016. december 31.napjáig.
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6. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük e megállapodás
aláírását követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan olyan vitás kérdés
keletkezne, amelyben egymással nem tudnak megegyezni, vitájukat a Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogosult eldönti.

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a
polgármesterek aláírásukkal látják el:

Újszentmargita Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Csetneki Csaba
Polgármester

Folyás Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Magyar Sándor
Polgármester

ph

Újtikos Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Takács József
Polgármester

ph

Tiszagyulaháza Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Mikó Zoltán
Polgármester

ph

ph

Záradék
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megszüntető
Megállapodást minősített többséggel meghozott határozataikban jóváhagyták, az abban
foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
A Megállapodást jóváhagyó határozatok száma:
Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ___/2016.(____) számú
határozat
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú határozat
Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú határozat
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú
határozat
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Jelen megállapodást a Társulási Tanács egyhangú döntéssel hozott 7/2016.(X.28.) számú
határozatával jóváhagyta.
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Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
61/2016. (XI. 07.) számú határozata
a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás vagyonfelosztása tárgyában
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hortobágy-menti
Térségfejlesztő Társulás vagyonfelosztása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulást 2016. december 31.
napjával történő megszüntetéséhez kapcsolódóan a vagyonfelosztásról szóló megállapodást a
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2016. november 20.

Felelős: Mikó Zoltán polgármester
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Melléklet a 61/2016. (XI. 07.) számú határozathoz

Vagyonfelosztási megállapodás
amelyet kötöttek egyrészről
Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás (képviseli: Csetneki Csaba elnök), 4065
Újszentmargita Rákóczi u. 125.. (továbbiakban: Társulás), adószáma: 15376910-2-09
másrészről
• Újszentmargita Község Önkormányzata (képviseli: Csetneki Csaba polgármester,
4065 Újszentmargita, Rákóczi út 125. sz. )
• Folyás Község Önkormányzata (képviseli: Magyar Sándor polgármester, 4095
Folyás, Fő út 1.sz. )
• Újtikos Község Önkormányzata (képviseli: Takács József polgármester, 4096
Újtikos, Arany J. út. 12. sz.)
• Tiszagyulaháza Község Önkormányzata (képviseli: Mikó Zoltán polgármester,
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u.73.sz. )
Felek megállapítják, hogy a Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás Tanácsa ……../2016.
(………..) számú határozatában foglalt javaslata alapján a települések képviselő-testületi
határozataikkal a Társulás 2016. december 31. napjával történő, jogutód nélküli megszűnését
határozták el.
A Megszüntető Megállapodást jóváhagyó határozatok száma:
Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ___/2016.(____) számú
határozat
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú határozat
Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú határozat
Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú
határozat
I. Kötelezettségvállalások rendezése
1. Felek rögzítik, hogy a Társulás általános forgalmi adó fizetéséből eredő
kötelezettségeit az alábbiak szerint a Társulás pénzeszközeinek terhére 2016.
december 31. napjáig teljesíteni kell:
•
•
•

AI8SA 3216481 számú számla tekintetében:
AI8SA 3216482 számú számla tekintetében:
AI8SA 3216484 számú számla tekintetében:

2.

Felek rögzítik, hogy a fent rögzített kötelezettségeken túl a Társulásnak fennálló
kötelezettsége nincs.

10.692.000,- Ft
9.273.175,- Ft
1.188.000,- Ft
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II.

A Társulás vagyonának felosztása

1. A Társulás tagjai megállapítják, hogy a Társulás felosztható mérleg szerinti vagyona
2016. október 15-én (tájékoztató adat):
• Tárgyi eszközök értéke a szerződés melléklete szerint: 0,- Ft
• Bankszámlán lévő pénzvagyon: 62.841.844,- Ft
• Követelések: 0,- Ft, kötelezettségek: 21.153.175,- Ft
(Felek tudomásul veszik, hogy a 2016. december 31-i állapotot tükröző záró
költségvetési beszámolóban foglalt vagyon kerül felosztásra a jelen tervezetben
meghatározott felosztási módon.)
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulás 1. pontban meghatározott vagyonát az
alábbi módon osztják fel:
2.1.
A Társulás általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét a vagyonfelosztási
megállapodás I.1. pontjában rögzítettek szerint a Társulás 2016. december 31.
napjáig teljesíti.
2.2. A pénzeszközök felosztását Felek az alábbi arányban határozzák meg:
- Újszentmargita Község Önkormányzata: 20.000.000,-Ft
- Folyás Község Önkormányzata: 7.000.000.- Ft
- Újtikos Község Önkormányzata: 7.000.000,-Ft
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata: 7.000.000,-Ft
2.3.
A 2.2. pontban foglalt pénzeszközök átutalását a Felek részére a Hortobágymenti Térségfejlesztő Társulás pénzforgalmi számlájáról 2016. november 30.
napjáig teljesíti az Önkormányzatok itt megjelölt pénzforgalmi számláira
történő átutalással:
- Újszentmargita Község Önkormányzata: 11738156-15375452
- Folyás Község Önkormányzata:
61200216-11055839
- Újtikos Község Önkormányzata:
61200230-10102055
- Tiszagyulaháza Község Önkormányzata: 61200230-10106547
2.4.
A Társulás pénzforgalmi számlája 2016. december 31. napjával
megszüntetésre kerül, az utolsó banki napon megtörténik a házipénztár
lezárása és a pénzeszközök átvezetése a Társulás székhely önkormányzatához.
Felek megállapodnak abban, hogy az így átvezetett pénzeszköz ettől a naptól
Újszentmargita Község Önkormányzatát illeti.
III.
Záró rendelkezések
1.
A Felek esetleges nézeteltéréseiket kölcsönös kompromisszumkészséggel, békés úton
kívánják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, e megállapodásból eredő vagy
azzal kapcsolatos jogvita eldöntésére a Társulás fennállása alatt a Debreceni Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes, a Társulás megszűnését követően pedig a
polgári peres eljárást igénylő vagyonjogi jogvita esetén a pertárgy értékétől függően a
Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék jogosult eljárni.
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2.
Jelen vagyonfelosztási szerződést a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
képviseletében eljáró polgármesterek, mint önkormányzati akarattal egyezőt saját kezűleg
aláírták.
Újszentmargita, 2016. ………………
……………………………………
Hortobágy-menti Térségfejlesztő Társulás
Csetneki Csaba elnök
……………………………………
Újszentmargita Község Önkormányzata
Csetneki Csaba polgármester
……………………………………
Folyás Község Önkormányzata
Magyar Sándor polgármester
……………………………………
Újtikos Község Önkormányzata
Takács József polgármester
……………………………………
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Mikó Zoltán polgármester

…………………………………
pénzügyi ellenjegyző
…………………………………
pénzügyi ellenjegyző
…………………………………
pénzügyi ellenjegyző
…………………………………
pénzügyi ellenjegyző
…………………………………
pénzügyi ellenjegyző

Záradék
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen Vagyonfelosztási
Megállapodást minősített többséggel meghozott határozataikban jóváhagyták, az abban
foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.

A Megállapodást jóváhagyó határozatok száma:
Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ___/2016.(____) számú
határozat
Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú határozat
Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú határozat
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Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete __/2016.(____) számú
határozat
Jelen megállapodást a Társulási Tanács 8/2016.(X.28.) számú határozatával jóváhagyta.
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4./
Előterjesztés a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés írásban készült, melynek egy példánya a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi

Intézményfenntartó Társulásból két település kiválik és három településsel működik tovább, Tiszadob,
Szorgalmatos és Tiszagyulaháza településekkel. Nem működési vagy személyi okai vannak, hanem
csupán az, hogy a hozzájuk közelebb eső Rakamazhoz csatlakoznak.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mikó Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát. Felkéri
a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló határozati
javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
A képviselő-testület a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, 3 igen szavazattal
(a szavazásban 3 fő vett részt) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
62/2016. (XI. 07.) számú határozat
a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
Tiszagyulaháza Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi XLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában biztosított jogkörében eljárva a Tiszadobi
Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítását 2017. január 1. napjától kezdődően az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felkéri, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást – a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyását
követően – a Képviselő-testület képviseletében írja alá.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Mikó Zoltán polgármester
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5./
Különfélék
ELŐADÓ: Mikó Zoltán polgármester
Mikó Zoltán polgármester: A különfélékben tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy
megbeszélést folytatott a HHG Kft-vel a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségéről. A sárga fedelű kukák csomagolási hulladék gyűjtésére szolgálnak. A kukák
kiosztása és az ehhez tartozó tájékoztatók elméletileg a jövő héten kezdődik. A közeljövőben
bevezetésre kerül a zöld hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet is.
A fontosabb, a képviselőket is érintő eseményekről tájékoztatná újra a testületet. November
11-én közmeghallgatás lesz a Művelődési Házban, november 25-én pedig az idősek napja
kerül megrendezésre. November 27-e advent első vasárnapja „Menjünk együtt Betlehembe”
rendezvény, amelyen az első adventi vásár is lesz. A többi vasárnapon is lesz vásár illetve
műsor az iskolások, óvodások előadásában.
Képviselő részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vette.
Mikó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a különfélékben nincs több előterjesztése. Kéri,
hogy ha a Képviselő-testületnek van felvetése, tegye meg.
Tóth Péter Benjámin képviselő: Az egyházzal kapcsolatban lenne felvetése, hogy a
karácsonyi szent este tartandó misét jó lenne, ha a plébános Úr nem két nappal korábban
tartaná, hanem a napján. A lakosságnak is fájó pontja ez a hozzáállás.
Mikó Zoltán polgármester: Válaszában elmondja, hogy sajnos nem lehet boldogulni a
plébános Úrral, egyáltalán nem együttműködő. Bízik benne, hogy eljön az adventi ünnepségre
és az idősek napjára.
Szabó Sándorné képviselő: Hozzászólásában elmondja, hogy ő sem értett vele sok
mindenben egyet, de mentségére legyen szólva, hogy sok település tartozik hozzá. Felosztotta
magának a településeket, lehet nem túl szerencsésen.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mivel az ülésen egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mikó Zoltán polgármester az
ülést bezárta.

K. m. f.

Mikó Zoltán
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

