
2. melléklet a …/2015. (XI. …) Kth. számú határozathoz 

 

Felsőzsolcai Családsegítési és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

(egységes szerkezetben az 1. számú módosítással) 

 

 

Preambulum 

 

 

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás alapján 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 

Székhely: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Sajópálfala Község Önkormányzata 

Székhely: 3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

mint tagok jelen megállapodásban meghatározott szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatások ellátására létrehozzák a 

 

Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: 

Társulás). 

 

 

A Társulás székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

 

 

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1.1. A Társulás jogállása: önálló jogi személy. 

 

1.2. A közös fenntartású intézményben ellátásra kerülő feladatok 

 

a) család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 

 ellátási terület: Felsőzsolca közigazgatási területe 

 

b) étkeztetés 

ellátási terület: Felsőzsolca és Sajópálfala közigazgatási területe 

 

c) nappali ellátás – idősek klubja 

 – demens személyek nappali ellátása 

ellátási terület: Felsőzsolca és Sajópálfala közigazgatási területe 

 

d) házi segítségnyújtás 

ellátási terület: Felsőzsolca és Sajópálfala közigazgatási területe 
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1.3. A Társulás feladatait a fenntartásában működő Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató 

Központon keresztül látja el. 

 Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32. 

 

1.4.  A Társulás megállapodást köthet más településsel a fenti ellátások biztosítására. A 

megállapodást a Társulási Tanács fogadja el, amelyben részletesen szabályozni kell az 

ellátás biztosításának és igénybevételének feltételeit.  

 

1.5. Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre. 

 

 

2. A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS, ABBÓL TÖRTÉNŐ KIVÁLÁS, A TÁRSULÁS 

MEGSZŰNÉSE  

 

2.1. A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek mint tagoknak minősített többségével 

hozott döntése szükséges jelen megállapodás 

- jóváhagyásához, 

- módosításához, 

- megszüntetéséhez. 

A társulási megállapodás módosítását bármelyik Társulási Tanács tag kezdeményezheti. 

A társulási megállapodás módosítását a Társulási Tanács elfogadását követően a 

Társulás elnöke kezdeményezheti a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé. A 

társulási megállapodások módosításának aláírását – társult önkormányzatok által történt 

elfogadását követően – a Társulás elnöke kezdeményezi a társult önkormányzatok 

polgármesterei felé.  

 

2.2. A társuláshoz további önkormányzatok bármikor csatlakozhatnak, de legalább hat 

hónappal korábban minősített többséggel kell döntést hozni, erről a Társulási Tanácsot 

értesíteni kell. A csatlakozás szándékát a Társulási Tanács elnökének kell eljuttatni, aki 

kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületénél a szükséges döntések 

meghozatalát.  

 

2.3. A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló döntést 

legalább hat hónappal korábban, írásban kell eljuttatni a Társulási Tanács elnökéhez.   

 

2.4. A csatlakozás és kiválás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok 

képviselő-testületei minősített többséggel döntenek a nyilatkozat kézhezvételét követő 

legközelebbi rendes ülésen. 

 

2.5. A társulási megállapodás módosítását bármely tagönkormányzat kezdeményezheti a 

Társulási Tanács felé írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselő-testületi 

határozat megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi rendes 

ülésén döntést hoz. 
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2.6. Jelen társulás megszűnik: 

- ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul; 

- ha a társulás tagjai mindegyike minősített többséggel hozott döntéssel azt elhatározza; 

- a törvény erejénél fogva; 

- a bíróság jogerős döntése alapján; 

- azonnali hatállyal a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ működési 

engedélyének visszavonásával.  

 

2.7. A társulás megszűnése esetén a tagok kötelesek elszámolni egymással a 7.12. pontban 

meghatározottak alapján. 

 

 

3. A TÁRSULÁSI TANÁCS 

 

3.1.  A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok által 

delegált tagok. Akadályoztatásuk esetén a képviselő-testületek által megbízott települési 

képviselők képviselhetik az önkormányzatot.  

 

3.2.  A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott hatáskörökben. 

 

3.3.  A Társulási Tanács valamennyi tagja 1 szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen 

lehet. 

 

3.4.  A Társulási Tanács elnököt választ soraiból. Az elnök megbízatása a választási ciklus 

végéig szól. Az általános önkormányzati választásokat követően 30 napon belül a 

társulás székhelyének polgármestere összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését, ahol 

kötelező napirendre tűzni a Társulási Tanács elnökének megválasztását.   

 

3.5.  A Társulási Tanács elnöke képviseli a társulást. Tartós akadályoztatása esetén a 

korelnök hívja össze és vezeti a Társulási Tanácsot, képviseli a társulást.  

 

3.6.  A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább három alkalommal, 

- a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, 

- a társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára. 

 

3.7.  A Társulási Tanács döntéseit ülésein, határozattal hozza. 

 

3.8.  A Társulási Tanács határozatképes, ha valamennyi társult önkormányzat képviselője 

jelen van.  

 

3.9. A Társulási Tanács döntéseihez a jelenlévő tagok mindegyikének igen szavazata 

szükséges.  

 

3.10.  A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvre az önkormányzatok 

képviselő-testületi ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 

jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá.  

 A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének.  
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3.11. A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Társulási Megállapodás keretei 

között a Társulási Tanács maga állapítja meg. 

 

3.12.  A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

3.13. A Társulási Tanács dönt azon tagönkormányzat társulásból történő kizárásáról, amely 

folyamatosan 6 hónapnál hosszabb ideig nem vesz részt a Társulási Tanács ülésein. 

 

3.14. A Társulási Tanács látja el a tagönkormányzatok illetékességi területére vonatkozóan a 

jelen megállapodásban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi 

döntéshozatalt, ideértve a feladat ellátásához szükséges vagyon feladatellátási célú 

használatával kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó döntéseket is.  

 
 

4. A TÁRSULÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ INTÉZMÉNY  

 

4.1. A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ – megállapodás aláírásakor meglévő – 

ingatlana (ingóságai) Felsőzsolca Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A 

Társulás működése alatt keletkező vagyon jogi sorsát szükség esetén a tagok külön 

megállapodásban rendezik.  

 

4.2. Felsőzsolca Város Önkormányzata a feladat ellátásához szükséges ingatlan és 

ingóságok vagyonkezelői jogát – tekintettel arra, hogy a Társulás közfeladatot lát el – a 

vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően ingyenesen átengedi a Társulás részére.  

  

 

5. A Társulás által ellátott feladatok 

 

5.1.  Család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39.- 40. §–ában meghatározott 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a szociális 

szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak 

figyelembevételével ellátja.  

Ennek részeként a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az 

ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokon. Gondoskodik a szakmai 

program végrehajtásáról, koordinálja a családgondozók munkáját.  

 

5.1.1.A családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatás működtetése állami támogatás 

felhasználásával történik a 7.1. pontban meghatározottak szerint.   
 

5.1.2. A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit a Társulás biztosítja azzal, hogy a 

tagönkormányzatok a 7.6. pontban meghatározottak szerint hozzájárulnak a 

költségekhez. Az ellátások igénybevételéhez szükséges helyiséget – saját vagyontömege 

terhére – minden tagönkormányzat saját maga biztosítja.  
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5.2.  Étkeztetés 

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SZCSM számú rendelet 24. §-ában meghatározott „étkeztetés” szociális 

alapszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feladatokat Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a szociális 

szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak 

figyelembevételével ellátja. 

Ennek részeként a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az 

ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokon.  

 

5.3.1.Az étkeztetés működtetése állami támogatás felhasználásával történik a 7.1. pontban 

meghatározottak szerint.   
 

5.3.2. A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit a Társulás biztosítja azzal, hogy a 

tagönkormányzatok a 7.6. pontban meghatározottak szerint hozzájárulnak a 

költségekhez. Az ellátás igénybevételéhez szükséges feltételeket (az étel kiszállítása, 

helyben történő elfogyasztása, elvitelének lehetővé tétele) minden tagönkormányzat 

saját maga biztosítja.  

 

5.4. Nappali ellátás 

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. §-ában, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM számú rendelet 74. és 84/A. §-ában 

meghatározott „nappali ellátás” szociális alapszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 

feladatokat Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) önkormányzati 

rendeletében foglaltak figyelembevételével a székhelyén ellátja. 

Ennek részeként a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az 

ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokon.  

 

5.4.1.A nappali ellátás működtetése állami támogatás felhasználásával történik a 7.1. pontban 

meghatározottak szerint.   
 

5.4.2. A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit a Társulás biztosítja azzal, hogy a 

tagönkormányzatok a 7.6. pontban meghatározottak szerint hozzájárulnak a 

költségekhez. Az ellátások igénybevételéhez szükséges feltételeket (az ellátottak ellátás 

helyére történő szállítását) minden tagönkormányzat saját maga biztosítja.  

 

5.5. Házi segítségnyújtás 

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-ában, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 

1/2000. (I. 7.) SZCSM számú rendelet 25. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás 

szociális alapszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feladatokat Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a szociális 

szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak 

figyelembevételével a székhelyén ellátja. 
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Ennek részeként a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ képviseli a Társulást az 

ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokon. 

 

5.5.1.A házi segítségnyújtás működtetése állami támogatás felhasználásával történik a 7.1. 

pontban meghatározottak szerint.   

 

5.5.2. A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeit a Társulás biztosítja azzal, hogy a 

tagönkormányzatok a 7.6. pontban meghatározottak szerint hozzájárulnak a 

költségekhez.  

 

 

6. A FELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ HATÁSKÖRI SZABÁLYOK 

 

6.1.  A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központtal kapcsolatos irányítási jogok gyakorlása 

a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik azzal, hogy az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján az intézmény alapító okiratának kiadása, módosítása Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.  

  

6.2. A gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás jogát a társulás elnöke Felsőzsolca 

város jegyzőjének ellenjegyzésével gyakorolja. 

 

6.3. A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ éves költségvetését, annak módosítását, 

beszámolóját a Társulási Tanács hagyja jóvá, illetve fogadja el. 

 

6.4. A társulás elnöke – a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének 

beszámolói alapján – minden év május 30-ig tájékoztatja a tagokat az intézmény 

gazdálkodásáról és szakmai munkájáról. 

 

6.5.  A társulás elnöke minden év november 30-ig tájékoztatja a tagokat az intézmény 

következő évi működésének feltételeiről. 

 

6.6.  A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjének – magasabb 

vezetőjének – kinevezési jogkörét a Társulási Tanács látja el, azzal, hogy a települések 

véleményezési jogot gyakorolnak. A vezető feletti egyéb munkáltatói jogkört a 

Társulási Tanács elnöke gyakorolja.  

 

6.6. Az intézménnyel közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban állók tekintetében a 

munkáltatói jogkört a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője 

gyakorolja.  

 

6.7. Az intézményvezető köteles meghatározni az egyes feladatok működési területét, 

melyről az érintett lakosságot tájékoztatni kell. A lakosságot tájékoztatni kell a 

szolgáltatást nyújtó szakemberek elérhetőségéről, a szolgáltatás helyéről, idejéről és 

gyakoriságáról. Az intézményvezető jogosult és köteles meghatározni a családgondozók 

közötti együttműködés szabályait, ellátja továbbá az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, 

valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat. 
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6.8. Az intézményvezető gondoskodik a feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközök 

leltárba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, megőrzéséről, a működéshez 

biztosított bevételek és kiadások elkülönült kezeléséről.  

 

6.9. A székhelyen és telephelyen a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást 

és pótlékot az egyes tagönkormányzatok által elfogadott költségvetési rendeletben 

foglaltak szerint biztosítja. Amennyiben közalkalmazotti törvényben meghatározott 

pótlékokon, juttatásokon kívül nagyobb összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, 

úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák. 

 

 

7. A KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYA, A PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE, 

TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 

 

7.1.  A társult felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a feladatok ellátásának, 

működésének fedezetét elsődlegesen a mindenkor hatályos költségvetési törvény által 

szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladataira megállapított alap és kiegészítő 

normatíva képezi, melynek igénylésére a költségvetési törvény előírásai az irányadók. A 

társult képviselő-testületek hozzájárulnak, hogy a normatív támogatás igénylésére a 

gesztor önkormányzat jogosult. 

 

7.2.  A társult felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a társulás működési 

kiadásainak számításánál nem lehet figyelembe venni a feladat ellátását szolgáló 

ingatlan(ok) vásárlási, építési, beruházási költségeit. 

 

7.3.  A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében kell szerepeltetni a 

közös feladat ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 

7.4.  A Felsőzsolca Város Önkormányzata vállalja a normatív állami támogatáson túl 

felmerülő költségek – ellátottakkal arányos megosztása után – felmerüléskori 

megtérítését, valamint a társult önkormányzatok illetékességi területén ellátottakra jutó 

költséghányad esedékes elszámolásig való megelőlegezését.  

 

7.5. A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ köteles gondoskodni a feladat ellátásával 

összefüggő bevételek és kiadások elkülönített kezeléséről, a társulás tagjai által nyújtott, 

illetve az állami támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról és az erre vonatkozó 

bizonylatok megőrzéséről.  

 

7.6. A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ költségvetése tartalmazza a társulás teljes 

költségeinek tervezését, külön feltüntetve az állami támogatással (alap és kiegészítő) 

várhatóan nem fedezett költséghányadot. Ennek viselése az ellátottakkal arányosan 

történik a társult önkormányzatok által.  

 

7.7. A költségek elszámolását az érintett települések polgármesterei végzik el és annak 

elfogadásáról a képviselő-testületeiket tájékoztatják. Amennyiben az elszámolást nem 

fogadják el a polgármesterek – bármilyen okból – azt 15 napon belül a képviselő-

testület elé kell terjeszteni döntés végett.  
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7.8. Felsőzsolca város polgármestere a félévet követő hónap 30-áig tájékoztatja a társult 

önkormányzatokat a bevételek és kiadások lakosságszám arányos különbözetéről, 

melyet a társult önkormányzat 15 napon belül a gesztor önkormányzat számlájára utal.  

 

7.9. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén írásbeli felszólítást követően, ha az 

eredményre nem vezetett, Felsőzsolca Város Önkormányzata azonnali beszedési 

megbízásra jogosult a pénzügyi hozzájárulás összegének erejéig a fizetési 

kötelezettséggel terhelt tagönkormányzat bankszámlájára. 

Jelen pontban meghatározott fizetési kötelezettségeket biztosító inkasszóra jogosító 

felhatalmazó levelet jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül egymás 

rendelkezésére bocsátják. 

 

7.10.  A társult önkormányzat a Társulás által biztosított feladatok ellátásához a székhelyek, 

telephelyek, ellátottak számára nyitva álló helyiségek, területi irodák ingatlanaira, 

épületeire, annak berendezési és felszerelési tárgyaira, gépjárműveire – tekintettel arra, 

hogy a Társulás közfeladatot lát el – térítésmentes használati jogot biztosít társulási 

tagságának fennállásáig a vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően. Az épületek 

karbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatai a tulajdonos önkormányzatokat 

terhelik. 

 

7.11. A leltározást a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal köteles elvégezni. 

 

7.12.  A társulás működése alatt keletkezett közös vagyon (pl. pályázati útján) a társulás 

vagyonában kerül kimutatásra. A közösfeladat ellátás megszűnése esetén a közös 

vagyont a szerzésben együttműködő tagok lakosságszámuk arányában osztják meg. 

 A társulásból való kiválás esetén a kiváló tag 15 napon belül köteles a társulás 

elnökétől, illetve a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központtól leltár szerint átvett 

eszközökkel, felszerelési tárgyakkal hiánytalanul elszámolni, illetve azokat 

visszaszolgáltatni. Az elszámolási, visszaadási kötelezettség elmulasztásáért, illetve a 

nem rendeltetésszerű használatból, a vagyonvédelem szabályainak megsértéséből eredő 

károk a használó, kiváló önkormányzatot terhelik. 

 

 

8. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE 

 

8.1.  A társulás ellenőrzésével kapcsolatos közös feladat és hatáskör gyakorlásával a társult 

önkormányzatok Felsőzsolca város jegyzőjét bízzák meg, aki évente köteles beszámolni 

a Társulási Tanácsnak. 

 

8.2.  A társulás működésének és szakmai tevékenységének ellenőrzését bármelyik társult 

önkormányzat jogosult írásban kezdeményezni Felsőzsolca város jegyzőjénél. Az 

ellenőrzés körébe tartozik a társulás elnökének évenként történő beszámoltatása, a 

társult önkormányzatok képviselő-testületének bármelyike által indított vizsgálat. 

 

 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

9.1.  A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a Társulás 

működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, 

tárgyalásos úton, konszenzus alapján kívánják rendezni. 
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9.2.  A bírósági út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem 

vezetett eredményre, megegyezésre. 

 

9.3.   A jogvita eldöntésére a Miskolci Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

9.4.  A társulási megállapodás 2013. július 1. napján lép hatályba. 

 

10. Ezen megállapodás a Társulás tagjainak önkéntes és szabad elhatározásából, 

egyenjogúságának tiszteletben tartásával a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés 

alapján jött létre, az 1. mellékletet képző, minősített többségű döntést tartalmazó, 

hitelesített jegyzőkönyvi kivonatokban foglaltak szerint.  

 

A társult önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek a Képviselő-testületek jóváhagyó 

határozatainak birtokában a szerződést átolvasás és kölcsönösen egyeztető értelmezés után, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírják. 

 

Jelen megállapodás 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Felsőzsolca, 2015. év …………………….. hó …. napján. 

 

 

 

DR. TÓTH LAJOS        FEKETE ZOLTÁN 

         Felsőzsolca Város Önkormányzatának       Sajópálfala Község Önkormányzatának 

      polgármestere          polgármestere 

 

 

A szerződést ellenjegyző: 

 

 

                            dr. Pataki Anett 

               Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal jegyzője 
 

 

ZÁRADÉK 

 

A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási 

megállapodás módosítását a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 2013. január 1. 

napi hatállyal az alábbi üléseiken hagyták jóvá: 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2013. (IV. 30.) Kth. számú 

határozata 

DR. TÓTH LAJOS polgármester s.k. 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (V. 13.) Kth. számú 

határozata          

                  FEKETE ZOLTÁN polgármestere s.k. 

 



10 
 

A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának 1. számú módosítását a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulási Társulása Tanácsa 2016. január 1. napi hatállyal a …/2015. 

(….) társulási tanácsi határozattal hagyta jóvá. 

 

A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának 1. számú módosításáok a fenntartó önkormányzatok képviselő-testülete 

2016. január 1. napi hatállyal az alábbi határozataikkal hagyták jóvá: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (XI. ..) Kth. számú 

határozata 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (XI. …) Kth. számú 

határozata 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS FEKETE ZOLTÁN 

 polgármester polgármester 


