
2. számú módosítás             

 109-4/2016.  

Társulási megállapodás 
 

(egységes szerkezetben az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú módosításokkal) 

 

 
Onga Város Önkormányzata 

Székhelye: 3562 Onga, Rózsa u. 18. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

mint 

székhely önkormányzat és 

 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata  

Székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Arnót Község Önkormányzata 

Székhelye: 3713 Arnót, Petőfi u. 120. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Berzék Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi u. 42. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Bőcs Község Önkormányzata 

Székhelye:3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Bükkaranyos Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor u. 100. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Emőd Város  Önkormányzata 

Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth tér 1. sz. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Felsőzsolca Város  Önkormányzata 

Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 
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Gesztely Község  Önkormányzata  

Székhelye: 3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Harsány Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Hernádkak Község  Önkormányzata  

Székhelye: 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.  

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Kisgyőr Község  Önkormányzata  

Székhelye: 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Répáshuta Község  Önkormányzata  

Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Sajóhídvég Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Sajólád Község Önkormányzata 

Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Sajópetri Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

mint társult önkormányzatok Képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, 

egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök s az arányos teherviselés alapján - 

2011. évi CLXXXIX. - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 87-95.§-ában foglalt rendelkezései szerint társulási megállapodást kötnek jogi 

személyiséggel rendelkező társulás létrehozására az alábbi feltételekkel: 

 

 

1. A társulás neve:  

 

ONGA ÉS TÁRSULT TELEPÜLÉSEK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

TÁRSULÁSA 

 

 A társulás székhelye: 3562 Onga, Rózsa u. 18. sz. 
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 2.  A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:  
 

A székhely önkormányzat adatai: 
 

Megnevezése: Onga Város Önkormányzata 

Székhelye: 3562 Onga, Rózsa u. 18. sz.  

Adószáma: 15726030-2-05 

Számlaszáma: 54500198-10004081-00000000 

Képviseletre jogosult: a mindenkori polgármester 

 

Társult önkormányzat adatai: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata 

Székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. 

Adószáma: 15725912-2-05 

Számlaszáma: 11734004-15348915 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Arnót Község Önkormányzata 

Székhelye: 3713 Arnót, Petőfi u. 120. 

Adószáma: 15725929-2-05 

Számlaszáma: 11734004-15348922 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Berzék Község Önkormányzata 

Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi u. 42. 

Adószáma: 15545129-2-05 

Számlaszáma: 11994002-06252559-10000001 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Bőcs Község Önkormányzata 

Székhelye:3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

Adószáma: 15725936-2-05 

Számlaszáma: 11734004-15348939 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Bükkaranyos Község Önkormányzata 

Székhelye: 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor u. 100. 

Adószáma: 15725943-2-05 

Számlaszáma: 11734004-15348946-00000000 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 

Adószáma: 15348953-2-05 

Számlaszáma: 11734004-15348953 

Képviselője: a mindenkori polgármester 
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Emőd Város Önkormányzata 

Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth tér 1. sz. 

Adószáma: 15725747-2-05 

Számlaszáma: 11734004-15348568 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 

Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

Adószáma: 15725950-2-05 

Számlaszáma: 54500112-10030015 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Gesztely Község Önkormányzata 

Székhelye: 3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 

Adószáma: 15725967-2-05 

Számlaszáma: 10402142-21423712-00000000 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Harsány Község Önkormányzata 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 

Adószáma: 15725974-2-05 

Számlaszáma: 11734004-15349002 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Hernádkak Község Önkormányzata 

Székhelye: 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.  

Adószáma: 15735942-2-05 

Számlaszáma: 14100086-91008549-02000000 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Kisgyőr Község Önkormányzata 

Székhelye: 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. 

Adószáma: 15725998-2-05 

Számlaszáma:11734004-15349033 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Répáshuta Község Önkormányzata 

Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. 

Adószáma: 15349105-1-05 

Számlaszáma: 11734004-15349105 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 

Adószáma: 15349129-2-05 

Számlaszáma: 11994301-06253268-10000001 

Képviselője: a mindenkori polgármester 
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Sajólád Község Önkormányzata 

Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 

Adószáma: 15726078-2-05 

Számlaszáma: 12035803-01011411-00100008 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

Sajópetri Község Önkormányzata 

Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 

Adószáma: 15735973-2-05 

Számlaszáma: 11994002-06252470-10000001 

Képviselője: a mindenkori polgármester 

 

 

3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

(Mindig a tárgyévet megelőző év január 1. napi  lakosságszám az irányadó.) 

Ezeket az adatokat a megállapodás 1. függelékében évente kell aktualizálni a KSH hivatalos adatai alapján. 
 

4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

 

A Társulás alaptevékenységi besorolását, kormányzati funkcióit a 3. függelék tartalmazza. 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti feladatok, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében meghatározott 

gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása. 

 

• tanyagondnoki szolgáltatás, 

• étkeztetés, 

• házi segítségnyújtás, 

• család- és gyermekjóléti szolgálat, 

• nappali ellátása (idősek, fogyatékkal élők), 

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

• támogató szolgálat, 

• szociális foglalkoztatás. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében meghatározott 

gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása. 

 

5. A társulás döntéshozó szerve:  Társulási Tanács 

 

A Társulási Tanács 17 tagból áll. A Társulási Tanács tagjai: a társult önkormányzatok Képviselő-

testületei által delegált személyek. A társulás elnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos 

szavazással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint 

minősített többséggel választja meg. 

 

 A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
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A Társulás munkaszervezeti, pénzügyi és gazdálkodási feladatait az Ongai Polgármesteri Hivatal 

(3562 Onga, Rózsa u. 18. sz.) látja el.  

 

6. A döntéshozatal módja:  

 

A társulási tanács döntését határozattal hozza. 

6. 1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével 

rendelkező képviselő jelen van. 

 

6.2. Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása társulási tanácsának 

egyszerű  döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen 

lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

  

6.3. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 

 

6.4. A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többsége szükséges: 

a.) a megállapodás jóváhagyásához, 

b.) megállapodás módosításához, 

c.) a megállapodás megszüntetéséhez, 

d.) a társuláshoz szükséges csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 

e.) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

 

7. A közös fenntartású intézmény megnevezése:  

 

1. Intézmény:                      ONGAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

                                                 Székhelye: 3562 Onga, József A. u. 5. sz.  

 

Alapító:  Onga Város Önkormányzata (3562 Onga, Rózsa u. 18. sz.) 

Fenntartó:  jelen Társulás 

 

Az intézmény alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint:  

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

102031 Idősek nappali ellátása 
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104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások  

107030 Szociális foglalkoztatás 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

Telephelyen ellátott feladatok:  

A költségvetési szerv telephelye: 

3562 Onga, Rákóczi u. 28. – (Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Fogyatékosok nappali 

intézménye és szociális intézményen belüli foglalkoztatás)  

  

3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 112. - idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás 

 

Az intézmény székhelyén (3562 Onga, József A. u. 5.) ellátandó feladatok:  

Idősek Klubja, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, Tanyagondnoki szolgáltatás, Támogató szolgálat. 

 

Az intézmények vezetője és az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása: 

 

A Társulási Tanács gyakorolja az intézmény vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogokat. Egyéb 

munkáltatói jogköröket a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 
 

Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézményvezető 

gyakorolja. 

 

A Társulás létrejöttével az Ongai Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetője folyamatos 

munkaviszonyban marad, új kinevezés nélkül kerül át a Társuláshoz.  

 

8. A társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 

 

8.1.  A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Onga Város Önkormányzat költségvetési 

szerve, az Ongai Polgármesteri Hivatal  (3562 Onga, Rózsa u. 18. sz.) látja el.  

8.2. A feladatellátáshoz szükséges költségek fedezetét a társult települések a mindenkor hatályos 

költségvetési törvényben a Települési Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti feladatok 

támogatására igényelt összegből biztosítják. 

A feladatellátás folyamatossága érdekében a székhely önkormányzat a működéshez szükséges 

pénzt megelőlegezi, utólag kerül elszámolásra a működésre fordított összeg. 
 

- Az intézmény működési költségei között szerepelnek 

- bér- és bérjellegű költségek 
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- a járulékok 

- a dologi kiadások, 

- a működéshez szükséges nagy értékű eszközök: számítástechnikai 

eszközök, szemléltető eszközök, bútorok, berendezési tárgyak költségei, 

- karbantartási és szállítási költségek 
 

8.3.  A Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a társulás működési kiadásainak 

számításánál nem lehet figyelembe venni az Ongai Szociális Szolgáltató Központ által kizárólag 

Onga településre vonatkozó feladat ellátásból adódó kiadásokat, (szociális étkeztetés, 

tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak nappali intézményi ellátása, fogyatékos személyek 

nappali intézményi ellátása) építési, beruházási költségeit. 
 

8.4. A társult önkormányzatok felhatalmazzák Onga önkormányzatának képviselőjét, hogy a 

működéséhez szükséges, illetve igénybe vehető valamennyi állami támogatást, átvett 

pénzeszközt, egyéb támogatást igényelje és rendelkezzen azzal az intézmény működtetése 

céljából. Felhatalmazzák továbbá a szükséges finanszírozási, támogatási szerződések 

megkötésére is. 
 

8.5. A Székhely önkormányzat a féléves beszámoló elkészítését követően augusztus 31-ig értesíti 

a Társult Önkormányzatokat a bevételek és kiadások teljesüléséről, amennyiben 100 eFt-ot 

meghaladó tartozás jelentkezik az Önkormányzat köteles megtéríteni kamatmentesen szeptember 

30-ig. 
 

8.6. A székhely önkormányzat a tárgyévet érintő elszámolást – tényleges bevételek és kiadások 

összegét – a költségvetési beszámoló adataival egyezően április 30. napjáig küldi meg a társult 

települések részére. A tényleges kiadások és bevételek ismeretében jelentkező különbözetet a 

felek kölcsönösen, kamatmentesen május 15-ig rendezik.  
 

8..7. A személyes gondoskodást biztosító szociális alapellátások igénybevételére és a fizetendő 

térítési díjakra vonatkozó szabályozás a székhely önkormányzat rendeletében kerül 

meghatározásra. A térítési díj összegéről a társult települések egyetértésével a székhely 

önkormányzat képviselő-testülete dönt. 

 

8.8. Nem fedezett kiadások, költségek felosztásának módja 

Amennyiben a költségvetési törvényben biztosított támogatások a működtetés költségeit nem 

fedezik, úgy a társult önkormányzatok a hiányzó részt a szolgáltatást igénybe vevők számának 

arányában fizetik meg Onga Város Önkormányzata részére. 

 

9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás  

 

    9.1. Amennyiben valamely társult település a kimutatásban szereplő költségeket, vagy 

valamely költséget vitatja, úgy Onga polgármesterének vezetésével a társult 

önkormányzatok képviselői egyeztetést tartanak. 

 

9.2. A társult települések valamelyike fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a nem 

teljesítő önkormányzat ellen felhatalmazással történő beszedési megbízást kell 

alkalmaznia. A társulás tagjai pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési megbízás 

teljesítésére vonatkozó hozzájárulást adnak, (felhatalmazó nyilatkozatot), amely alapján a 

társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi számlavezetőjéhez.  
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10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje 

 

A társulási megállapodás a társulásban résztvevő önkormányzatok vagyonát nem érinti. 

  

A feladatellátásra szolgáló ingatlanok: 

 

Ingatlan neve, címe hrsz Tulajdonos megnevezése 
 

Ongai Szociális Szolgáltató Központ  

3562 Onga, József A. u. 5. sz. 
 

3562 Onga, Rákóczi u. 28. sz. 

 

3713 Arnót, Alkotmány u. 1. 

 

3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 108. 

 

3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 112. 

 

3432 Emőd, Hunyadi út 27-29. 

 

3556 Kisgyőr, Akác utca 1. 

 

 

 Onga 50 
 

Onga 117/2 

 

Arnót 597 

 

Bükkaranyos 5 

 

Bükkaranyos 6 

 

Emőd 464/1 

 

Kisgyőr 25/1 

 

 

Onga Város Önkormányzata 

 

Onga Város Önkormányzata 

 

Arnót Község Önkormányzata 

 

Bükkaranyos Község Önkormányzata 

 

Bükkaranyos Község Önkormányzata 

 

Emőd Város Önkormányzata 

 

Kisgyőr Község Önkormányzata 

 

 

Tulajdonosi jogok gyakorlása: Az ingatlanok felett a tulajdonosi jogokat a tulajdonos 

önkormányzat gyakorolja, annak felújítása, karbantartása a tulajdonos önkormányzat 

kötelezettsége. Az Ongai Szociális Szolgáltató Központ épülete leltár szerinti felszereltsége és 

ingóságai Onga Város Önkormányzatának tulajdonában állnak. 

 

 A Társulás működése során az ingó és ingatlan vagyonkörön kívül keletkezett 

vagyonnövekmény a Társulás tulajdona. A társulás megszűnése esetén a Ptk. közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. 

 

 

11. Alapítói jogok gyakorlása 

 

Az Ongai Szociális Szolgáltató Központ (3562 Onga, József A. u. 5.) alapítói jogok gyakorlója 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása. 

 

 

12. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag saját intézménye 

útján más tagok részére történő) feladatellátás módja 

 

A Társulás által fenntartott Ongai Szociális Szolgáltató Központjában és telephelyén az alábbi 

szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat látja el:  
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Saját  feladatok:  - nappali ellátás (fogyatékos)  

     - szociális foglalkoztatás 

   - étkeztetés 

   - tanyagondnoki szolgáltatás   
  

Társulással ellátott feladatok:  

(A társulással ellátott feladatok és azokat igénybe vevő települések a 2. függelékben találhatók.) 

 

13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 
 

A személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekvédelmi alapellátások iránti igényeket 

az Ongai Szociális Szolgáltató Központ vezetőjéhez szükséges benyújtani  az Ongai Szociális 

Szolgáltató Központ által rendszeresített nyomtatványon, írásban.  

 

14. A társulás működéséről szóló beszámoló 
 

Az Áht. 27. § (4) bekezdése alapján a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban 

beszámolási feladatok ellátásáról a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv 

Onga Város Önkormányzatának Ongai Polgármesteri Hivatala gondoskodik. Az Ongai Szociális 

Szolgáltató Központ vezetője évente egy alkalommal szakmai beszámolási kötelezettségét 

teljesíti a Társulási Tanács felé.  

 

15. A társulás működésének ellenőrzési rendje 

 

A társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a 

Társulás működését, illetve megbízott belső ellenőrrel végeztetik el a Társulás pénzügyi 

ellenőrzését. 

A társulás nevében –  Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületet képviselő - Onga Város 

Önkormányzat Polgármestere rendelkezik képviseleti, aláírási joggal, de a gazdálkodással 

kapcsolatos kötelezettségvállalási jogát Onga Város Önkormányzat Jegyzőjének ellenjegyzésével 

gyakorolhatja. 

 

16. A megállapodás módosításának feltételei  

 

16.1. A megállapodásban meghatározott költségvetést érintő döntéshez a képviselő-testületek 

mindegyikének egyetértése szükséges.  

16.2. A társuláshoz bármely más önkormányzat, csatlakozhat, amennyiben  

- elfogadja a megállapodásban rögzítetteket; 

- elfogadja a társulás célját, 

- hatékonyan közreműködik a szociális ellátás kötelező feladatainak költségkímélő 

megvalósításában, 

- vállalja a költségek- így a többletköltségek viselését   – a 8. pontban foglaltak szerint, 

- jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

A csatlakozási szándékot Onga Város Önkormányzat Polgármesteréhez kell eljuttatni, aki 90 

napon belül beszerzi a társult önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel 

hozott határozatát. 
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17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei 

  

17.1. A társulás tagjai kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás azonnali 

hatállyal megszűnik: 

-a fenntartott intézmény megszűnésével, 

-a fenntartott intézmény működési engedélyének visszavonásával. 

 

A társulási megállapodás megszűnik továbbá: a társult felek egybehangzó akaratnyilvánításával, 

illetve a bíróság jogerős döntése alapján. 

 

17.2. A társulás megszűnése esetén Onga Város Önkormányzata elszámolást készít a személyes 

gondoskodást biztosító szociális és gyermekvédelmi ellátások működtetéséről, valamint a társulás 

tagjainak egybehangzó minősített döntése alapján, 8 napon belül gondoskodik az elszámolás 

pénzügyi rendezéséről. A társulás megszűnése esetén a társulás létrehozásakor ismert tulajdoni 

állapot változatlanul marad. 

 

17.3. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. 

A felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban köteles 

meghozni és a társulás tagjaival közölni. 

 

17.4. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával, az év utolsó napjával a 

Társulásból kizárhatja azt a tagot, amely e megállapodásban meghatározott kötelezettségének 

ismételt felhívására határidőben nem tett eleget. 

 

17.5. Jelen társulásból való kilépés esetén a kilépő tag önkormányzat 15 napon belül köteles a 

személyes gondoskodást biztosító szociális és gyermekvédelmi alapellátások működtetésével 

kapcsolatban az Ongai Szociális Szolgáltató Központ leltár szerint átvett eszközökkel, 

felszerelési tárgyakkal hiánytalanul elszámolni, illetve azokat visszaszolgáltatni. 

 

A nem rendeltetésszerű használatból, illetve a vagyonvédelem szabályainak megsértéséből eredő 

károk a használó, kilépő tag önkormányzatot terhelik. 

 

18. A Társulás megszűnése esetén az elszámolás módja 

 

A Társulás működése során a 10. pontjaiban megjelölt ingó és ingatlan vagyonkörön kívül 

keletkezett vagyonnövekmény a Társulás tulajdona. A Társulás megszűnése esetén – a kiválás, 

kizárás esetét is ide értve – a Társulás költségvetése terhére beszerzett – Társulás tulajdonát 

képező – eszközöket és készleteket külön nyilvántartásba kell venni, azt külön kell kezelni és 

állásáról az éves költségvetési beszámolók (zárszámadás) alkalmával számot kell adni. A 

megállapodó önkormányzatok kijelentik, hogy amennyiben a Társulás megszűnik – a kiválás, 

kizárás esetét is ide értve – a nyilvántartott eszköz- és készlet állomány megosztásáról, vagy az 

egyes önkormányzatra eső rész megváltásáról, az amortizáció figyelembevételével az egyes 

önkormányzatok hozzájárulásának arányában döntenek. 
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19. Záró rendelkezések 

 

 

A társult települések kijelentik, hogy a társulási megállapodás tárgyát képező ellátásra működési 

engedéllyel nem rendelkeznek, önállóan szakembert nem foglalkoztatnak. 

 

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben 

 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A társulás tagjai kijelentik, hogy a jelen megállapodásból fakadó jogvitákat egyeztetéssel 

kívánják rendezni. Amennyiben az egyeztetés 60 napon belül nem vezet eredményre, jogvitáik 

elbírálására hatáskörtől függően a Miskolci Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A jelen Megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően- a 

társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített többségű határozattal történő elfogadása 

után képviseletükben a polgármesterek, mint akaratukkal mindenben megegyezően, saját kezű 

aláírással látják el. 

 

A 2013. július 1. napján megkötött és 2016. január 1. napján hatályba lépett társulási 

megállapodást visszavonom. Jelen társulási megállapodás a törzskönyvi bejegyzés napján lép 

hatályba.  
 

 

 

Onga, 2016. …………………………. 

 

 

 

 

 

Székhely Önkormányzat: 

 

Onga Város Önkormányzata 

Székhelye: 3562 Onga, Rózsa u. 18. 

Képviselője: dr. Madzin Tibor polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:        /2016. (III. 17.) határozat  
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Tagok: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata 

Székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. 

Képviselője: Szilágyi László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:         /2016. (         .) határozat 

 

 

Arnót Község Önkormányzata 

Székhelye: 3713 Arnót, Petőfi u. 120. 

Képviselője: dr. Üveges István polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:         /2016. (         .) határozat 

 

 

Berzék Község Önkormányzata 

Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi u. 42. 

Képviselője: Farkas László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2016. (         .) határozat 

 

 

Bőcs Község Önkormányzata 

Székhelye:3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

Képviselője: Nagy László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:              /2016. (         .) határozat 
 

 

Bükkaranyos Község Önkormányzata 

Székhelye: 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor u. 100. 

Képviselője: Nagy Lajos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2016. (         .) határozat 
 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 

Képviselője: Jámbor Flórián polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:         /2016. (         .) határozat 
 

 

Emőd Város Önkormányzata 

Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth tér 1. sz. 

Képviselője: Fekete Tibor polgármester ……………………………… 

Képviselő-testületi határozat száma:          /2016. (         .) határozat 

 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 

Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

Képviselője: dr. Tóth Lajos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2016. (         .) határozat 
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Gesztely Község Önkormányzata  

Székhelye: 3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 

Képviselője: Simon István polgármester  …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:         /2016. (         .) határozat 

 
 

Harsány Község Önkormányzata 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 

Képviselője: Szabó Gergely polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2016. (         .) határozat 

 

 

Hernádkak Község Önkormányzata  

Székhelye: 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.  

Képviselője: Hajdú János polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2016. (         .) határozat 

 

 

Kisgyőr Község Önkormányzata  

Székhelye: 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. 

Képviselője: Kékedi László Vilmos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2016. (         .) határozat  

 

 

Répáshuta Község Önkormányzata  

Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. 

Képviselője: Erdős Tamás polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2016. (         .) határozat 

 

 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 

Képviselője: Török Gergely polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:             /2016. (         .) határozat 

 

 

Sajólád Község Önkormányzata 

Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 

Képviselője: Pozbai Zoltán polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:         /2016. (         .) határozat 

 

 

Sajópetri Község Önkormányzata 

Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 
Képviselője: Debreczeni Balázs polgármester …………………………….. 
Képviselő-testületi határozat száma:         /2016. (         .) határozat 
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1. függelék Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásához 

 

 

A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 

 
(2015. január 1.) 

 

 

 

Ssz. Település megnevezése  Település lakosságszáma 

1. Alsózsolca  5905 

2. Arnót 2522 

3. Berzék  1020 

4. Bőcs  2858 

5. Bükkaranyos 1524 

6. Bükkszentkereszt 1223 

7. Emőd 5079 

8. Felsőzsolca 6913 

9. Gesztely 2880 

10. Harsány  2045 

11. Hernádkak  1709 

12. Kisgyőr 1706 

13. Onga  4898 

14. Répáshuta 461 

15. Sajóhídvég  1159 

16. Sajólád 3035 

17. Sajópetri 1554 

  Összesen 46491 
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2. függelék Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásához 

 

 

Társulással ellátott feladatok 
 

 
 

 Település 
Házi segítség-

nyújtás 
Jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás 

Család- és 
gyermek- 

jóléti feladatok 

Támogató 
szolgálat 

Idősek 
nappali 
ellátása 

1. Alsózsolca x x  x  

2. Arnót x x x x  

3. Berzék    x  

4. Bőcs    x  

5. Bükkaranyos x x x  x 

6. Bükkszentkereszt x x    

7. Emőd   x   

8. Felsőzsolca  x  x  

9. Gesztely    x  

10 Harsány x x    

11. Hernádkak    x  

12. Kisgyőr x x x   

13. Onga x x x x x 

14. Répáshuta x     

15. Sajóhídvég    x  

16. Sajólád    x  

17. Sajópetri    x  
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3. függelék Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásához 

 

 

 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
 

 

 

Alaptevékenységi besorolás:  

 
Államháztartási szakágazat 

 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

101222  Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére  

102031 Idősek nappali ellátása 

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

107030 Szociális foglalkoztatás 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 


