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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2015. (X.26.) KT. sz. határozata 

 
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. ponjában biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta a 

Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosításával kapcsolatos előterjesztést és úgy döntött, hogy a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei 

Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának - a határozat 1. számú mellékletét képező 

módosító okirat szerinti - módosítását elfogadja. Az egységes szerkezetű Társulási megállapodás jelen 

határozat 2. számú mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetű 

Társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:     Szőllős Sándor polgármester 

71/2015.(X.26.) KT. sz. határozat 1. számú melléklete 

Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás  

Társulási megállapodását módosító okirat 

 

amelyben a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás (székhely: 4242 

Hajdúhadház, Bocskai tér 1. szám) tagjai a Társulás 1/2015. (II.05.) HMBIT. számú határozattal 

elfogadott Társulási megállapodását az alábbi rendelkezésekkel módosítják: 

 

1./ A Társulási megállapodás preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
 
 “Bocskaikert Községi Önkormányzat    

Székhely: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

Képviselője: Szőllős Sándor polgármester 

Lakosságszám: 3277 fő 

Hajdúhadház Város Önkormányzata  

Székhely: 4242 Hajdúhadház Bocskai tér 1 sz. 

Képviselője: Csáfordi Dénes polgármester 

Lakosságszám: 13367 fő 

 



2 

 

Téglás Város Önkormányzata 

Székhely: 4243 Téglás Kossuth u. 61 sz.  

Képviselője: Czibere Béla polgármester 

Lakosságszám: 6497 fő 

mint tagok jelen Társulás útján közösen látják el az alábbi gyermekjóléti alapszolgáltatást.  

Közös fenntartású intézményekben ellátásra kerülő feladat  

Társulás útján közösen kerül ellátásra:  

a.) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) gyermekjóléti alapszolgáltatás 

ellátási terület: Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás közigazgatási területe.” 

2./ A Társulási megállapodás 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

“2. § (2) A Társulás a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) gyermekjóléti alapszolgáltatást a 

fenntartásában működő: 

- Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődén (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A. szám) 

 Ellátási terület: Bocskaikert és Hajdúhadház 

- Téglási Bölcsődén (4243 Téglás Fényes utca 9-13. szám) 

 Ellátási terület: Téglás 

keresztül látja el.” 

3./ A Társulási megállapodás 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 

“8. § A társulási tanács minősített többséggel dönt azon tagönkormányzat társulásból történő 

kizárásról, amely folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács 

ülésein.” 

4./ A Társulási megállapodás 14. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

“14. § (2) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulás tagjainak több mint a fele 

(legalább 2 tag) jelen van.” 

5./ A Társulási megállapodás 15. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

“15.§ (1) A javaslat elfogadásához egyszerű többséget igénylő döntés esetén a jelenlévő tagok több 

mint a felének igen szavazata szükséges. 

(2) 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./  A Társulási megállapodás 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

“18. § (2) A Társulás a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) feladatot a Hajdúhadházi székhelyű 

Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődével és a Téglási székhelyű Téglási Bölcsődével látja el, mely 

intézmények fölött alapítói, fenntartói, irányítói jogokkal rendelkezik.” 
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7./ A Társulási megállapodás 18. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „18. § (3) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde használatában álló – a megállapodás aláírásakor 

meglévő – ingatlan és ingó vagyon Hajdúhadház Város Önkormányzata tulajdonát képezi.  

A Téglási Bölcsőde használatában álló – a megállapodás aláírásakor meglévő – ingatlan és ingó 

vagyon Téglás Város Önkormányzata tulajdonát képezi.  

A Társulás működése alatt keletkező vagyon jogi sorsát a tagok külön megállapodásban rendezik.” 

8./ A Társulási megállapodás 18. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„18. § (4) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde székhelye: 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A. 

szám. 

A Téglási Bölcsőde székhelye: 4243 Téglás, Fényes utca 9-13. szám.” 

9./ A Társulási megállapodás 18. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„18. § (5) Az (1) bekezdésében megállapított döntési jogkör kiterjed a Hajdúhadházi Mikrotérségi 

Bölcsőde vezetőjével és a Téglási Bölcsőde vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlására. 

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde vezetője és a Téglási Bölcsőde vezetője feletti egyéb 

munkáltatói jogkört a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás Elnöke 

gyakorolja. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde vezetőjének és a Téglási Bölcsőde vezetőjének a 

kinevezéséről a Társulási Tanács dönt, azzal, hogy a tagtelepülések véleményezési jogot gyakorolnak. 

” 

10./ A Társulási megállapodás 18. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

“18. § (6) A Hajdúhadházi Mikrotéségi Bölcsőde feladatait a hajdúhadházi székhelyén Bocskaikert és 

Hajdúhadház ellátási területtel látja el. A Téglási Bölcsőde a feladatait a téglási székhelyén Téglás 

ellátási területtel látja el.” 

11./ A Társulási megállapodás 18. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

“18. § (7) A működtetett gyermekjóléti alapszolgáltatás (bölcsőde) ellátására foglalkoztatottak feletti 

munkáltatói jogkört az intézményvezető gyakorolja a vonatkozó munkajogi szabályoknak 

megfelelően.” 

12./ A Társulási megállapodás 18/A. §-a az alábbiak szerint módosul: 

 

“Általános rendtől eltérő feladatellátás 

18/A. § A Társulás fenntartásában működő Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde Bocskaikert és 

Hajdúhadház számára nyújt ellátást, a Téglási Bölcsőde Téglás számára nyújt bölcsődei ellátást.” 

13./ A Társulási megállapodás 19. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

“19. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény törvény 

41-42/A. §-ában, illetőleg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet 35-45/A. §-ában foglalt bölcsődei ellátással kapcsolatos feladatokat a Hajdúhadházi 

Mikrotérségi Bölcsőde ( 4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A. szám) Bocskaikert és Hajdúhadház 

ellátási területtel, a Téglási Bölcsőde (4243 Téglás, Fényes utca 9-13. szám) Téglás ellátási területtel 

látja el.” 
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14./ A Társulási megállapodás 19. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„19. § (2) A feladatellátás részeként a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde és a Téglási Bölcsőde 

vezetői képviselik a Társulást az ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokon, 

gondoskodnak a szakmai program végrehajtásáról, koordinálják a kisgyermeknevelők munkáját. Az 

intézmények a feladatellátással kapcsolatos témakörökben - a Társulási Tanács egyetértésével - 

pályázatot nyújthatnak be.” 

15. / A Társulási megállapodás 20/A. §-a az alábbiak szerint módosul:  

„20/A. § A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a gyermekek napközbeni ellátásáról 

(bölcsődei ellátás), annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 

rendeletet a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde és a Téglási Bölcsőde vonatkozásában Hajdúhadház 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkotja meg és vizsgálja felül.” 

16. / A Társulási megállapodás 21. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„21. § (3) A társult önkormányzat a Társulás által biztosított feladatok ellátásához a székhely 

ingatlanaira, épületeire, annak berendezési és felszerelési tárgyaira, térítésmentes használati jogot 

biztosít társulási tagságának fennállásáig. Az épületek karbantartási, felújítási, állagmegóvási 

feladatai a tulajdonos önkormányzatokat terheli.” 

17./ A Társulási megállapodás 21. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„21. § (4) A leltározást az intézmények székhelye szerint illetékes önkormányzat leltározási 

feladatokkal megbízott költségvetési szerve köteles elvégezni.” 

18./ A Társulási megállapodás 21. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„21. § (6) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde és a Téglási Bölcsőde a foglalkoztatottak számára a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) meghatározott 

illetményt, juttatást és pótlékot az egyes tagönkormányzatok által elfogadott költségvetési 

rendeletben foglaltak szerint biztosítja. Amennyiben a Kjt-ben meghatározott pótlékokon, 

juttatásokon kívül nagyobb összegű pótlék és juttatás kerül megállapításra, úgy annak fedezetét az 

érintett önkormányzatok saját költségvetésükből finanszírozzák.” 

19./ A Társulási megállapodás 23. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„23. § (3) A jogvita eldöntésére a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik 

ki. 

20./ A Társulási megállapodás 23. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

“23. § (4) Jelen Társulási megállapodás 2016. január 1. napján lép hatályba.” 

21./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 2. §-a az 

alábbiak szerint módosul: 

“2. § A gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) Hajdúhadházon a Hajdúhadházi Mikrotérségi 

Bölcsőde (4242 Hajdúhadház, Béke utca 54/A. szám) Bocskaikert és Hajdúhadház ellátási területtel 

biztosítja. A feladatellátást Tégláson a Téglási Bölcsőde (4243 Téglás, Fényes utca 9-13. szám) Téglás 

ellátási területtel biztosítja.” 

22./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 3. §-a az 

alábbiak szerint módosul: 
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„3. § Az intézményvezetők és a kisgyermeknevelők illetményének havonkénti elszámolása és 

kifizetése tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik.” 

23./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 4. §-a az 

alábbiak szerint módosul: 

„4. § Az intézményvezetők és a kisgyermeknevelők munkaköri leírás alapján végzik a munkájukat. Az 

intézményvezetők munkaköri leírását a fenntartó, a kisgyermeknevelőkét a munkáltatói jogokat 

gyakorló intézményvezető készíti el.” 

24./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 5. § (1) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „5.§ (1) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde és a Téglási Bölcsőde fenntartása a Hajdúhadházi 

Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás feladata, a működéshez szükséges dologi 

kiadásokhoz az előirányzatot főszabályként a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei 

Intézményfenntartó Társulás Magyarország mindenkori költségvetési törvényében rögzített 

támogatásból biztosítja, igény szerint a költségvetésében elfogadott előirányzat mértékéig.” 

25./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 5. § (3) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„5.§ (3) A felmerülő karbantartási költségeket az intézmények székhelye szerinti települési 

önkormányzat fedezi.” 

26./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 6. §-a az 

alábbiak szerint módosul: 

„6. § (1) Amennyiben a tárgyi feltételek biztosításához irodai eszközök beszerzése válik szükségessé, 

akkor azt az intézmény vezetője részére kell bejelenteni, aki gondoskodik a beszerzésről. 

(2) A természetes elhasználódás miatti eszközpótlásról az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell 

gondoskodni. Amennyiben a dolgozó hibájából következik be a kár (rongálás, elvesztés stb.), akkor 

arról az intézményvezető feljegyzést készít, és javaslatot tesz új eszköz beszerzésére, illetve kártérítési 

eljárás lefolytatására.” 

 

27./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 7. § (1) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„7. § (1) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde vezetője és a Téglási Bölcsőde vezetője szükség 

szerint, de legalább negyedévente – előre meghatározott helyen és napirendekkel – a teljes 

intézmény számára megbeszélést tart.” 

28./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 7. § (2) 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„7. § (2) A megbeszélés állandó témakörei: 

a) tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről, 
b) értékelés a beérkezett nyomtatványokról, pénzügyi elszámolásokról, 
c) jogszabályi változások, új módszerek ismertetése, 
d) különfélék.” 

 

29./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat 8. §-a az 

alábbiak szerint módosul: 
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„8. § Egyéb nem szabályozott kérdésekben – amennyiben azok az Ellátott települések autonómiáját 

nem érintik, és nem járnak pénzügyi kötelezettségvállalással, az intézményvezető utasítása szerint 

kell eljárni.”  

30./ Jelen módosító okirat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015. (.....) 

HÖ. számú, Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2015. (.....) számú és Bocskaikert 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (......) KT. számú minősített többséggel 

elfogadott határozatai és a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Tanácsának .../2015. (.......) HMBIT. számú határozata alapján 2016. január 1. napján lép 

hatályba. 

 

 

Hajdúhadház, 2015. ........................ 

 

 

 

         Csáfordi Dénes                                                 Czibere Béla                             

      Hajdúhadház Város Polgármestere   Téglás Város Polgármestere 

 

 

 

Szőllős Sándor 

Bocskaikert Község Polgármestere  

 

Bocskaikert, 2015. október 27. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


