
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
220/2016. (XI.17.) határozata 

 
- megszüntető megállapodás jóváhagyása - 

 

1. Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti 

és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás megszüntetését elhatározza és a 

megszüntető megállapodást jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető megállapodás 

aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, illetve 2016. december 31. 

 
 

Ibrány-és Térsége Gyermekjóléti – és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó 

Társulás 
 

MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött  

Ibrány Város Önkormányzata (4484. Ibrány, Árpád u. 5-7.sz. képviseli: Berencsi Béla 
polgármester),  
Balsa Község Önkormányzata (4468  Balsa, Fő tér 1.sz. képviseli: Somogyi Szilvia 
polgármester), 
Buj Község Önkormányzata (4483 Buj, Rákóczi út 1.sz. képviseli: Barta Miklós Ferenc 
polgármester),  
Paszab község Önkormányzata (4475. Paszab, Fő út 9.sz.     képviseli: Tajthy Péter 
polgármester),   
Tiszabercel Község Önkormányzata (4474. Tiszabercel, Fő út 40.sz.képviseli: Szántó Zsolt 
polgármester)  
Tiszatelek Község Önkormányzata (4487. Tiszatelek, Tanács utca 20.sz.képviseli:Gégény Géza 
Zsolt  polgármester)  

(továbbiakban: társulást megszüntető tagok) között az Alaptörvény 32.cikk k.) pontjával, illetve a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ával keletkeztetett 
felhatalmazással létrehozott Ibrány és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó 
ibrányi székhelyű Társulás  közös elhatározással történő megszüntetése tárgyában az alábbiak szerint 
 

1. A megszűnő társulás neve, székhelye:  
1.1. Neve: Ibrány-és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás 
1.2. székhelye: 4484. Ibrány, Hősök tere 3. 
 
2. A megszűnés időpontja, módja: 
2.1 Időpontja (hatálya) 2016. december 31. 
2.2 Módja: közös elhatározással a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 91.§ b.) pontja alapján jogutód nélkül az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 105.§ (3) bekezdése alapján. 
 
3. A közös fenntartású intézmény (költségvetési szerv) 
3.1 A társulás által fenntartott, létrehozott Ibrány Város-és Térsége Gyermekjóléti szolgálat és 
Családsegítő Szolgálat székhelye: 4484.Ibrány, Szabolcs utca 50.sz. 2017. január 1. napi hatállyal a 



Társulási Tanács ../2016 (..) TT.számú, valamint Ibrány Város Önkormányzata képviselő-
testületének a ../2016 (X.24.) KT.számú Határozatával Ibrány Város önkormányzatának 
fenntartásába kerül. 
3.2  A költségvetési szerv felett az  Áht. És az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) szerinti alapítói, irányítói és fenntartói 
jogokat 2017. január 1. napjától Ibrány Város önkormányzatának képviselő-testülete gyakorolja, 
ezért a Tagok felkérik Ibrány Város képviselő-testületét, és a Társulás munkaszervezeti feladatait 
is ellátó Ibrányi Polgármesteri Hivatalt, hogy a fenntartó váltással kapcsolatos közigazgatási, 
pénzügyi és munkajogi intézkedéseket tegye meg. 
3.3 A Társulás közfeladatait – családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás valamint a család és 
gyermekjóléti központ – a jövőben Ibrány Város Önkormányzata által fenntartott intézmény látja 
el Ibrány településen túl a társuláshoz tartozó többi település tekintetében feladat-ellátási 
megállapodás útján. 

 
4. A megszűnő Társulás és a tagok jogairól és kötelezettségeiről való rendelkezés 
4.1  A Társulás vagyon feletti rendelkezés jogosultsága, beleértve a követeléseket és 
kötelezettségeket a megszüntetett társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő testületeit 
illeti meg. Felek megállapítják, hogy a társulásnak vagyona nincs. 
4.2 A Társulás 2016. december 31. napjáig önálló működésével és gazdálkodásával kapcsolatosan 
keletkezett kötelezettségek – beleértve a Társulás által létrehozott intézmény, az Ibrány Város-és 
Térsége Gyermekjóléti szolgálat és Családsegítő Szolgálat kötelezettségeit is – tekintetében a 
megszüntetett Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei kötelesek helyt állni, 
a Társulási Megállapodás III/6. pontjában meghatározott elvek szerint. 
4.3. Vagyonelszámolás a Társulási Megállapodás IV. fejezetében szabályozott módon történik a 
Társulási Megállapodás II. fejezetének 7. és 8. pontjában foglaltak szerint. 
4.4 A Társulás, illetve a Társulási Tanács Elnöke a megszűnés időpontjáig, 2016. december 31-ig 
vállalhat kötelezettséget. A Társulás megszűnésének napjával megszűnik a szerv vezetőjének 
aláírási és bélyegzőhasználati joga. 
4.5 A megszűnés napjával a Társulás bankszámlái megszüntetésre kerülnek. Ezen bankszámlákra a 
későbbiekben érkező teljesítéseket Ibrány Város Önkormányzata kijelölt számlájára kell átutalni. 
4.6 A Társulás megszüntetésekor fennálló, elismert vagy nem vitatott pénz, vagy pénzben 
kifejezett tartozása tekintetében a megszüntetett társulásban részt vett önkormányzatok a 
Társulási Megállapodás III/6. pontjában foglaltakra tekintettel, a Társulási Megállapodás II. fejezet 
4. pontjában meghatározott mértékig tartoznak helyt állni. 
 
5. Egyéb rendelkezések 
5.1 A Tagok kötelezik magukat, hogy a Társulás megszűnését követően 60 napon belül elszámolnak 
egymással teljes körűen. 
5.2 A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv, az Áht és az Ávr valamint a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
5.3 A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő, a társulás 
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos 
úton, megegyezéssel kívánják rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az 
előzetes egyeztetés nem vezet eredményre, megegyezésre. 
5.4 Jelen Megszüntető Megállapodás hatályba lépésének feltétele a társult képviselő-testületek 
általi minősített többségű jóváhagyása. 

 
ZÁRADÉK 
Jelen megszüntető megállapodást a társult települések képviselő-testületei az alábbi, minősített 
többséggel meghozott határozatokkal egybehangzóan elfogadták: 
 

Záradék: 



Ibrány Város Képviselő-testülete a megszüntető megállapodást  .../2016. (……) KT. számú határozatával 
jóváhagyta. 
Ibrány, 2016. … 

Berencsi Béla 
polgármester 

Záradék: 
Buj Község Képviselő-testülete a megszüntető megállapodást  .../2016. (……) KT. számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Buj, 2016. november … 

Barta Miklós Ferenc   
polgármester 

 
Záradék: 
Paszab Község Képviselő-testülete a megszüntető megállapodást .../2016. (……) KT. számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Paszab, 2016. november … 

Tajthy Péter 
polgármester 

 
Záradék: 
Tiszabercel Község Képviselő-testülete a megszüntető megállapodást  .../2016. (……) KT. számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszabercel, 2016. november … 

Szántó Zsolt 
Polgármester 
 

Záradék: 
Balsa Község Képviselő-testülete a megszüntető megállapodást  .../2016. (……) KT. számú határozatával 
jóváhagyta. 
 
Balsa, 2016. november … 

Somogyi Szilvia 
Polgármester 
 

Záradék: 
Tiszatelek Község Képviselő-testülete a megszüntető megállapodást  .../2016. (……) KT. számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszatelek, 2016. november … 

Gégény Géza Zsolt 
polgármester 

 
 
Ibrány, 2016. november ... 

 
 
…………………………………..   ............................................. 
        Berencsi Béla    sk                                                     Barta Miklós Ferenc  sk. 
   Ibrány Város polgármestere                                          Buj Község polgármestere 



 
 
…………………………………..   ............................................. 
      Tajthy Péter      sk.                                                           Szántó Zsolt  sk,. 
   Paszab Község polgármestere                               Tiszabercel Község polgármestere 
 
 
…………………………………..   ............................................. 
      Somogyi Szilvia     sk.                                                 Gégény Géza Zsolt  sk,. 

   Balsa Község polgármestere                                        Tiszatelek Község polgármestere 
 
 


