Kivonat
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2013. (IX. 16.) KT. sz. határozata

Bocskaikert
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában 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
megállapodását a határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat alapján módosítja.
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:2013. szeptember 25.
Felelős: Szőllős Sándor polgármester

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 létrehozásáról rendelkező 2013.
április 30. napján megkötött Társulási megállapodást az alábbi rendelkezésekkel módosítják:
1./ A Társulási megállapodás 18/A. §-al egészül ki:
„A Társulás általános rendtől eltérő feladatellátást nem gyakorol.”
2./ A Társulási megállapodás 20/A. §-al egészül ki:
“A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a gyermekek napközbeni ellátásáról
(bölcsődei ellátás), annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletet Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkotja
meg és vizsgálja felül.”
3./ A Társulási megállapodás 21. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Bocskaikert Község Önkormányzata, Hajdúhadház Város Önkormányzata és Téglás Város
Önkormányzatának képviselő-testülete a társulás működtetésével kapcsolatosan az előző év
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január 01. napján érvényes lakosságszám alapján 10 forint/lakos pénzügyi hozzájárulást
fizetnek. Az összeg egyösszegű átutalásáról minden önkormányzat a mindenkori költségvetési
rendeletének elfogadását követő 30 napon belül gondoskodik a Társulás székhelyére történő
átutalásáról.
A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, írásbeli felszólítást követően, ha az
eredményre nem vezetett, a Társulás székhely önkormányzata azonnali beszedési megbízásra
jogosult a tagdíj összegének erejéig a fizetési kötelezettséggel terhelt tagönkormányzatok
bankszámlájára.
A Társulás tagjai a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére
vonatkozó hozzájárulásukat, felhatalmazó nyilatkozatukat, amely alapján a Társulás
beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz, jelen megállapodás aláírását
követő 30 napon belül egymás rendelkezésére bocsájtják.”
4./ A Társulási megállapodás 23.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
“Jelen Társulási megállapodás az aláírását követő napon lép hatályba.”
5./ A Társulási megállapodás mellékletét képező Működési és Elszámolási Szabályzat
bevezető mondata az alábbiak szerint módosul:
“Hivatkozással a gyermekek napközbeni ellátására (bölcsőde) működtetésére megkötött
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásra a működési és eljárási szabályokat
(továbbiakban: MESZ) az alábbiak szerint állapítjuk meg:”
6./ A Társulási megállapodás további rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
7./ Jelen módosító okirat Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.
(IX. ....) HÖ. számú, Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2013. (IX...)
számú és Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2013. (IX. ...) KT.
számú, minősített többséggel elfogadott jóváhagyó határozatai alapján, aláírását követő napon
válik hatályossá.
Hajdúhadház, 2013. ...............................
...................................................
Szőllős Sándor
Bocskaikert Község Polgármestere

...............................................
Csáfordi Dénes
Hajdúhadház Város Polgármestere

................................................
Czibere Béla
Téglás Város Polgármestere
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71/2013. (IX. 16.) KT. sz. határozat 2. számú melléklete

Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
a .../2013. (IX. ....) HMBIT. számú határozattal elfogadott módosításokkal egységes
szerkezetben
mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
szerint
Preambulum

Bocskaikert Község Önkormányzata
Székhely: Bocskaikert, Poroszlay u. 20.
Képviselője: Szőllős Sándor polgármester
Lakosságszám: 3135 fő
Hajdúhadház Város Önkormányzata
Székhely: Hajdúhadház Bocskai tér 1 sz.
Képviselője: Csáfordi Dénes polgármester
Lakosságszám: 13234 fő
Téglás Város Önkormányzata
Székhely: Téglás Kossuth u. 61 sz.
Képviselője: Czibere Béla polgármester
Lakosságszám: 6554 fő
mint tagok jelen Társulás útján közösen látják el az alábbi gyermekjóléti alapszolgáltatást.
Közös fenntartású intézményben ellátásra kerülő feladat
Társulás útján közösen kerül ellátásra:
a.) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) gyermekjóléti alapszolgáltatás
ellátási terület: Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás közigazgatási területe.
I. fejezet
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1. §
Általános szabályok

(1) A társulás neve: Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás (a
továbbiakban Társulás).
(2) A Társulás székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. sz.
(3) A társulás jogállása: önálló jogi személy.
(4) Ezen Társulás a helyi önkormányzatok társulásairól, és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 9. §-a alapján létrehozott Hajdúhadházi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulásnak átalakított és új névvel ellátott jogi személyiségű formája.
2. §
(1) A tagönkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint társulás útján közösen látják el a
Preambulumban rögzített feladataikat.
(2) A Társulás a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődén (4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/A.)
keresztül látja el:
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) gyermekjóléti alapszolgáltatást Bocskaikert,
Hajdúhadház, Téglás ellátási területtel.

3. §

Jelen megállapodás határozatlan időre jött létre.

4. §
A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek, mint tagoknak mindegyikének minősített
többségével hozott döntése szükséges jelen megállapodás
- jóváhagyásához,
- módosításához,
- megszüntetéséhez.
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5. §
(1) A társuláshoz további önkormányzatok bármikor csatlakozhatnak, kiválhatnak, de
legalább hat hónappal korábban minősített többséggel kell döntést hozni és erről a társulási
tanácsot értesíteni kell.
(2) A csatlakozás és kiválás jóváhagyásáról, a társulást alkotó települési önkormányzatok
képviselő-testületei minősített többséggel döntenek, a nyilatkozat kézhezvételét követő
legközelebbi rendes ülésen.
6. §
A társulási megállapodás módosítását, bármely tagönkormányzat kezdeményezheti a társulási
tanács felé - írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselőtestületi határozat
megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén döntést hoz.
7. §
(1) Jelen társulás megszűnik:
- ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
- ha a társulás tagjai mindegyike minősített többséggel hozott döntéssel azt
elhatározza;
- a törvény erejénél fogva;
- a bíróság jogerős döntése alapján.

(2) A társulás megszűnése esetén a tagok kötelesek elszámolni egymással.
A társulás vagyonát elsődlegesen hozzájárulás arányosan, ennek hiányában lakosságszám
arányosan kell a tagok között megosztani.
8. §
A társulási tanács dönt azon tagönkormányzat társulásból történő kizárásról, amely
folyamatosan 6 hónapnál hosszabb időszakig nem vesz részt a társulási tanács ülésein.

9. §

A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. Tagjai a társult önkormányzatok mindenkori
polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a polgármester akadályoztatása esetén az
alpolgármester, illetve képviselő-testületi megbízás esetén települési képviselő képviselheti az
önkormányzatot.
10. §
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A Társulási Tanács dönt a Társulási Megállapodásban meghatározott hatáskörökben.
11. §
A Társulási Tanács valamennyi tagja 1 szavazattal rendelkezik. Szavazni személyesen lehet.
12. §
(1) A Társulási Tanács titkos szavazással elnököt választ soraiból. Az elnök megbízatása a
választási ciklus végéig szól.
(2) A választás napját követő 15 napon belül tisztújító ülést kell összehívni. A tisztújító ülést
Társulás székhelytelepülésének polgármestere hívja össze, és vezeti. A tisztújító ülés kötelező
napirendje a Társulás elnökének megválasztása.
13. §
(1) Az elnök képviseli a Társulást. Akadályoztatása esetén a Társulási Tanács mindenkori
alelnök helyettesíti.
(2) A Társulási Tanács ülését az elnök, vagy akadályoztatása esetén a mindenkori alelnök
hívja össze és vezeti.
(3) Az ülést össze kell hívni:
-

szükség szerint, de évente legalább három alkalommal,
a társulási tanács által meghatározott időpontban,
a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó indítványára.

(4) A Társulási Tanács döntéseit ülésein, határozattal hozza.
14. §
(1) A Társulási Tanács határozatképességét minden döntés előtt meg kell állapítani.
(2) A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén valamennyi képviselő jelen van.
15. §
A javaslat elfogadott, ha legalább a jelenlévő tagok több mint fele támogatja.
16. §
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvre az önkormányzatok
képviselőtestületi ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet
az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
17. §
(1) A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Társulási Megállapodás keretei között
a Tanács maga állapítja meg.

6

(2) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás
szervezése) a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal látja el.
18. §
(1) 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 feladat ellátási célú
használatával kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó döntéseket is.
(2) A Társulás a gyermekek napközbeni ellátása feladatot a Hajdúhadház székhelyű
Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődével látja el.
(3) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde – a megállapodás aláírásakor meglévő ingatlanának (ingóságainak) tulajdon joga az adott települések önkormányzata tulajdonát
képezik. A Társulás működése alatt keletkező vagyon jogi sorsát a tagok külön
megállapodásban rendezik.
(4) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde székhelye: 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/A;
Telephelyei: 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23. és 4243 Téglás, Fényes u. 9-13. szám
(Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde Téglási Telephelye).
(5) Az (1) bekezdésben megállapított döntési jogkör kiterjed a Hajdúhadházi Mikrotérségi
Bölcsőde vezetőjével kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlására. A Társulás működése alatt
keletkező vagyon jogi sorsát a tagok külön megállapodásban rendezik.
A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde vezetője feletti egyéb munkáltatói jogkört az
Intézményfenntartó Társulás Elnöke gyakorolja. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde
vezetőjének kinevezéséről a Társulási Tanács dönt – azzal, hogy a tagtelepülések
véleményezési jogot gyakorolnak.
(6) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde hajdúhadházi feladatait a hajdúhadházi
székhelyén és telephelyén, téglási feladatait téglási telephelyén keresztül látja el. A téglási
telephely szakmai vezetője feletti munkáltatói jogkört a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde
vezetője látja el. A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde szakmai vezetőjének kinevezéséről
az intézményvezető dönt.
(7) A működtetett gyermekjóléti alapszolgáltatás ellátására foglalkoztatottak feletti
munkáltatói jogkört a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde vezetője gyakorolja a
Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődére, mint intézményre vonatkozó munkajogi
jogszabályoknak megfelelően. A Tégláson foglalkoztatott dolgozók feletti munkáltatói jogkör
gyakorlását az intézményvezető belső szabályzatban átruházhatja a szakmai vezetőre.
18/A. §
A Társulás általános rendtől eltérő feladatellátást nem gyakorol.
II. fejezet
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)
19. §
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(1) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde szakmai egységei:
- székhely: 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/A.
- telephely: 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u. 23.
4243 Téglás, Fényes u. 9-13. a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde Téglási
Telephelye
(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 41-42. §ában, illetőleg a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 35.-36. §-ában rögzített „bölcsőde” igénybevételével
kapcsolatos feladatokat látja el, Bocskaikert község, Hajdúhadház, város és Téglás város
területén. Ennek részeként a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde képviseli a Társulást az
ellátás működtetésével kapcsolatos szakmai tárgyalásokban. Gondoskodik a szakmai program
végrehajtásáról, szakmai felügyeletet lát el, koordinálja a gyermekgondozók munkáját.
Pályázatot nyújt be a feladat ellátásával kapcsolatos témakörökben a Társulási Tanács
egyetértésével.
(3) A szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei a tagtelepüléseken adottak, a továbbiakban a
működtetés és a fejlesztés biztosítása az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közös
feladata, melyhez az állami költségvetés a támogatást biztosítja, valamint a
tagönkormányzatok saját tulajdonában lévő vagyontömeg tekintetétben az önkormányzat saját
forrását használja.
IV. Fejezet
Közös szabályok
20. §
Jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Társulás Működési és Elszámolási
Szabályzata.
20/A. §
A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a gyermekek napközbeni ellátásáról
(bölcsődei ellátás), annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
önkormányzati rendeletet Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete alkotja
meg és vizsgálja felül.
21. §
(1) A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat
költségvetésének keretében igényli és elszámolja a gyermekek napközbeni ellátás feladatra
biztosított állami támogatást, az intézményvezetők mindenkori adatszolgáltatása alapján. A
társulás székhelye szerinti önkormányzat haladéktalanul intézkedik az intézmények
működtetéséhez szükséges államtól megérkezett állami támogatás továbbításáról az
intézmények felé. Arra az esetre, ha társulás székhelye szerinti önkormányzat 2 munkanapon
belül nem tesz eleget utalási kötelezettségének, a fizetési kötelezettséggel terhelt
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tagönkormányzat azonnali beszedési megbízásra jogosult az állami támogatás összeg erejéig a
Társulás székhely önkormányzatának bankszámlájára.
(2) Bocskaikert Község Önkormányzata, Hajdúhadház Város Önkormányzata és Téglás Város
Önkormányzatának képviselő-testülete a társulás működtetésével kapcsolatosan az előző év
január 01. napján érvényes lakosságszám alapján 10 forint/lakos pénzügyi hozzájárulást
fizetnek. Az összeg egyösszegű átutalásáról minden önkormányzat a mindenkori költségvetési
rendeletének elfogadását követő 30 napon belül gondoskodik a Társulás székhelyére történő
átutalásáról.
Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, írásbeli felszólítást követően, ha az eredményre
nem vezetett, a Társulás székhely önkormányzata azonnali beszedési megbízásra jogosult a
tagdíj összegének erejéig a fizetési kötelezettséggel terhelt tagönkormányzatok
bankszámlájára.
A Társulás tagjai a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére
vonatkozó hozzájárulásukat, felhatalmazó nyilatkozatukat, amely alapján a Társulás
beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz, jelen megállapodás aláírását
követő 30 napon belül egymás rendelkezésére bocsájtják.
(3) A társult önkormányzat a Társulás által biztosított feladatok ellátásához a székhely,
ellátottak számára nyitva álló helyiség, területi iroda ingatlanaira, épületeire annak
berendezési és felszerelési tárgyaira, térítésmentes használati jogot biztosít társulási
tagságának fennállásáig. Az épületek karbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatai a
tulajdonos önkormányzatokat terheli.

(4) A leltározást mind az intézmény székhelye, mind a telephelye szerint illetékes
önkormányzat leltározási feladatokkal megbízott költségvetési szerve köteles elvégezni.
(5) A társulás működése alatt keletkezett közös vagyon (pl. pályázati útján) a Társulás
székhely önkormányzat vagyonában kerül kimutatásra. A közös feladat ellátás megszűnése
esetén a közös vagyont a szerzésben együttműködő tagok elsődlegesen a hozzájárulásukkal
arányosan, ennek hiányában a lakosságszámuk arányában osztják meg.
(6) A székhelyen, területi irodában, ellátottak számára nyitva álló helyiségben
foglalkoztatottak számára a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde 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.
22. §
A Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az elnök évente beszámol minden év
április 30. napjáig. A társulás működésének ellenőrzése a belső ellenőrzés keretében történik.
23. §
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(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.
(2) A bírósági út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre.
(3) A jogvita eldöntésére a Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki.
(4) Jelen Társulási megállapodás az aláírását követő napon lép hatályba.
Hajdúhadház, 2013. ......................
Szőllős Sándor
Bocskaikert Község Polgármestere

Csáfordi Dénes

Czibere Béla

Hajdúhadház Város Polgármestere

Téglás Város Polgármestere

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás
Működési és Elszámolási Szabályzata
Hivatkozással a gyermekek napközbeni ellátására (bölcsőde) működtetésére megkötött
Intézményfenntartó Társulási Megállapodásra a működési és eljárási szabályokat
(továbbiakban: MESZ) az alábbiak szerint állapítjuk meg:

1.§
(1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
(2) A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai
habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében a
Kt. szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek
legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy
fejlesztő felkészítésben vehet részt.
(3) A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő
szolgáltatásokkal segítheti a családokat.
(4) A bölcsődei ellátás megszűnik:
a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek a 3. évét betöltötte,
b) ha a gyermek az (1), illetve (2) bekezdés szerinti életkort elérte.
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(5) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja,
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
2. §
A gyermekek napközbeni ellátását (bölcsőde) a Hajdúhadház székhelyű Hajdúhadházi
Mikrotérségi Bölcsőde biztosítja. Az intézménynek Tégláson a feladatellátás érdekében
tagintézménye működik. Bocskaikert Község vonatkozásában a feladatellátást a hajdúhadházi
székhely- és a téglási tagintézmény egyaránt biztosítja.
3. §
Az intézményvezető, a tagintézmény szakmai vezetője, valamint a gondozók illetményének
havonkénti elszámolása és kifizetése tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik.
4. §
Az intézményvezető, szakmai vezető és a gondozók munkaköri leírás alapján végzik
munkájukat. Az intézményvezető munkaköri leírását a Fenntartó, a tagintézmény szakmai
vezetőjét az intézményvezető, a családgondozókét a munkáltatói jogok gyakorlója
(intézményvezető, illetőleg a tagintézmény szakmai vezetője) készíti el.
5. §
(1) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde fenntartása a Fenntartó - 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
alap és a kiegészítő normatívából biztosítja, igény szerint a költségvetésében elfogadott
előirányzat mértékéig.
(2) Ha a dologi kiadások túl lépik az előirányzatot, akkor a részt vevő települések a 0-17 éves
korcsoportba tartozó lakosaik számának arányában egészítik ki azt.
(3) A felmerülő karbantartási költségeket az intézmény, illetőleg tagintézmény székhelye
szerinti települési önkormányzat fedezi.
6. §
(1) Amennyiben a tárgyi feltételek biztosításához irodai eszközök beszerzése válik
szükségessé, akkor azt a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde 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, illetőleg a tagintézmény vezető feljegyzést készít, és
javaslatot tesz új eszköz beszerzésére, illetve kártérítési eljárás lefolytatására.
7. §
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(1) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde Vezetője szükség szerint, de legalább
negyedévente – előre meghatározott helyen és napirendekkel – a teljes intézmény számára
megbeszélést tart.
(2) A megbeszélés állandó témakörei:
a.) településenkénti tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről,
b.) értékelés a beérkezett nyomtatványokról, pénzügyi elszámolásokról,
c.) jogszabályi változások, új módszerek ismertetése,
d.) különfélék.
(3) A megbeszélésről minden esetben tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot.

(4) A megbeszélésről emlékeztetőt kell készíteni.
8. §
Egyéb nem szabályozott kérdésekben – amennyiben azok az Ellátott települések autonómiáját
nem érintik, és nem járnak pénzügyi kötelezettségvállalással, a Hajdúhadházi Mikrotérségi
Bölcsőde Vezetője utasítása szerint kell eljárni.
Hajdúhadház, 2013............................

Szőllős Sándor
Bocskaikert Község Polgármestere
Csáfordi Dénes
Hajdúhadház Város Polgármestere
Czibere Béla
Téglás Város Polgármestere

Kecsediné Molnár Anikó
Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde Vezetője

Bocskaikert, 2013. október 17.
A kivonat hiteléül:

Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető
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