Beszámoló a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
munkaszervezete által ellátott feladatokról
2021. május 17. – 2021. június 13.

Fontosabb intézkedések, tanácskozások, események:
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint 2021. február 8. napjától
döntött a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet kihirdetéséről, majd a 2021. február 8. napjával
kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli
meghosszabbításáról szóló 271/2021.(V.21.) Korm. rendelettel döntött annak ismételt
meghosszabbításáról.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat
állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdése
alapján a társulási tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati
bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Fentiekre tekintettel a Társulási Tanács a veszélyhelyzet alatt nem tart üléseket.
Azon döntéseket, amelyeket jogszabály által előírt határidőben el kell fogadni, a fenti jogkörében
eljárva a Társulási Tanács elnöke teszi meg. A meghozott döntésekről a Társulási Tanács elnöke
tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait.
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Elnöke 2021. május 31-én döntéseket hozott az alábbi
témákban:
1. Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
2. Berettyó-Körös Többcélú Társulásnál 2020. évben végzett ellenőrzésekről és azok
tapasztalatairól
3. Beszámoló az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről
4. Elnöki beszámoló a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 2020. évi tevékenységéről
5. Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi
működéséről szóló beszámolóról
6. Döntés a Berettyó- Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona 2020. évi működéséről szóló
beszámolóról
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A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Elnöke 2021. június 04-én döntéseket hozott az alábbi
témákban:
1. A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona 2021. évi intézményi térítési díjainak
megállapításáról
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Elnöke május 31-én elfogadta a Társulás 2020. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, a 2020. évi ellenőrzésekről és azok
tapasztalatairól szóló beszámolót, az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kt. 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját, a Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló elnöki
beszámolóját, illetve a Szociális Szolgáltató Központ és az Idősek Otthona 2020. évi működéséről
szóló beszámolóját.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya eddigi, 2021. évi ellenőrzései során tapasztalta, hogy a 2021. évi térítési díjak
megállapítása esetenként nem felel meg a hatályos jogszabályok előírásainak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya ez ügyben 2021. május 25-én kelt tájékoztatásában kifejtette, hogy az alábbi
módosításokat szükséges elvégezni.
Ennek kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.(XII.18.) Korm.
rendelet (továbbiakban: KR. – hatályos 2020. december 19. napjától) 1. § (1) bekezdés a) és b)
pontja alapján a rendelet hatálybalépésének napjától 2021. december 31. napjáig a helyi
önkormányzat, a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, nonprofit szervezet,
egyéb szervezet által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési
kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak
az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.
A fentiekre tekintettel nem emelhető - a KR. 1. § (3) és (4) bekezdésében foglalt kivételekkel – a
helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások, illetve az általuk fenntartott intézmények által
nyújtott szolgáltatások intézményi és személyi térítési díjának összege 2020. december 19. napjától
2021. december 31. napjáig, továbbá új díj sem vezethető be.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi
Osztálya tájékoztatása alapján a KR. nem érinti a Fenntartónak a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése szerinti
kötelezettségét, aminek a 2. mondata kimondja, hogy az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév
április 1-jéig állapítja meg. E § (7) bekezdése alapján pedig a felülvizsgálat során megállapított új
személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik.
A Fenntartónak az intézményi térítési díj megállapítására vonatkozó fenti kötelezettsége abban az
esetben is fennáll, ha adott évben nem emel díjat.
A térítési díjak összege a 2020. évben elfogadotthoz képest nem változott, ugyanannyi maradt,
kizárólag a fent említett módon az étkeztetésért fizetendő térítési díjak számítási egysége a
„Ft/adag” meghatározás helyett, „Ft/ellátási nap” meghatározásra változott, illetve a lakásra
történő szállítás esetén egy összegben került meghatározásra a fizetendő térítési díj, mely
tartalmazza a kiszállítás összegét is. A kiszállítás összegének meghatározása, amely „Ft/adag”
volt, „Ft/háztartásra” változott.
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A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály JászNagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által 2021. április 08-án érkezett
értesítése értelmében a Társulás és az általa irányított költségvetési szervek utóellenőrzésre kerültek
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) (továbbiakban: Ávr.)
115/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott kincstári
ellenőrzés éves ellenőrzési tervében.
Az utóellenőrzés keretében az értesítésben megjelölt, ellenőrzés lefolytatásához szükséges
dokumentumok, számviteli bizonylatok, kijelölt mintatételek rendelkezésre bocsájtása az
Államkincstár részére folyamatos, amely dokumentumok elektronikus úton a Kincstár Ellenőrzési
Portálra is feltöltésre kerültek.
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás munkaszervezetének működésével, az együttműködési
lehetőségek bővítésével, a térség fejlesztésével kapcsolatban várja a tisztelt képviselők észrevételeit,
javaslatait, építő jellegű kritikáit személyesen vagy a tarsulas@bktt.hu e-mail címen.
Mezőtúr, 2021. június 15.

dr. Fejes Erika sk.
ügyintéző

