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5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.
Tel/Fax: 66/470-380
e-mail: szeghalom.kisterseg@gmail.com
Jegyzőkönyvi kivonat
,mely készült a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás
2014. november 11-én megtartott
Társulási Tanácsüléséről

54/2014 (XI.11) számú Társulási Tanácsi határozat
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsa „Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás – „Társulási Megállapodás” elnevezésű okiratot az 1. számú mellékletben szereplő
Módosító Okirattal módosítja és a 2. számú mellékletben szereplő tartalommal egységes
szerkezetben jóváhagyja és a 39/2013(V.23) határozat számmal elfogadott megállapodást
hatályon kívül helyezi. A Társulás Elnöke felkéri a társulást alkotó tag önkormányzatok
képviselő testületeit a Társulási Megállapodás 2014. december 15-ig történő elfogadására.
Határidő: azonnali
Felelős: Bere Károly - Társulás Elnöke

K.m.f
Bere Károly
Társulás Elnöke sk.
A kivonat hiteléül:
Pap-Szabó Katalin
Jegyzőkönyv-vezető

1.számú melléklet
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5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.
Tel/Fax: 66/470-380
e-mail:szeghalom.kisterseg@gmail.com
SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÓBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁT
MÓDOSÍTÓ OKIRATA
A 4/2005(I.24) számú határozattal elfogadott többszörösen módosított Szeghalom
Kistérség Többcélú Társulás, Társulási megállapodása a következő pontokban kerül
módosításra:
1.) A Megállapodás 7. pontja állandó lakosság szám állandó lakosság szám
aktualizálása 2014. január 01-ei Magyar Államkincstár adata szerint – 41.836fő
2.) A Megállapodás 7. pontja táblázat adatainak aktualizálása. A képviseletre jogosult
személy pontos megnevezése és a lakosság szám pontosítása 2014. január 01-ei
adat alapján. Függelékben való közzététele 1.számú függelék néven.

Tagok
Bucsa Község
Önkormányzata
Csökmő Község
Önkormányzata
Dévaványa Város
Önkormányzata
Ecsegfalva Község
Önkormányzata
Füzesgyarmat Város
Önkormányzata
Kertészsziget
Község
Önkormányzata
Körösladány Város
Önkormányzata
Körösújfalu Község
Önkormányzata

Képviseli

Székhely

Kláricz János
polgármester
Nagy Tibor
polgármester
Valánszki
Róbert
polgármeter
Kovács Máriai
polgármester
Bere Károly
polgármester
Csordás László
polgármester

5527 Bucsa, Kossuth tér 6.

Kardos Károly
polgármester
Szabó Csaba
polgármester

Lakosság
száma/fő
2345

4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

1931

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

7935

5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.

1294

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

5830

5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.

408

5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.

4726

5536 Körösújfalu, Fő u. 14.

543

Szeghalom Város
Önkormányzata
Vésztő Város
Önkormányzata
Összesen

Macsári József
polgármester
Molnár Sándor
polgármester

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

9436

5530 Vésztő, Kossuth u. 62.

7388
41.836

3.) A Megállapodás III. fejezet 4. pontja – Belső ellenőrzési feladat
„Az önkormányzatok előzetes nyilatkozata alapján a Társulási Tanács 118/2012(XII.04).
számú határozatával döntött, hogy a belső ellenőrzést a tag önkormányzatok önállóan
biztosítják. A Szeghalom Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény alkalmazásában
álló belső ellenőr szabad kapacitás terhére belső ellenőrzési feladatot végez a külön
megállapodás alapján ezt kérő önkormányzatok számára valamint ellátja a Társulás belső
ellenőrzését is.”
szöveg törlésre kerül, helyébe a következő szöveg lép:
„Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, mint fenntartó, minden évben köteles megszervezni
az általa fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény belső ellenőrzését.
Melynek részeként a Társulási Tanács dönt a belső ellenőrzési ütemterv tartalmáról és annak
jóváhagyásáról valamint kiválasztja az ellenőrzést lebonyolító külső szolgáltatót.”
4.) A Megállapodás IX. 2. pont 1) bekezdés a)
„Évenként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében szereplő népesség
szám után számított, 200.- Ft/fő/év összegű hozzájárulás.”
szövegrész törlésre kerül, helyébe a szövegrész lép:
„A Társulási Tanács minden évben az éves költségvetés tervezésekor határozatban dönt az
adott évre vonatkozó – tag települések által fizetendő - érdekeltségi hozzájárulás összegéről,
mely összeget az adott év költségvetési tervezésében szereplő lakosság szám után minden tag
önkormányzat…„
5.) A Megállapodás IV. fejezet 9 pontja:
„ 4.) A Pénzügyi Bizottság egyben Közbeszerzési Bizottságként is működik.”
szövegrész törlésre kerül.

6.)

A

Megállapodás

Elnökére,

Alelnökére

és

Bizottságára

vonatkozó

rendelkezései a következők szerint módosulnak:
- Az Elnök megbízatásának ideje: „az Elnök megbízatása az önkormányzati választási
ciklust követő első Társulási Tanácsülés megtartásáig szól, akkor ha az Elnököt az Őt
delegáló településen újból polgármesternek választják, ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a
testületek által delegált tagok közül a korelnök képviseli a Társulást a tisztújításig.”
szövegrészre változik.
- A Megállapodás 11. oldalának 6. pontjából törlésre kerül. A jelöltté váláshoz a
jelenlévő tagok ¼-ének szavazat szükséges. Helyébe a következő szöveg lép: Az elnök
személyére a Társulási tanács bármelyik tagja javaslatot tehet.
- A Megállapodás 12. oldalának 9. pontja 2) bekezdés, írásban szövegrész törlésre kerül.

2. számú melléklet

SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

2014.

SZEGHALOM KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
2014. ………………….-től hatályos szövege
A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény IV.
fejezetében foglaltak alapján a Társulást alkotó települések társulást hoznak létre annak
érdekében, hogy kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb
körben jussanak hozzá. Az önkormányzatok e megállapodás keretében történő
együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával
biztosítják a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. Testületeik döntése alapján társulási
megállapodást kötnek.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1) A Társulás neve: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás).
2) A Társulás székhelye: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.
3) A Társulás működési területe: A kistérséget alkotó 1. számú függelékben
települési önkormányzatok közigazgatási területe.

felsorolt

4) A Társulás bélyegzője: „Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása” felirattal ellátott
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.
5) Jogállása: A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
6) Képviseletre jogosult: A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén
alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás Tanácsa által megbízott személy
látja el.
7) A Társulás tagjai azok székhelye és lakosságának száma: 1.számú függelék

II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen Társulási Megállapodásban rögzített
eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok
alábbi feladatait, (hatásköreit):
(1) területfejlesztés,
a) kistérség- fejlesztés program tervek elkészítése,
b) kistérségi pályázatok készítése,
c) pályázatok, támogatási igények összehangolása,
d) turizmus fejlesztés
e) infrastruktúra kiépítése, fejlesztésében közreműködés.
f) külföldi kistérségekkel nemzetközi kapcsolat létesítése
(2) szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás (Intézményi keretek közt)
a) szociális és gyermekjóléti szakszolgáltatások
b) személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás
c) gyermekjóléti alapellátás

(3) egészségügyi feladatok
a) a háziorvosi ügyelet kistérségi szintű ellátása
(4) szolgáltatás-szervezési feladtok,
a) pályázatfigyelés
b) térségi/települési eseménynaptár összeállítása,
c) kistérségi rendezvények megszervezése,

A Társulás az II. fejezet (1) – (4) pontban meghatározott feladatellátása során
- szakmai és komplex program előkészítő, javaslattevő,
- programmenedzselő,

- koordináló,
- döntést hozó,
- a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet folytat.

III.
TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI
A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata
1) A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:
-

-

milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok megvalósításához,
milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése
indokolt,
fel kell kutatni a szóba jöhető állami, külső és helyi forrásokat,
vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges
eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel és
hátrányaival számba kell venni,
a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni,
az érdekeket össze kell hangolni,
a programtervezésnél a lehetséges együttműködők teljes körét fel kell tárni.

2) A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően, a programmenedzselés
során:
-

figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri,
a szükséges hiánypótlásokat teljesíti),
gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések
megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről,
a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a pályázatok
lebonyolításáról.

3) A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig, majd ha folyamatos
működtetést kíván, a működtetés során valamennyi résztvevő munkáját összefogja,
szervezi.
4) A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során:
-

komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,
a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás
biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal
tájékoztatja.

Ágazati feladatok
1.Területfejlesztési feladatok
A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit. Ennek keretében:
1) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.
2) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását.
3) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.
4) A kistérségi programok figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a
meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről
benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban.
5) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei és a regionális
szervezetekkel a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására.
6) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.
7) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek
kezelésében.
8) Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához.
9) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel
rendelkező szervezeteknél.
10) Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt
– szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.
11) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.
12) Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
2. Egészségügyi feladatok
A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése. A
központi ügyelet székhelye: 5520 Szeghalom, Ady E. u 1/b.

3. Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok
1) Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások, Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat feladatainak ellátását a Társulás intézménye útján látja el.
2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alap- szakosított
intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től létrehozta a Szeghalom
Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét, amely önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv. Ellátja a társult települések, közigazgatási területén az Intézmény Alapító
okiratában foglalt szociális alapszolgáltatások és szakosított szolgáltatásokat.
3) Társulási Tanács minden év április 01-ig elfogadja és határozatában rögzíti, „a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról készített önköltség összegét, azok igénybevételét, valamint a
fizetendő térítési díjakat. Az erről szóló rendeleti szabályozásra a Társulás az Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény székhely településének (5510 Dévaványa Hősök tere 1)
Társulás Dévaványa Város Önkormányzatát jelöli ki.”
4) A Társulás összehangolja a kistérségben a szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátásokat valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket.
5) A Társulás szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
6) A Társulás szociális és gyermekvédelmi pályázatokat nyújthat be.
7) A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi szakemberei számára.

4. Belső ellenőrzési feladat
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás, mint fenntartó, minden évben köteles megszervezni
az általa fenntartott Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény belső ellenőrzését.
Melynek részeként a Társulási Tanács dönt a belső ellenőrzési ütemterv tartalmáról és annak
jóváhagyásáról valamint kiválasztja az ellenőrzést lebonyolító külső szolgáltatót.

IV.
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE
1. A tagsági jogviszony keletkezése
1) Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel döntenek
és határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. Társuláshoz való
csatlakozási szándékról legalább hat hónappal korábban a képviselő testületnek
minősített többséggel kell dönteni.

2) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulást alkotó tag önkormányzatok képviselő
testületei minősített többséggel hozzájárultak Csökmő Község, társuláshoz történő
csatlakozásához 2013. július 01-jei hatállyal.

3) Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi
kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok
külön többlet finanszírozását érintő döntéseket.

2. A tagsági jogviszony megszűnése
1) A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó minősített
többséggel hozott határozata megküldésével a naptári év utolsó napján kiléphet. A kilépésre
vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás Elnökének
írásban bejelenteni, aki azt a Társulás tagjaival haladéktalanul közli
3) A Társulási tagság megszűnik
-

-

ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező
települések képviselő-testületei minősített többséggel meghozott határozatukkal
megerősítik
törvény erejénél fogva
jogerős bírósági döntés alapján

3) Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a tag, vagy a fenntartásában működő
intézmény visszatérítendő támogatásban részesült, és a visszafizetési kötelezettségét nem
teljesíti, illetve olyan támogatásban részesült, amelynek felhasználását magasabb jogszabály
meghatározott időtartamhoz köt.
3. A Társulás tagnyilvántartása
1) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapításának alapja is.
2) A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
-

az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
belépés időpontját,
az alapba évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott
összeget,
a tagság megszűnésének időpontját,
a szavazati jogosultságot és mértékét.

4. A Társulás szervei
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Társulási tanács
Elnök
Alelnök
Bizottság
Jegyzői kollégium
Társulás Intézménye
a) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

5. Társulási Tanács
A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok
képviselő testületei által delegált tagok. A Tanács saját tagjai sorából elnököt választ. Ha a
Tanács tagja, (polgármester) akadályoztatva van, akkor a képviselő testület által a Tanácsba
helyettesként delegált személy jár el (alpolgármester).
A helyettesként eljáró személy jogai és kötelességei azonosak a Tanácsba delegált személy
(polgármester) jogaival és kötelességeivel. Együttes akadályoztatásuk esetén az adott
település képviselő-testülete határozza meg a helyettesítő személyét.
6. Társulás Elnöke
Az elnököt a Társulási Tanács, alakuló, tisztújító ülésén, saját tagjai sorából, titkos
szavazással, minősített többséggel választja. Az Elnök megbízatása az önkormányzati
választási ciklust követő első Társulási Tanácsülés megtartásáig szól, abban az esetben, ha az
Elnököt, az Őt delegáló településen újból polgármesternek választják. Amennyiben ez a
feltétel nem teljesül, akkor a testületek által delegált tagok közül a korelnök képviseli a
Társulást a tisztújításig. Az elnök személyére a Társulási tanács bármelyik tagja javaslatot
tehet.
Minősített többség szükséges a társulási tanács hatáskörébe utalt választáshoz. A minősített
többséghez kettő együttes feltételnek kell teljesülnie.
a) Legalább annyi tag igen szavazata, amely eléri a jelen lévő tagok
szavazatainak 2/3-át
és
b) Legalább annyi tag igen szavazat, ami eléri az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét
A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnöke látja el.
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
határozza meg.

7. Társulás Alelnöke
A Társulási Tanács saját tagjai sorából alelnököt vagy alelnököket választ. Az alelnök
személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás alelnökének megválasztásához
a Társulási Tanács összes szavazata alapján számított minősített többség szükséges a választás
nyílt szavazással történik.
8. Jegyzői Kollégium
1.) A Jegyzői Kollégium a Társulás szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő,
valamint a Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve.
2.) Tagjai a társult önkormányzatok jegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját a tagjai közül
választott elnök irányítja.
4.) A Jegyzői Kollégium vezetője, illetve társult települések jegyzői tanácskozási joggal
vesznek részt a Társulási Tanács ülésén.

9. Pénzügyi Bizottság
1.) A Társulás tevékenysége és gazdálkodása ellenőrzésére feljogosított szerve a
Pénzügyi Bizottság. A Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 főből áll, elnökét és tagját a
Társulási Tanács saját tagjaiból választja.
2.) A bizottság elnökére és két tagjára a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A javasolt
személynek az adott szakterületen gyakorlattal és kiemelkedő szakmai tudással kell
rendelkeznie. A Pénzügyi Bizottság tagja csak az lehet, akit a Tanács minősített
többségű szavazatát megszerzi. A választás nyílt szavazással történik.
3.) A bizottság tagja nem lehet a Társulás elnöke. A Pénzügyi Bizottság elnöke, más a
Társulás keretein belül működő állandó vagy eseti bizottság elnöke nem lehet.

V.
DÖNTÉSHOZATAL MÓDJA
1.) A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, aki a döntéseit a Társulási tanács ülésein
hozza. A Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a szavazatok felével rendelkező
képviselő jelen van. Minden Társulási Tanács tagot egy szavazat illet meg. A Tanács a
döntéseit egyszerű többséggel hozza –a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több
mint felének igen szavazata szükséges.

2.) Amennyiben valamelyik Társult tag önkormányzat egy adott projekt megvalósításában,
vagy egy feladat ellátásában nem kíván, vagy nem tud részt venni, abban az esetben a
Társulás nem hozhat olyan döntést, ami a részt nem vevő önkormányzatra kötelező erővel
bírna.
3.) A Társulási Megállapodás elfogadásához, módosításához a társulást alkotó minden
önkormányzat képviselő-testületének, minősített többséggel meghozott döntése szükséges.
VI.
A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE
Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
1) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a szociális alapszakosított intézményi, gyermekjóléti feladatok ellátására 2007. július 1- től
létrehozta a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményét,
amely önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Ellátja a társult települések
közigazgatási területén az intézmény Alapító okiratában foglalt szociális alap és
szakosított szolgáltatásokat.
2) Az Intézmény alapítója és fenntartója Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás.
Intézmény vezetésért az irányítási joggal rendelkező intézményvezető a felelős, aki
felett a munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja.
2) Székhelye: Dévaványa, Jéggyár utca 47.
3) Az Intézmény részletes feladatait, működésével megszűnésével kapcsolatos
rendelkezéseket az Intézmény Alapító Okirata és a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.

VII.
TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETI FELADAT ELLÁTÁSA
A Társulás munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtása, szervezése)
Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal (5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12.) látja el 2 fő
köztisztviselő részvételével. Az ügyviteli feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

VIII.
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI- ÉS KÖTELESSÉGEI
1. A Társulás tagjának jogai
1) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában,
a Társulás szervezetének kialakításában.
2) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
3) Teljes joggal képviseli a tanács ülésein a saját önkormányzata érdekeit.
4) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
5) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait
és információit.
6) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
7) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
8) A tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb
pénzbevételi stb.).
9) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben,
jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.
10) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.
11) A Társuláson belül egy-egy kérdésben, kisebbségben maradt tagnak joga van a
kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére,
12) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.

2. A társulás tagjainak kötelességei
1) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
betartása.
2) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a
társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
3) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

4) A Társulás határozatainak végrehajtása.
5) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével
való egyeztetése, illetve a társulással való közlése.
6) Befizetési kötelezettségek teljesítése.
7) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges
adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.
8) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések
teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
IX.
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás saját vagyonnal rendelkezik, mely felett a
vagyonkezelői jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Társulási Tanácsa a tulajdonában lévő
és a kezelésbe adott vagyonnal önállóan gazdálkodik. Kötelezettség vállalásra jogosult a
Társulás Elnöke, mellyel kapcsolatos részletes szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat
tartalmazza. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezik, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás feladatellátására szolgáló vagyon:
- éves kötelező befizetések,
- átvett pénzeszközök,
- pályázati források, ingó vagyontárgyak,
- immateriális javak, melyek nagyságát éves
költségvetési zárszámadása tartalmazza.

1. Pénzügyi alap
1) A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi
alap létrehozását határozzák el.
2) Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a
Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és
immateriális vagyon.
3) A közös pénzügyi alap elősegíti:
-

az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik
hatékonyabb felhasználását,
egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb
elérését,
települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik
hatékonyabb felhasználását.

4) Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a
tagsági időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács
rendelkezése szerint:
-

az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen felhasználhassák,
tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő
támogatást kaphassanak.

5) A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól
eltérően felhasználni nem lehet.
6) Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése
A pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:
- A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt
követő 30. napon a Társulás, fizetési felszólítást küld a kötelezettségvállalást nem
teljesítő önkormányzatnak.
- A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési
halasztást, részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott indoklással
alátámasztva.
A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága, soron
következő ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a kérelem
teljesítésére vagy elutasítására.
Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás és a részletfizetés nem
teljesítése esetén a Társulás, azonnali beszedési megbízást nyújt be a
kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzat számlavezető pénzintézetéhez.

2. A pénzügyi alap forrásai
1) Kötelező befizetés
a) A Társulási Tanács minden évben az éves költségvetés tervezésekor határozatban dönt
az adott évre vonatkozó – tag települések által fizetendő - érdekeltségi hozzájárulás
összegéről, mely összeget az adott év költségvetési tervezésében szereplő lakosság
szám után minden tag önkormányzat, két részletben: - az első részletet: március 30-ig;
- a második részletet: szeptember 30-ig befizet a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás számlájára.
b) A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege.
2) Saját elhatározáson alapuló befizetés
-

a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrása meghatározott időre szóló
átengedése, maghatározott idejű forrásátadás a Többcélú Társulás feladatai forrásai és
fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében.

3) Egyéb:
-

állami támogatás, hozzájárulás,
állami pályázati forrás,
gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az
adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka,
az alapból kihelyezett összeg hozadéka.

4) Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél
nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet
befektetni.
5) Az alapba elhelyezett kötelező befizetés után kamat nem jár.
6) A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy
akadályoztatása esetén az alelnök és Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának,
Társulási Tanács által megbízott köztisztviselője gyakorolja.

3. Az alap működése
1) A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján éves költségvetést készít.
A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács az munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a többcélú kistérségi társulás költségvetésének
végrehajtásáról.
2) A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el.
3) Az alap kezelése, az alap felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács
feladata. Ennek körében a Tanács:
-

meghatározza a befizetések összegét, idejét,
gondoskodik az alapban lévő pénzek kezeléséről,
az alap fel nem osztható tőkéjét évenként %-osan meghatározza,
meghatározza a közös alapból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat,
fejlesztési célokat,
elbírálja a konkrét támogatási igényeket,
odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel,
dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő
támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételei és szabályait,
pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad.

4) A gazdálkodás jogszerűségét 3 tagú pénzügyi bizottság ellenőrzi. Tagjait a Társulási
Tanács választja meg, a Társulási Tanács tagjai közül a választásra vonatkozó, e
megállapodásban rögzített szabályok szerint. Az pénzügyi bizottság jelentése mellett a

Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol az alapban lévő pénz
felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a vissza nem térítendő és a
visszatérítendő támogatások felvételéről és törlesztéséről, az alapból teljesített közös
célú kiadásokról, az alap teljes működéséről.
4. A Tanács döntéshozatali szabályai az alap felhasználása során
1) A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni.
2) A Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki éves kötelező befizetési kötelezettségét
nem teljesítette.

5. A közös pénzügyi alap ügyviteli szabályai
1) A Tanács elnöke, illetve az ügyvitellel megbízott, a pénzügyi alap kezelésével
kapcsolatban az alábbi feladatokat látja el:
-

elvégzi a szükséges összesítéseket és elemzéseket,
elkészíti az alap felhasználásával kapcsolatos beszámolót,
gondoskodik a pénzügyi alap alszámla könyveléséről,
lebonyolításáról,
vezeti a szükséges nyilvántartásokat (tagnyilvántartás, stb.).

a

pénzforgalom

2) A pénzügyi alap pénzforgalmára és kezelésére a hatályos pénzügyi rendelkezések az
irányadók.
6. A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése
1) Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére
vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a
közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne
fizesse meg.
2) Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban
részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette,
úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési
kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az
általános szabályok szerint nyílik meg.
3) A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke
elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges
juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege.
Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács
döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl: közös tervek
készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb.

X.
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE
A Társulás bevételeivel kiadásaival kapcsolatban, a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodik.
Törvényességi felügyeletet a Békés Megyei Kormány Hivatal (5600 Békéscsaba József Attila
u. 2-4.) látja el

XI.
TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIVÁLÁS
A Társulásból történő kilépési szándékot az érintett település képviselő testületének legalább
hat hónappal korábban jeleznie kell a Társulás Elnökének, aki erről tájékoztatja Társulási
Tanácsot.

XII.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
1) A Társulás megszűnik, ha:
-

annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testület minősített határozattal
kimondja,
ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad.

2) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai
arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell
felosztani.
3) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
4) A felosztás elvei a következők:
-

Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).
Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az
önkormányzatot.

5) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
6) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi,
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a
célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.
7) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében
biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése
során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog
gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.
8) Egyebekben a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

XIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) Jelen megállapodás Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa a 54
/2014(XI.11) Társulási Tanácsi Határozatával elfogadta.
Valamennyi társult
önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó döntését követően 2014.
…….napjától lép hatályba.
2) A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
3) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.

Záradék
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el
előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:
Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Ökt. határozatával,
Kt. határozatával,
Kt. határozatával,
Kt. határozatával,
Kt.határozatával,
Kt. határozatával,
Kt. határozatával,
Kt. határozatával,
Kt. határozatával,

Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Kt. határozatával

A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a Társulási Tanácsba
delegált tagok aláírásukkal látják el.

1. számú függelék

Tagok
Bucsa Község
Önkormányzata
Csökmő Község
Önkormányzata
Dévaványa Város
Önkormányzata
Ecsegfalva Község
Önkormányzata
Füzesgyarmat Város
Önkormányzata
Kertészsziget
Község
Önkormányzata
Körösladány Város
Önkormányzata
Körösújfalu Község
Önkormányzata
Szeghalom Város
Önkormányzata
Vésztő Város
Önkormányzata
Összesen

Képviseli

Székhely

Kláricz János
polgármester
Nagy Tibor
polgármester
Valánszki
Róbert
polgármeter
Kovács Máriai
polgármester
Bere Károly
polgármester
Csordás László
polgármester

5527 Bucsa, Kossuth tér 6.

Kardos Károly
polgármester
Szabó Csaba
polgármester
Macsári József
polgármester
Molnár Sándor
polgármester

Lakosság
száma/fő
2345

4145 Csökmő, Kossuth u. 109.

1931

5510 Dévaványa, Hősök tere 1.

7935

5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.

1294

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

5830

5526 Kertészsziget, Kossuth u. 1.

408

5516 Körösladány, Dózsa Gy. u. 2.

4726

5536 Körösújfalu, Fő u. 14.

543

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

9436

5530 Vésztő, Kossuth u. 62.

7388
41.836

2. számú függelék

ALÁÍRÁSOK

Szeghalom Város Önkormányzata:

………………………..

Bucsa Község Önkormányzata:

………………………..

Csökmő Nagyközség Önkormányzata:

……………………….

Dévaványa Város Önkormányzata:

………………………

Ecsegfalva Község Önkormányzata:

……………………….

Füzesgyarmat Város Önkormányzata:

………………………..

Kertészsziget Község Önkormányzata:

………………………..

Körösladány Város Önkormányzata:

…………………………

Körösújfalu Község Önkormányzata:

………………………..

Vésztő Város Önkormányzata:

………………………….

