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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 1. 
napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester 
                        Boros Gyula képviselő 
  Perka Albertné képviselő 

Szabó Károly képviselő 
 
hiányzó: Kovács Gábor, Szélné Pap Aranka, Molnár László 

  
Meghívottként jelen van: Takács Edina aljegyző 
            
 
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 7 képviselőből 4 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.  
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett sorrendben kerüljön sor a napirendek tárgyalására.  
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag, 4 igen szavazattal egyetértett. 
 

 
 
 

N A P I R E N D   T Á R G Y A L Á S A 
 
 

1. Tárgy: (1.) Tsp. Előterjesztés Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodása módosításához történő hozzájárulásra 

 Előadó: Szűcs Dezső polgármester 
 
Szűcs Dezső: elmúlt napon volt társulási ülés, amikor is a társulás elfogadta a társulási 
megállapodás módosítását, de ehhez valamennyi érintett önkormányzatnak hozzá kell 
járulnia. Az alábbi okok miatt volt szükséges módosítani: 
 

- Győröcske esetében székhely változás történt 
 

- A Pénzügyi Bizottság működésére vonatkozóan a Társulási Tanács működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
 

- tagdíj befizetés szabályozása: minden év május 31-ig meg kelltörténjen, és 
társulási költségvetési határozatában évente rögzíti öszegét, így nem kell a 
megállapodást e miatt módosítani  

 
- törölni kell a társulás vagyonára vonatkozó szabályok azon részét, melyek az 

állami költségvetésből származó támogatásra vonatkoznak, hiszen ilyen támogatás 
már nem érkezik 
 

- Országos Területfejlesztési Tanácsot felváltotta az  Országos Területfejlesztési 
Érdekegyeztető Fórum, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 
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Környezetgazdálkodási Ügynökség  neve pedig Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökségre változott. 
 

A megállapodás módosításához valamennyi önkormányzatnak hozzá kell járulnia! 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselő testület 4 igen szavazattal a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 

Tiszaszentmárton Község Önkormányzata   

Képviselő-testületének 

32/2017(VI.01.) 
 

h a t á r o z a t a 
 

a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 
módosításához történő hozzájárulásról 

 
 

 
 
Képviselő testület: 
 

I. A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az 
alábbiak szerint módosítja:  

 
1.) Az I. Fejezet 8. pontban szereplő Győröcske Községi Önkormányzat székhelye az 

alábbiak szerint módosul: „ HU 4625 Győröcske, Béke út 1.” 

2.) A III. Fejezet  15. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul: „ A Bizottság 
működésére a Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.” 

3.) A IV. Fejezet  3/a pontja az alábbiak szerint módosul: „ A társulás működési 
költségeihez a társulás tagjai hozzájárulnak. Az önkormányzatok hozzájárulása a 
lakosság számának arányában történik úgy, hogy a tárgyévi költségvetési törvényben 
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A 
tagdíj összegét a tagok évente állapítják meg a társulás költségvetési határozatával 
egyidejűleg, melyet a tagok május 31-ig átutalnak a társulás számlavezető 
pénzintézeténél vezetett bankszámlaszámra. 

4.) A IV. Fejezet 15. pontja hatályát veszti. 

5.) A VI. Fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul: „A Társulás kapcsolatot létesít és 
tart fenn az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórummal, az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel , a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökséggel, más többcélú 
kistérségi társulással és ehhez tartozó településekkel, valamint a területfejlesztésben 
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már közreműködő társadalmi szervekkel, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzattal.” 

6.) A Társulási Megállapodás záradéka helyébe a következő záradék lép: 

7.) „Záradék: 

Jelen Társulási Megállapodás módosítása a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 
2017. július 1. napjával lép hatályba.  
A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a tag önkormányzatok az alábbi 
képviselő-testületi határozatokkal hagyták jóvá:  
Benk Község Önkormányzata: ………………… 
Eperjeske Község Önkormányzata: …………………. 
Győröcske Község Önkormányzata: ………………….. 
Komoró Község Önkormányzata:   …………………… 
Mándok Város Önkormányzata :  …………………….. 
Tiszabezdéd Község Önkormányzata: ………………….. 
Tiszamogyorós Község Önkormányzata: ………………………… 
Tiszaszentmárton  Község Önkormányzata: …………………….. 
Tuzsér Nagyközség Önkormányzata : ……………………………. 
Záhony Város Önkormányzata:      ……………………………….. 
Zsurk Község Önkormányzata:  ………………………………….. 

 
II. A Társulási Megállapodást a módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 

 
 
 

TÁRSULÁSI   M E G Á L L A P O D Á S 
 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: 
Mötv.) 87. §-a,  valamint a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó szabályozás törvényi 
rendelkezéseinek megfelelően – a kistérség lakóinak az önkormányzati szolgáltatásokhoz 
minél szélesebb körben való hozzájutása, a térségi, területfejlesztési és területrendezési 
feladatok összehangolása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és 
optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása 
érdekében a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatai 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján 
társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel: 
 
 
 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
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1. A Társulás neve: Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás). 

 
 
2. A Társulás székhelye: 4625 Záhony, Ady Endre út 35. 
 

3. A Társulás és tagjainak lakosságszáma: az 1. sz. melléklet tartalmazza. Aktualizálásáért a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv a felelős. 

 
 
4. A Társulás alapításának időpontja: 2008. január 1.  

 
5. A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási 

területe. 
 

 
6. A Társulás időtartama: határozatlan, de legalább 3 év. 
 
 
7. A Társulás bélyegzője: Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott 

körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 

8. A Társulás tagjainak neve, székhelye: 

Benk Községi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4643 Benk, Petőfi Sándor út 3.  
 
Eperjeske Községi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1. 
 
Győröcske Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4625 Győröcske, Béke út 1.1  
 
Komoró Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4622 Komoró, Ady Endre út 4. 
 
Mándok Városi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4644 Mándok, Ady Endre út 1. 
 
Tiszabezdéd Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4624 Tiszabezdéd, Kossuth  Lajos út 47. 
 
Tiszamogyorós Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4645 Tiszamogyorós, Szabadság út 13. 
 
Tiszaszentmárton Községi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. 

                                                 
1 Módosítva a Társulási Tanács …….2017 (….) számú határozatával 
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Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat  
Székhelye: HU 4623 Tuzsér, Kossuth Lajos út 70.  
 
Záhony Városi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4625 Záhony, Ady Endre út 35. 
 
Zsurk Községi Önkormányzat 
Székhelye: HU 4627 Zsurk, Dózsa György út 1. 
 
 
9. A Társulás jogi személy és a Mötv-ben meghatározott feladatait önálló gazdálkodási 

jogkörrel látja el. A Társulás nem költségvetési szerv, de gazdálkodására a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 
 
10. A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a 

Társulás mindenkori alelnöke. 
 
11. 

a)  A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik 
érvényesítése településeik fejlesztése, és a Társulás feladatai megvalósítása céljából, két vagy 
többoldalú megállapodást köthetnek, intézményt hozhatnak létre a feladatok közös ellátására.  

A Társulás tervezett célját és feladatát azonban tájékoztatás céljából előzetesen a 
Társulási Tanács elé kell terjeszteni. 

b)  A társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők 
megállapodásban szabályozzák.  
 

12. A Társulás által fenntartott intézmények: 2 

a) Mándoki Térségi Szociális Központ (4644 Mándok, Petőfi út 23.) 
 

 

II. fejezet 
 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
 
1.  A Társulás célja: 

a)  a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, 
hatékonyabb ellátása 

b)  a kistérségi területfejlesztési projektek támogatása 
 

2. A Társulás tagjai által a Mötv. 10.§ és a 13. §-ában meghatározott, Társulásra ruházott 
feladat- és hatáskörök: 
 

2.1. Közszolgáltatási feladatellátás: 
 

                                                 
2 Módosítva a Társulási Tanács 4/2014. (II.7.) határozatával 
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Az oktatás és nevelés területén3 

 

 
A szociális ellátás területén: 

 

a) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 
támogató szolgáltatás, idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátása, falugondnoki 
szolgáltatás4, tanyagondnoki szolgáltatás5, bentlakásos idősek otthona feladatellátás a 
Társulás által fenntartott Mándoki Térségi6

 Szociális Központ (4644 Mándok, Petőfi út 
23.) útján, valamint a közösségi ellátások feladat ellátása a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc. tv.) 120-122. §-
aiban meghatározott szerződés alapján is ellátható. 

 

b)„A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.§-ában 
meghatározott család és gyermekjóléti szolgálat közös szervezése, valamint a 40/A. §-ban 
meghatározott család és gyermekjóléti központ működtetése a társulás által fenntartott 
Mándoki Térségi Szociális Központ (4644 Mándok, Petőfi út 23.) útján történik7.”. 

c) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról valamint a fizetendő térítési díjakról 
rendeletet alkotó önkormányzatként Mándok Város Önkormányzatát (4644 Mándok, Ady 
Endre út 1.) jelöli ki a hatályos szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvényben foglaltak értelmében8.  

A rendeletet alkotó önkormányzat a Mándoki Térségi Szociális Központ vezetője által 
begyűjtött adatok alapján jár el, és erről a rendeletalkotást megelőzően tájékoztatást nyújt a 
társulási tanács, illetve a társulásban részt vevő települési önkormányzatok számára.      

 

 

Az egészségügyi ellátás területén: 

 

A Mötv. 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott, az egészségügyi alapellátáshoz 
tartozó Központi Orvosi Ügyeleti feladatok közös ellátása (a térségben összehangolt hétközi, 
illetve hétvégi orvosi ügyelet működtetése). Az egészségügyi szolgáltatást 2013. január 1. 
napjától a Társulás közvetlenül biztosítja9. 

 

 

                                                 
3 Kiegészítve a Mötv. 93. §. 7. pontja alapján 
4 Módosítva a Társulási Tanács 22/2010. (IV.30.) határozatával 
5 Módosítva a Társulási Tanács 40/2012.  (VI. 19.) határozatával 
6 Módosítva a Társulási Tanács 13/2013. (III.1.) határozatával 
7 Módosítva a Társulási Tanács 21/2015 (X.19.) határozatával 
8 Módosítva a Társulási Tanács 11/2011. (III.21.) határozatával 
9 Kiegészítve a Társulási Tanács 68/2012. (XI.13.) határozatával 
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A belső ellenőrzési feladatellátás10  
 
Közművelődési feladatellátás: közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet folytat 
kistérségi kulturális kerekasztal létrehozásával11. 

 
2.2. Sporttal kapcsolatos feladatellátás12:  

 
a) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal 

kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös 
sportrendezvényekben való együttműködést. 

b) Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás területén. 
c) Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, 

megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 
d) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és sport 

feltételeinek és színvonalának javítását.  
e) Figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi 

kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítésére.  

 

 

III. fejezet 

 

MŰKÖDÉSE, SZERVEZETE 

 

A Társulás szervezete, működése, a társulási tanács 

 

1.A társulás szervei:   
a)a Társulási Tanács, 
b)elnök, 
c)alelnök 
d)Pénzügyi bizottság, 

 

 

2.A Társulás irányító és legfőbb döntést hozó szerve a Társulási Tanács.   
 

3. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 
alkotják.  A delegált tag akadályoztatása esetén helyettesítésének rendjéről a 
képviselő-testület rendelkezik.  
 

4.  A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
  

                                                 
10 Módosítva a Társulási Tanács 4/2014. (II.7.) határozatával 
11 Módosítva a Társulási Tanács 22/2010. (IV.30.) határozatával 
12 Módosítva a Társulási Tanács 25/2008. (V.7.) határozatával 
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5. A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és 
vezeti.  

 

6.A társulási tanács ülését össze kell hívni: 
 

a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,  
b)e Társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben, 
c) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
d) a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül. 
 

7.A társulási tanács ülése nyilvános, döntését ülésén határozattal hozza. Zárt üléseire 
vonatkozó rendelkezéseket a Mötv. szabályai szerint kell alkalmazni. 
 

8.A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. A 
jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a megyei 
kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. 

 

9.A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott 
számú, de legalább a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat 
elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi képviselő 
igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak 
több mint a felét. A tíznél több tagból álló önkormányzati társulás társulási tanácsának 
érvényes döntéséhez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag 
igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és 
az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

Minősített többség szükséges: 

- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 

- a Mötv. 46. §. (1) bekezdésének c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 

- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; 

- pénzügyi kötelezettségvállalás és társulási vagyont érintő kérdésekben; 

A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de 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.   

10.A Társulási Tanács feladatai: 
 

1. Meghatározza a társulás szervezetét, 
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2. Megválasztja a társulás elnökét, alelnökét, a Pénzügyi Bizottság tagjait, 
3. Meghatározza a társulás szervezeti és működési szabályzatát, 
4. Dönt a költségvetés, a zárszámadás és a társulás éves munkájáról és a beszámoló 

elfogadásáról, 
5. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga 

állapítja meg. 
 

11. A Társulási Tanácsalakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az 
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ, meghatározza a 
helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulás bármely tagja javaslatot tehet. A 
jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az 
alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 

12. A társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak 
szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 
hónapon belül felülvizsgálják. 

          

A Pénzügyi Bizottság 

 

 

13.A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének, működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzése céljából háromtagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és két 
tagját a Társulási Tanács tagjai közül kell választani.  
 

14.A Pénzügyi Bizottság tagjainak megbízatása a helyhatósági választási ciklus 
időtartamára szól. 

 

15. A Bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülést tart. A 
Bizottság működésére a Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni13. 

 

 

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása 

 

 

16. A Társulás által, az operatív feladatok ellátására létrehozott szakmai munkaszervezet 
helyett a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a Mándoki Polgármesteri Hivatal 
(4644 Mándok, Ady E. utca 1.) látja el az alábbiak szerint: 

- ellátja a társulás gazdálkodási, döntés-előkészítési feladatait, a társulás 
feladatainak végrehajtását, részt vesz a kistérségi projektek menedzselésében, 
megvalósításának szervezésében.  

                                                 
13 Módosítva a Társulási Tanács …….2017 (….) számú határozatával 
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- az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, 
ügykezelés), 

- nyilvántartja a társulásnak a számlavezető pénzintézetnél vezetett elkülönített 
számlájának pénzforgalmát, 

- megszervezi a Társulás üléseit, 
- vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a 

kormányhivatalnak, és a társulás tagjainak. 
- a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-

tanácsadó tevékenységet végez, 
- javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a térséget érintő fejlesztési programok 

megvalósításához, 
- a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, véleményezi a társulás 

fejlesztési programjait, 
- figyeli a pályázati lehetőségeket, 
- közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati 

dokumentációik elkészítéséhez, 
- intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit, 
- részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, tervezői, hatósági 

bejárásokat hív össze, vezeti a jegyzőkönyveket, információt szerez és szolgáltat a 
résztvevők számára, kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács 
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő 
közigazgatási szervekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a 
bevonható helyi források érdekében, 

- intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, 
- elkészíti a társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és 

mérlegjelentést, 
- lehívja a központi költségvetésből igényelhető támogatásokat a társulás feladat-

ellátásához kapcsolódóan, 
- ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. 

 

A feladatok ellátását a Társulási Tanács felügyeli. A feladatok ellátásáról éves 
beszámolót kell készíteni. 

 

17.A Társulásban résztvevő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás által 
a II. fejezetben felsorolt feladatokat a Mándoki Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

18.A Társulási Tanács szervezetére (elnök), a Pénzügyi Bizottságra vonatkozó részletes 
szabályokat a Társulási Tanács által elfogadott szervezeti és működési szabályzat 
tartalmazza. 

 

IV. fejezet 

 

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 

 

 

1.  A Társulás a Társulási Tanács által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 



100. 
 

A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő 
gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke a felelős. 

A Társulás részéről kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra a társulás elnöke a 
költségvetésben jóváhagyott előirányzat terhére, illetve a társulási tanács döntése 
alapján jogosult. Az elnök akadályoztatása esetén kötelezettségvállalásra az alelnök 
jogosult.   

 

2. A Társulás költségvetését a munkaszervezeti feladatokat ellátó költségvetési szerv 
kezeli a Társulás OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számláján. 

 

3. Bevételei:  
 

a)A társulás működési költségeihez a társulás tagjai hozzájárulnak. Az önkormányzatok 
hozzájárulása a lakosság számának arányában történik, úgy, hogy a tárgyévi 
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett 
lakosságszám az irányadó. 
A tagdíj összegét a tagok évente állapítják meg a társulás költségvetési határozatával 
egyidejűleg, melyet a tagok május 31-ig átutalnak a társulás számlavezető 
pénzintézeténél vezetett bankszámlájára.14 

A hozzájárulás 2008. évben 30-Ft/fő. A további években a hozzájárulás összegét a 
várható költségek figyelembevételével a Társulási Tanács állapítja meg a tárgyévet 
megelőző év november 30. napjáig. 

Ezt minden évben két részletben: - az első részletet: június 30-ig; - a második részletet: 
november 30-ig kell befizetni a Társulás számlavezető pénzintézeténél vezetett 
számlájára. 

 

b)A feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege. 
c)Önkormányzati és állami költségvetési támogatások. 
d)Pályázatok során elnyert támogatások. 
e)Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni. 

 

4.  Kiadásai: A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő, működési és 
egyéb kiadások. 

 

5.  A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a társulás a 
pénzforgalmi szolgáltatónak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó 
hozzájárulása, felhatalmazó nyilatkozata alapján jogosult beszedési megbízást 
benyújtani. A Társulás azon tagja, mely a vállalt költségviselést nem teljesítette a V. 
fejezet 3. pontjában meghatározott eljárással a Társulásból kizárható. A kizárást 
megelőzően a Társulási Tanács, írásban legalább két alkalommal, határidő közlésével 
felhívja az érintett képviselő-testületet a jelen társulási megállapodásból származó 
kötelezettségeinek teljesítésére. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj 
nem jár vissza.  

 
                                                 
14 Módosítva a Társulási Tanács …….2017 (….) számú határozatával 
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6.  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. 

 

7.  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. 
 

8.  A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a pályázatukban a 
pályázati felhívásban előírt adatok szolgáltatására. 

 

 

Az ellenőrzés rendje 

 

 

9.Belső ellenőrzés: A Pénzügyi Bizottság és a belső ellenőr feladata a társulás 
működésének belső ellenőrzése, melynek keretében ellenőrzi a társulás költségvetését, 
a társulás működésének jogszerűségét, véleményezi zárszámadását. 
 

10.A támogatási megállapodásban foglaltak teljesítését a többcélú kistérségi társulások 
által ellátott közszolgáltatások, közigazgatási ügyintézési feladatok esetén a 
hatáskörrel rendelkező Minisztérium, a kistérségi fejlesztési projektek támogatása 
esetében a Kormányhivatal, valamint jogszabályban illetve megállapodásban erre 
feljogosított szervezet ellenőrzi. 
 

11.A Társulás gazdálkodási feladatait a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 
költségvetési szerv végzi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) 27.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 91. § (3) 
bekezdése alapján a pénzfelhasználásról év végén elszámolást készít.  
 

12.A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, 
ellátja költségvetési felügyeletüket. A többcélú kistérségi társulás olyan 
vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni 
hozzájárulás mértékét. 
 

 

A társulás vagyona 
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13. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást 
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem 
idegeníthető el, kivéve ha 

 

a)  az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó 
ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire 
fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, 
vagy 

 

b)  az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a 
támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó 
helyi önkormányzat tulajdonába kerül, vagy 
 

c) jogszabály eltérően nem rendelkezik.  
 

14.A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási 
Tanácsot illetik meg. A társulás megszűnése esetén a vagyonfelosztás a tagok 
lakosságszáma arányában történik. 

 

15.A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe. 
 

a) a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy az 
aktiválást követően ingatlanvagyon esetében tíz éven, más vagyon esetében öt éven 
belül – elidegenítik, ide nem értve a többcélú kistérségi társulások támogatása 
mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakat; 

b) a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és 
feltételeknek megfelelően használják fel. 

 
16.Amennyiben az adott feladat többcélú kistérségi társulásban történő ellátása 3 éven 

belül megszűnik – kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az 
adott feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi 
költségvetésbe. 

 

17.Visszafizetési kötelezettség esetén a kamat az Áht. 57/A. § (2) bekezdése szerint 
számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig 
kell felszámítani. 

 

V. fejezet 

 

A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE  
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1.A tagsági jogviszony keletkezése: A Társulásban résztvevő települések a képviselő-
testület minősített többségű határozatával mondják ki a Társulásban való 
részvételüket. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet, de a csatlakozási szándékról 
legalább hat hónappal korábban dönteni kell, és írásban jelezni kell a társulási tanács 
felé. 

 

2.A Társulásból kiválni: 
 

Törvényben meghatározott esetben lehet.  

A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési 
önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a 
társulás tagjaival közölni. 

 

3.A Társulásból való kizárás: A társulási tanács minősített többséggel hozott döntése 
alapján a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja azon tagját, amely a 
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben 
nem tett eleget.  

 

4.A Társulás megszűnik: 
 

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult 

b) a Társulásban résztvevő mindegyik önkormányzat képviselő- testületének minősített 
többséggel hozott megszüntető határozatával. 

c) a Mötv. rendelkezései alapján 
 

 

5.A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni 
úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek 
kifizetése után fennmaradó vagyon a költségvetési hozzájárulások 
arányában kerül felosztásra a tagok között. 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. A közös tulajdon 
megszüntetése 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. 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. 
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VI. fejezet 

 

Egyéb rendelkezések 

 

 

1.A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a képviselő-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, továbbá a Társulás 
által létrehozott intézmény vezetője az intézmény működéséről, a társulási tanács 
elnöke a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol a társulási 
tanácsnak. 

 

2.A Társulási Tanács tagjai a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által tartott 
közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot és a lakosság önszerveződő közösségeit 
a Társulás tevékenységéről. 
 

3.A Társulás kapcsolatot létesít és tart fenn az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető 
Fórummal, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség15, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség, más 
többcélú kistérségi társulással és ehhez tartozó településekkel, valamint - a 
területfejlesztésben már közreműködő társadalmi szervekkel, valamint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal. 
 

4.A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek 
egymás között tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést követően 
a tagok a bírósághoz fordulhatnak. 
 

5.A tagok e Társulási Megállapodásban eredő vitáik esetére kikötik a Nyíregyházi 
Törvényszék valamint a Kisvárdai Járásbíróság illetékességét.  
 

6.A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó 
jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései irányadók. 

 

 

 

Záhony, 2015. 10. hó 20. nap. 

 

 

ZÁRADÉK: 

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a Társulási 
Tanács ……../2017. (….......) számú határozatával felülvizsgálta. Jelen társulási 
megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel, legkorábban 2017. július 1. napjával lép hatályba. 
                                                 
15 Módosítva a Társulási Tanács …….2017 (….) számú határozatával 



105. 
 

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását a tag önkormányzatok az alábbi képviselő-testületi 
határozatokkal hagyták jóvá: 

 

Mészáros Lajos 
polgármester 

 Pásztor Gábor 
polgármester 

 Batári Ferenc 
polgármester 

     

PH.  PH.  PH. 

 

Benk Község 
Önkormányzata  

  

Eperjeske Község 
Önkormányzata 

  

Győröcske Község 
Önkormányzata 

……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 

 

Farkas Béláné 
polgármester 

 Pekó László 
polgármester 

 Daku Attila polgármester 

     

PH.  PH.  PH. 

     

Komoró Község 
Önkormányzata 

 Mándok Város 
Önkormányzata 

 Tiszabezdéd Község 
Önkormányzata 

……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 

Ésik Bálint  

polgármester 

 Szűcs Dezső 
polgármester 

 Ferkovics Tibor 
polgármester 

PH.  PH.  PH. 

     

Tiszamogyorós Község 
Önkormányzata 

 Tiszaszentmárton 
Község Önkormányzata 

 Tuzsér Nagyközség 
Önkormányzata 

……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 
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Helmeczi László 

polgármester 

 Pócsikné Vakula Ágnes 

polgármester 

 

 

    

PH.  PH.  

    

Záhony Város 
Önkormányzata 

 Zsurk Község 
Önkormányzata 

 

……………………. 
határozat száma 

 ……………………. 
határozat száma 

 

                                

 
kapja: Záhony és Térsége K.T. 
 
 
 
Egyebek:  
 
1.) Szűcs Dezső: tájékoztatást ad a képviselő testületnek, hogy a Társulás  T.O.P. keretében 
idősek otthona fejlesztésére nyert pályázatot. Egy új épület kerül kivitelezésre 180 Millió 
forint pályázati összegből, mely a rendőrség utcájában épül majd.  
 

 
 
 

 
Az ülésen más tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Szűcs Dezső        dr. Szép Béláné 
polgármester        jegyző 
 
 


