
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 25-i rendes  
  nyílt ülésén. 

 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai  

Erzsébet képviselık 
 
Hegedős László jegyzı 
Bokor László rendır ırnagy, rendırkapitány helyettes  
Simon Imre rendır ırnagy, ırsparancsnok 
Vesze Sándor Polgárır Egyesület elnöke 
 

Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket, Hegedős László jegyzıt, Bokor László rendır 
ırnagyot a törökszentmiklósi rendırkapitány helyettesét és Simon Imre rendır ırnagyot a 
Fegyverneki Rendırırs vezetıjét. 
 
Napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint javasolja megtárgyalni. 
 
Megkérdezi van-e más napirendi pontra javaslat. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. 
 
I n t er p e l l á c i ó k: 
 
Rédai János: kéri, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
Nem érkezett interpelláció. 
 
Polgármesteri tájékoztató 
- Április 24-én részt vett Törökszentmiklóson a Többcélú Kistérségi Társulási ülésen. 
- Április 27-én sikeresen lebonyolítottuk a Csorba Kupát közösen a Vándorló Bográcsok 

Találkozójával. 
- Május 2-án megbeszélést folytatott Hegedős László jegyzı úrral a Tisza-menti Regionális 

Vízmő Igazgatójával, az ivóvíz berendezés július 1-tıl való üzemeltetésérıl. 
- Május 8-án részt vett a Törökszentmiklósi Térségi Víz- és Csatornamő Kft. taggyőlésén. 
- Május 9-én Budapesten részt vett az ivóvízminıség-javító program megvalósításának 

állásáról szóló egyeztetésen. 
- Május 16-án részt vett Szolnokon a Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén. 
- Május 21-én az óvodai társulási ülésen vett részt Örményes. 
- Május 29-én Törökszentmiklóson részt vett a Többcélú Kistérségi Társulás ülésén. 
- Május 30-án helyben a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület taggyőlésén vett részt. 
- Június 4-én Törökszentmiklóson a Térségi Víz- és Csatornamő Kft. taggyőlésén vett részt. 
- Június 6-án Fegyverneken részt vett a Szociális Intézmény társulási megállapodás 

elıkészítésének egyeztetésén. 
- Június 11-én Fegyverneken részt vett az óvoda évzáró értekezleten, ahol Hillender Györgyné 

igazgató asszony nyugdíjba vonulása alkalmából el lett búcsúztatva. 
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- Június 12-én Törökszentmiklóson részt vett a Rendırkapitányság által szervezett fórumon, 
ahol Vesze Sándor a Polgárır Egyesület elnöke is részt vett. 

 
- Június 12-én részt vett az Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás ülésén. 
- Június 17-én Fegyverneken közös szociális bizottsági ülésen vett részt. 
- Június 17-én helyben a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület Elnökégi ülésén vett 

részt. 
- Június 19-én Örményesen az Óvoda Intézményfenntartó Társulás ülésén vett részt. 
- Június 20-án Fegyverneken együttes képviselı-testületi ülésen vettünk részt a társulási 

megállapodás módosítása és az intézményvezetı megválasztása volt a napirend. 
- Június 21-én részt vett a kuncsorbai általános iskola tanévzáró ünnepségén. 
- Június 22-én Örményesen részt vett az általános iskola tanévzáró és ballagási ünnepségén. 
 
Szavazásra bocsátja a tájékoztató, melyet a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
I. Napirend:  
 
Beszámoló a település közrend-közbiztonsági helyzetérıl 
 
Bokor László: köszönti az ülésen jelenlévıket. A beszámolóban lehet, hogy vannak olyan 
dolgok, amik nem mindenki számára világosak és szeretnének kérdéseket feltenni, nyugodtan 
forduljanak hozzánk bizalommal, megbeszéljük a település közrendjével, közbiztonsággal 
kapcsolatban felmerülı problémákat. Nagy szerencse, hogy elég gyakran tudunk olyan 
fórumokon részt venni, ahol megbeszéljük a településeink közbiztonságát. A polgárırség nem 
véletlenül a rendırség legnagyobb és legfontosabb szövetségese, partnere az ország minden 
településén. Az ott lévı közbiztonsági helyzet javításában, ritka szerencsés települések közé 
tartozik Kuncsorba, ahol a meglévı helyzet stabilitásában, megtartásában vesz részt. A 
korábbi évekhez hasonlóan, most is azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt évben nem történtek 
olyan kiemelkedıen súlyos bőncselekmények, vagy nem történt olyan drasztikus változás 
negatív irányban, ami a közbiztonságot nagyon befolyásolná. Tudjuk jól, hogy a 
kistelepüléseken vannak olyan problémák, fıleg az idısödı lakosság körében, amivel 
kapcsolatban közösen kell lépéseket tennünk az önkormányzat, polgárırség és minden olyan 
szociális szervezet segítésével, ami lehetıvé teszi, hogy az idısebbek, egyedül élık számára a 
biztonságot olyan szempontból is megteremtsük, ha veszélyben érzik magukat, azon 
változtatnunk kell. Olyan szinten kell számukra az információt adni, amit tudnak kezelni. 
Köszönti az İrsparancsnok Urat, aki legjobban ismeri a település közbiztonsági és bőnügyi 
helyzetét. A kapitányság területe közül Kuncsorba az egyik legbiztonságosabb település, 
nemcsak  a létszámából adódóan, hanem nagyon szerencsés a földrajzi elhelyezkedése is. Ha 
van kérdésük, észrevételük azt tegyék fel. 
 
Simon Imre: köszönti a képviselı-testületen jelenlévıket. A tavalyi év óta a legnagyobb 
pozitívum, amit sikerült elérni, hogy olyan körzeti megbízottat kapott Kuncsorba település és 
Örményes is, aki nem Törökszentmiklós, vagy messzebbrıl jár ide, ı örményesi, még jobban 
látja a problémákat. Kéri, hogy segítsék a munkáját, fiatal még. Jelenleg jobb körzeti 
megbízott nem lesz, reméljük minél idısebb lesz, annál rutinosabb lesz. Forduljanak hozzá 
bizalommal, amire ı nem tud válaszolni meg fogja tılem kérdezni. Megköszöni a 2012. 
évben kapott segítséget az Önkormányzatnak, a képviselı-testület és a megújult 
Polgárırségnek. 
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Hegedős László: a testületi üléselıtt beszélgettük, hogy az anyagban van egy személy elleni 
bőncselekmény emberölés, maradt ez a tény állás, vagy változott? 
 
Bana Lajosné: az ügy lezárult, az elkövetı felfüggesztett büntetést kapott, a szándékosságot 
kizárta a bíróság. 
 
Vesze Sándor: köszönti a képviselı-testület tagjait. Június 12-én kistérségi összejövetelen 
vettünk részt Polgármester Úrral. Akkor kezdeményezte, hogy tartsanak egy megbeszélést a 
körzeti megbízottal, egy órán át beszélgettek és a KMB-s részérıl pozitív hozzáállást 
tapasztalt. Beszélgettünk közvetlenül a települést érintı gondokról, problémákról, ha 
bármilyen gond, probléma felmerül keressük egymást. A polgárırség munkájáról néhány 
mondatban ad tájékoztatást. 2013. január l-tıl 800 órát voltak szolgálatban. Dolgozik minden 
polgárır, a mezıgazdasági vállalkozók állandóan elérhetık. A rendırségtıl 5 esetben kértünk 
intézkedést, egy esetben magánlaksértés, 2 esetben falopás történt a település határában, a 
második esetben az eljárás meg is történt. Két esetben Sónyák Andráshoz betelepült kisebbség 
miatt kellett intézkedést kérnünk. Helytálltunk ez ügyben, azt mondták, amíg bőncselekmény 
nem történik mi közünk van hozzá, éppen ezért vagyunk, hogy bőncselekmény ne történjen.  
Csorba Kupán vállaltuk a felügyeletet, nagy segítséget kaptunk az örményesi Polgárır 
Egyesülettıl. A rendırségen tartott fórumon felvetette, hogy hogyan tudnánk a faluba betérı 
házaló árusoktól megszabadulni. A megyei Rendırkapitány Úr is azt mondta, hogy ki lehet 
tenni a táblát a falu határába, hogy a házalás tilos. Kéri a képviselı-testületet, hogy hozzon 
egy határozatot, hogy mi is ki tudjuk tenni a település határába ezt a táblát. 
 
Hegedős László: meg fogjuk tudni oldani a problémát, mint ahogy Tiszatenyın is 
megoldottuk. 
 
Ács Gyuláné: megköszöni a rendırkapitányság tartalmas, színvonalas beszámolóját. 
Megköszöni a rendırség munkáját, mostanában elég sőrőn lehet látni a rendırautót, 
hétvégeken is járkálnak. Megköszöni a Polgárırség munkáját is, az önkormányzat anyagilag 
is támogatja a rendırséget és a polgárırséget is. 
 
Rédai János: megköszöni a részletes beszámolót. Kuncsorbán a közbiztonság jó, a KMB 
beállítása nagyon nagy segítség, valamint a Polgárırség tevékenysége is sokat jelent. Valóban 
anyagilag is támogatjuk a lehetıségeinkhez képest a rendırséget és a polgárırséget is. A 
járırözés rendszeres, a hivatalban mindig bejelentkeznek. Az együttmőködés nagyon jó. 
Egymás rendezvényeit látogatjuk, ekkor tudunk eszmét cserélni és tudjuk egymás munkáját 
segíteni. Ezt az utat kell folytatnunk. A táblák kihelyezését megpróbáljuk megoldani, ezzel 
nem hiszi, hogy megoldódik ez a probléma, ez egy figyelmeztetés az árusok számára. 
Megköszöni a rendırségnek az eddigi tevékenységét, a rendırırsnek és a polgárırségnek is. 
 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 
39/2013.(VI.25.) sz. önkormányzati határozat 
Beszámoló a település közrend-közbiztonsági helyzetérıl 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat képviselı-testülete tárgyalta a település 
közrend-közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót, melyet elfogadott. 

 
Errıl értesül: 
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1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Hegedős László jegyzı 
4. Rendırkapitányság – Törökszentmiklós 
5. I r a t t á r 
 
II. Napirend:  
 
Beszámoló az Önkormányzat Bizottságának elmúlt évben végzett munkájáról 
 
Gelléné Tokai Erzsébet: megköszöni a bizottság munkáját, majdnem minden, amit a testület 
tárgyal a bizottság hatáskörébe is tartozik, nagyon sokrétő feladata van a bizottságnak már 
2012 év óta. 
 
Bana Lajosné: át lett adva a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az átmeneti segély 
polgármesteri hatáskörbe. Ezen túl módosította a jogszabály az önkormányzati segélyeket. 
 
Hegedős László: a jogszabály január l-tıl lép hatályba és év végén az utolsó ülésen kell majd 
ennek megfelelıen módosítanunk a szociális rendeletünket. 
 
Rédai János: megköszöni a bizottság munkáját. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
40/2013.(VI.25.) sz. önkormányzati határozat 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Pénzügyi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról szóló 
beszámolót, melyet elfogadott. 

 
Errıl értesülnek: 
1./ Képviselı-testület tagjai 
2./ Rédai János polgármester 
3./ Hegedős László jegyzı 
5./ Ács Gyuláné a bizottság elnöke 
6./ I r a t t á r 
 
III. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2013. évi 
költségvetésének módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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41/2013.(VI.25.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely 2013. évi 
költségvetésének módosítására 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Társulási Megállapodás 
III. fejezet 5. pontja alapján a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási 
Központ kuncsorbai telephely 2013. évi költségvetésének módosítását a melléklet 
szerint elfogadja. 

 
Errıl értesül: 

1. Rédai János polgármester       helyben 
2. Képviselı-testület tagjai       helyben 
3. Hegedős László jegyzı       helyben 
4. Tatár László polgármester       Fegyvernek 
5. Barta Józsefné igazgató       Fegyvernek 
6. I r a t t á r 

 
40/2013.(VI.25.) önkormányzati határozat melléklete 

 
Az intézmény 2013. évi költségvetésének módosító javaslata 

 
 
A bevételek elıirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint              316 e Ft  
 
Az elızı évi pénzmaradvány elıirányzatát javaslom növelni    230 e Ft 
A 12./2013.(IV.26.) sz. önk. rendelet alapján 
 
 
Az intézményfinanszírozás elıirányzatát javaslom növelni      86 e Ft 
Támogatások:    
Közalkalmazottak 2013 évi bér kompenzációja miatt január-április hó 
a 408/2012.(XII.28.) korm.rend.  bér és járulék 
 
 
A kiadások elıirányzatát javaslom növelni az alábbiak szerint:                316e Ft 
 
A személyi juttatások, elıirányzatát javaslom növelni        68e Ft 
A bér elıirányzatát javaslom növelni       68 e Ft 
Közalkalmazottak 2013 évi bér kompenzációja miatt január-április hó 
 
 
A járulékok elıirányzatát javaslom növelni        18 e Ft 
A fent leírt bérek miatt 

 
 

A mőködési célú támogatásértékő kiad. elıi. javaslom növelni      230e Ft 
A 2012 évi pénzmaradvány visszafizetés  
 
IV. Napirend:  
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Elıterjesztés az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlıségi Programjára 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
 
Rédai János: törvény írja elı, hogy minden önkormányzatnak kötelezı elkészíteni július l-ig 
az Esélyegyenlıségi Programját. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem pályázhat uniós pályázatra. 
Terjedelmes anyag, de nem egy személy csinálta, volt szakértı, illetve mentor. Azt kell 
figyelni, hogy amire pályázunk azt tartalmazza-e a program, de lehet módosítani a programot. 
Megköszöni a résztvevık munkáját. 
 
Bana Lajosné: bízik benne, hogy ez a program hasznára válik az önkormányzat számára. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
42/2013. (VI.25.) önkormányzati  határozat 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlıségi Programjáról 
 
Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kuncsorba Község      
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlıségi Programját megismerte és a programot 
elfogadja. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert Helyi Esélyegyenlıségi Programot az 
Önkormányzat nevében írja alá és tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében. 

 
Felelıs:   Rédai János polgármester 
Határidı:  azonnal illetve az intézkedési tervben meghatározott 

határidık figyelembevételével 
 
Errıl értesülnek: 

1. Rédai János polgármester 
2. Képviselı-testület tagjai 
3. Hegedős László jegyzı 
4. Szociális Alapszolgáltató Központ 
5. Közmővelıdési Intézmény 
6. Köznevelési Intézmények 
7. Védınıi Szolgálat 
8. Háziorvosi Szolgálat 

 
V. Napirend: 
 
Elıterjesztés az Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra ajánlja a testület részére. 
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Hegedős László: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény IV fejezetének kell megfelelni a társulási megállapodásoknak, ezért felülvizsgálati 
kötelezettsége van minden képviselı-testületnek. A következı három napirendi pont ennek a 
törvényi kötelezettségnek a végrehajtásáról szól. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
43/2013.(VI.25.) sz. önkormányzati határozat 
Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodás módosításáról 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Törökszentmiklós és Térsége 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. A „II. A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE”felsorolásba az 
önkormányzatok nevei és székhelyeinek címei alá bekerül a képviselı neve és 
a települések lakosságszáma az alábbiak szerint: 
Képviseli: Kuncsorba Község Polgármestere 
Lakosságszám: 671 fı 
Képviseli: Tiszabı Község Polgármestere 
Lakosságszám: 2126 fı 
Képviseli: Tiszatenyı Község Polgármestere 
Lakosságszám: 1797 fı 
Képviseli: Törökszentmiklós Város Polgármestere 
Lakosságszám: 21.965 fı 
Képviseli: Örményes Község Polgármestere 
Lakosságszám: 1114 fı 
 

2. A IV. 1.) b) pont 2. mondata a következıre változik: „A Társulási Tanács tagjai közül 
elnököt, elnökhelyettest választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a 
korelnök hívja össze és vezeti.” 

3. A IV.1.) d.) 1. bekezdése a következıkre módosul: „A Társulási Tanács ülését az 
Elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetve akorelnök hívja össze és 
vezeti.” 

4. A IV.3.) 1. mondata az alábbira változik: „A Tanács minısített szavazattal dönt (eredeti 
létszám 2/3-os minimum 4 fı):” 

5. A IV. 3) pont az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
• a Társulási Megállapodás módosításáról 
• A Társulásból történı kizárásról 

6. A VI. A Társulás, vagyona, gazdálkodása bekezdés A) Vagyon 1-2 pontjai az alábbiak 
szerint módosulnak: 
1.) A beruházás támogatási szerzıdés szerinti összköltsége:nettó 991.909.600.- Ft, 
ebbıl támogatás: 84,261907%, azaz nettó 835.801.945.- Ft. A saját erı és az ÁFA 
olyan mértékben terheli az egyes tagokat, amilyen mértékben a beruházási érték 
megoszlik az önkormányzatok között. A beruházási érték megosztásánál a települések 
területén megvalósuló beruházási részek értékeit kell irányadónak tekinteni. 
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2.) A beruházásban a települések az alábbi aránnyal vesznek részt: 

� Törökszentmiklós   58,30% 

� Örményes      8,83% 

� Kuncsorba       8,61% 

� Tiszatenyı     11,08% 

� Tiszabı     13,18% 

7. A VI. A Társulás, vagyona, gazdálkodása bekezdés A) Vagyon 7. pontja az alábbiak 
szerint módosul: A Társulás vagyona a Társulás megszőnése után az egyes  
tagönkormányzatok területén megvalósított beruházások szerint kerül a 
tagönkormányzatok tulajdonába.  

8. A VI. A Társulás, vagyona, gazdálkodása bekezdés B) Gazdálkodás 1.) pontjában a 
„kistérség” szó törlésre kerül, helyére a „Társulás” szó kerül. 

9. A VI. A Társulás, vagyona, gazdálkodása bekezdés B) Gazdálkodás bekezdés az alábbi 
pontokkal egészül ki.: 
„6. A Társulás kötelezettségvállalásának rendje külön szabályzatban kerül 
meghatározásra” 
„7. A Társulás bankszámlája felett a társulás elnöke és elnökhelyettese rendelkezik 
együttes aláírási joggal” 

10. A „IX. Tagsági jogviszony” bekezdés az alábbi ponttal egészül ki: 
„5. A Társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel elfogadott 
határozatával nem csak a naptári év utolsó napjával zárhatja ki a Társulás azon tagját, 
mely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben 
nem tett eleget. A Társulásból kizárt önkormányzat a projektbıl rá esı 
kötelezettségekért a kizárást követıen is egyetemlegesen felel.” 
 

11. Az egységes szerkezetbe foglalt, fentiek szerint módosított Társulási Megállapodást a 
határozat melléklete tartalmazza. 

 
Errıl értesül: 
1. Képviselı-testület tagjai        helyben 
2. Rédai János polgármester        helyben 
3. Hegedős László jegyzı        helyben 
4. Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás székhelyén 
5. Társulásban résztvevı Önkormányzatok      székhelyén 
6. I r a t t á r 
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43/2013.(VI.25.) sz. határozat melléklete 

 
A 3/2009. (IX.8.) sz TTIÖT határozattal elfogadott és a 2/2010. (V.11.), 

valamint az 1/2013.(VI.12.) sz. határozattal módosított  
TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

(egységes szerkezetben) 
 
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. 
§. alapján:  

1.) Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestülete 
2.) Örményes Község Önkormányzat Képviselıtestülete 
3.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselıtestülete 
4.) Tiszatenyı Község Önkormányzat Képviselıtestülete 
5.) Tiszabı Község Önkormányzat Képviselıtestület 

mint alapító tagok, az alábbi Társulási Megállapodást kötik. 
 

PREAMBULUM 
 
Magyarországnak az Európai Unióhoz történı csatlakozása szükségessé tette az EK 98/83. 
EK. direktívája hazai adaptációját, és ehhez kapcsolódó ivóvízminıség-javító program 
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megalapozását és kidolgozását. A direktíva szövege a tagállamokra nézve kötelezı, melynek 
teljesítésére az EU kohéziós alapjából kérhetnek az érintett önkormányzatok támogatást.  
 
Cél, hogy a 47/2005.(III.11.) kormányrendelet szerinti minıségő ivóvíz szolgáltatási 
kötelezettséget minden település teljesíteni tudja.  
 
Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társuláshoz tartozó 
települések az Észak-alföldi ivóvízminıség-javító program II. ütemében részt vesznek.” 
 
Az Észak-alföldi régió ivóvízminıség-javító program I. ütemében a kohéziós alaphoz 
benyújtandó pályázat elkészítését az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
(ÉARFÜ kht., ma ÉARFÜ Nonprofit Kft.) koordinálta.  
 
A projekt teljes költségvetése bruttó 25.583.762 EU, kb 6,5 milliárd Ft, 2004-ben 251.- Ft/EU 
árfolyammal számolva. 
 
A II. ütem megszervezését az önkormányzatok helyett és érdekében is az ÉARFÜ Nonprofit 
Kft. végzi. 
 
Mivel a projekt az elıkészítés jelen fázisában nem határozható meg egyértelmően, hogy a 
projektben mely önkormányzatok és üzemeltetık lesznek érintettek, és milyen arányban, ezért 
a PEA 3 támogatási rendszerben az ÉARFÜ Nonprofit Kft. szerepel, mint kedvezményezett.  
A késıbbiekben viszont az elıkészítési munka kedvezményezettjei az ivóvíz minıségért 
felelıs önkormányzatok lesznek.  
 
Fentiek figyelembevételével az alapító tagok az alábbi társulási megállapodást kötik: 
 

I.  TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M ŐKÖDÉSI TERÜLETE 
 
Neve:  Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati 

Társulás 
Székhelye:   Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a. 5200. 
Mőködési területe:  Társult önkormányzatok közigazgatási területe 
 

II.  A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE, SZÉKHELYE 
 
a) neve: Kuncsorba Község Önkormányzat 
székhelye: 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26. 
Képviseli: Kuncsorba Község Polgármestere 
Lakosságszám: 671 fı 
b) neve: Tiszabı Község Önkormányzata 
székhelye: 5232 Tiszabı, Fı út 47. 
Képviseli: Tiszabı Község Polgármestere 
Lakosságszám: 2126 fı 
c) neve: Tiszatenyı Község Önkormányzata 
székhelye: 5082 Tiszatenyı, Alkotmány út 26. 
Képviseli: Tiszatenyı Község Polgármestere 
Lakosságszám: 1797 fı 
d) neve: Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a 
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Képviseli: Törökszentmiklós Város Polgármestere 
Lakosságszám: 21.965 fı 
e) neve: Örményes Község Önkormányzata 
székhelye: 5222 Örményes, Felszabadulás út 16. 
Képviseli: Örményes Község Polgármestere 
Lakosságszám: 1114 fı 
 

III.  TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA, SZERVEZETE 
 

1.) Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás 
(továbbiakban: Társulás) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl 
szóló 1997. évi CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv) 16. §. alapján önálló jogi 
személyiségő, önálló bankszámlával rendelkezı társulás. 

2.) A Társulás gazdálkodási feladatait Tiszatenyı Község Polgármesteri Hivatala látja el. 
A Társulás elemi költségvetése Tiszatenyı Község költségvetésébe épül be, ezen 
önkormányzat pénzügyi körzet kódja szerint. 

3.) A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történı 
bejegyzéssel jön létre, a társulási megállapodás jóváhagyását követıen. Az erre 
vonatkozó kérelmet a Társulás elnöke az alakuló ülést követı nyolc napon belül 
nyújtja be.  

4.) A Társulás költségvetésérıl, beszámolójáról önállóan dönt.  
5.) A Társulás ügyrendet készít, továbbá a III.2. pontban megjelölt polgármesteri 

hivatallal munkamegosztási és felelısségvállalási rendet hagy jóvá. 
(217/1998.(XII.28.) Korm.r. 17. §. (5) bek. és 14. §. (5) bek. b.) pont) 

 
IV.  A TÁRSULÁSI TANÁCS M ŐKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
1.) A Társulás vezetését a társulás elnöke látja el. 

 
a) A Társulás legfıbb döntéshozó testülete a Társulási Tanács. 
b) A Társulási Tanács 5 fıbıl áll, tagjai a Társulásban részt vevı települési önkormányzatok 
polgármesterei, akiket akadályoztatásuk esetén a meghatalmazottjaik képviselik. A Társulási 
Tanács tagjai közül elnököt, elnökhelyettest választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a 
tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.  
c) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével 
rendelkezı képviselı jelen van. Javaslat elfogadásához legalább annyi képviselı igen 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévı képviselık szavazatainak több mint felét. 
d) A Társulási Tanács mőködésének részletes szabályai: 

- A Társulási Tanács ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetve 
a  korelnökhívja össze és vezeti. 

- A Társulási tanács üléseit évente legalább két alkalommal tartja. 
- A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

 a Társulás tagjai egy negyedének – napirendet tartalmazó indítványára, 
Az Elnök a fenti esetekben az indítvány, illetve a kezdeményezés kézhezvételétıl számított 15 
napon belül köteles a Tanácsot összehívni. 

- A Társulási Tanács összehívásának, az ülés elıkészítésének rendjét, az elıterjesztések 
tartalmi és formai követelményeit a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
tartalmazza. 

- A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes, majd soron következı legnépesebb település polgármestere vezeti. 
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- A Társulási Tanács üléseirıl – a képviselı-testületi ülések jegyzıkönyveire vonatkozó 
szabályok szerinti – jegyzıkönyvet kell készíteni. 

A jegyzıkönyvet az elnök és a Tanács ülésén aláírásra kijelölt tanácstag írja alá.  
A jegyzıkönyvet az ülést követı 15 napon belül meg kell küldeni a társult önkormányzatok 
részére. 
A jegyzıkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata tartalmazza. 
 
A Társulási Tanács: 
- zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, illetıleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; 
 

- zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 
A Társulási Tanács döntése: határozat 
 
A határozat általános érvényő döntés. A mőködés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást 
és vagyoni hozzájárulást igénylı, továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési 
formája. 
 
Az önkormányzatok külön megerısítı döntését igénylı esetekben (bármely társulási tag 
önkormányzatának eltérı véleménye esetén) a döntés kétfordulós. 
 
Elsı fordulóban a Társulási Tanács megtárgyalja és elfogadja a javaslatot azzal a feltétellel, 
hogy a határozat akkor érvényes, ha azt a képviselı-testületek mindegyike változatlan 
formában elfogadta. 
Abban az esetben, ha a képviselı-testületek valamelyike változtatással fogadja el a határozati 
javaslatot, úgy abban a formában kell újra tárgyalni a képviselı-testületeknek és a Tanácsnak 
is. 
Az újratárgyalás a konszenzus létrehozását szolgálja. 
2.) A társulási tanács elnöke 

� gondoskodik a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatalon keresztül a 
Társulási Tanács ülései jegyzıkönyveinek elkészítésérıl;a hozott határozatok 
nyilvántartásáról és a határozatok megküldésérıl a társulási tanács tagjainak;  

� kezdeményezi a Társulási Tanács szükség szerinti, de évente legalább két 
alkalommal történı összehívását, 

� beszámol a Társulásnak a beruházás állásáról, 
� gondoskodik az ülések írásos anyagainak ülés elıtt 5 nappal történı 

kiküldésérıl, 
� végzi a beruházással kapcsolatos valamennyi elıkészítéssel, megvalósítással, 

befejezéssel kapcsolatos koordinációs, szervezı, végrehajtó feladatot. 
3.) A Tanács minısített szavazattal dönt (eredeti létszám 2/3-os minimum 4 fı): 

� a beruházással kapcsolatos mőszaki feladatok módosításáról,  
� a beruházással kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásokról, 
� a beruházás értékcsökkenési leírásának összegérıl, 
� az elkészült létesítmény üzemeltetésre történı átadásáról. 
� a Társulási Megállapodás módosításáról 
� A Társulásból történı kizárásról 
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4.) A Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek.  
 

V. TÁRSULÁS FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1.) A Társulás alapvetı feladata a Társulás területén az ivóvízminıség-javító programnak 
megfelelı beruházás megvalósítása, az így létrejött beruházás mőködtetése. 

2.) A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi alapok elıteremtése. 
3.) A tagok kötelezettséget vállalnak a VI.A.2.pontban kimutatott településre esı önrész 

biztosítására.  
4.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében 

kölcsönösen együttmőködnek, a beruházás megvalósítását nem akadályozzák. 
5.) A társult önkormányzatok által az elıkészítés és beruházás megvalósításához vállalt 

fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a III.2. pontban megjelölt polgármesteri 
hivatal a fizetési határidıt követı 15 naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) 
benyújtására jogosult. 

Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 
kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönthet, 
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi 
székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján 
beszedésimegbízást nyújtson be. 
6.) A beruházási számla a Törökszentmiklós és Térsége Ivóvízminıség-javító 

Önkormányzati Társulás nevére szól. A számla kiegyenlítéssel, nyilvántartással, 
könyveléssel kapcsolatos feladatokat a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal 
látja el. 

 
7.) A projekt megvalósításához a Társulás a pályázatból adódó összes kötelezettségeként 

vállalja az alábbi munkafeladatok ellátását, melyeket a Társulás tagjai a Társulásra 
hatáskörökként ruháznak át: 

 
Szervezeti, gazdasági területen: 

� A projekt kidolgozásáért felelıs szervezet részére megbízás adása. 
� A mőködtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének 

kidolgozása. 
� Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása. 
� A projekt teljes körő lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, 

számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belsı elszámolását is. 
� Mőködtetési költségek tervezése. 
� Költségfelosztás a települések között. 
� Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása. 
� Pályázati részvételek szervezése, koordinálása. 
� Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása. 
� Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása. 
� Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása. 
� Elıkészíti a projekt végrehajtásához szükséges szerzıdéseket, 

megállapodásokat.  
 

Mőszaki, beruházási területen: 
� A projekt elıkészítés során a hatóságokkal, irányító hatósággal, közremőködı 

szervezetekkel és a szakemberekkel való együttmőködés, adatok szolgáltatása, 
mőszaki, pénzügyi, jogi és üzemeltetési kérdésekben a döntések meghozatala. 
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� Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezıi számlák kiegyenlítése a kapcsolódó 
pénzügyi elszámolásokkal. 

� A megvalósítás során az építési terület elıkészítése, biztosítása. 
� Lakossági tájékoztatás. 

 
A beruházás mőszaki befejezése utáni feladatok: 

� A projekt megvalósulása után, a projekt által kialakított rendszer üzembe 
adása, igénybevétele. 

� Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenırzési eljárásában, támogatási 
szerzıdés szerint. 

� A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körő pénzügyi elszámolás, EU 
támogatási szerzıdéseknek megfelelıen.  

� Hitelfelvétel esetén a társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával 
kötelezettséget vállalnak, hogy a beruházási saját erı biztosítása érdekében a 
társulás által az önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a 
beruházás megvalósítása, a társulás megszőnése utáni idıszakban az ıket 
terhelı arányban jogutódként törleszteni fogják.  

8.) A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazót levélben bejelentik a 
számlavezetı pénzintézetnek a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal 
megnevezését és pénzforgalmi jelzıszámát, mint azonnali beszedési megbízás 
benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a pénzügyi hozzájárulások teljes 
összegének megfizetéséig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás 
bank által aláírt egy példányát a tagok kötelesek a Társulásnak átadni. 

 
9.) A pályázat eredményes ellenırzése, továbbá az üzemeltetés, beruházás érdekében 

szükséges adatokat a Társulási Tanács döntése, illetve az elnök megkeresésére az 
érintett tag önkormányzatok határidıre rendelkezésre bocsátják. 

 
VI.  A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 
A) VAGYON  
1.) A beruházás támogatási szerzıdés szerinti összköltsége: nettó 991.909.600.- Ft, ebbıl 
támogatás: 84,261907%, azaz nettó 835.801.945.- Ft. A saját erı és az ÁFA olyan mértékben 
terheli az egyes tagokat, amilyen mértékben a beruházási érték megoszlik az önkormányzatok 
között. A beruházási érték megosztásánál a települések területén megvalósuló beruházási 
részek értékeit kell irányadónak tekinteni. 
2.) A beruházásban a települések az alábbi aránnyal vesznek részt:  

 
� Törökszentmiklós   58,30% 
� Örményes      8,83% 
� Kuncsorba       8,61% 
� Tiszatenyı     11,08% 
� Tiszabı     13,18% 

 
3. ) A társulás mőködési költségeit a III.2. pontban megjelölt polgármesteri 
hivatal megelılegezi, és negyedévenként az elnökútján közli a tagokkal. A 
tagok a mőködési kiadásokat a beruházás tervezett kiadásainak arányában 
kötelesek viselni. Ezen fizetési kötelezettséget a tagok a kiadások közlését 
követı 30 napon belül téríti meg a III.2. pontban megjelölt polgármesteri 
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hivatalnak. A mőködési költségekrıl a III.2. pontban megjelölt polgármesteri 
hivatal évente elszámolást készít a Társulásnak. 

 
4.) A Társulás által végzett beruházás és annak szaporulata a Társulás vagyona.  
5.) A Társulás által megvalósított beruházás után elszámolandó amortizáció felosztását oly 
módon képezi a Társulás, hogy az minden fogyasztó esetében egyenlı anyagi terhet jelentsen, 
figyelemmel a VI/3. pontra. 
6.)A települések vállalják, hogy társulási szinten az amortizációs költséget a VI.A.2. pont 
szerinti arányban osztják fel. Amennyiben az így képzett árnál túl nagy az eltérés, akkor külön 
megállapodást kötnek társult önkormányzatok.  
7.) A Társulás vagyona a Társulás megszőnése után az egyes  tagönkormányzatok területén 
megvalósított beruházások szerint kerül a tagönkormányzatok tulajdonába.  
 
B) GAZDÁLKODÁS 

1.) A Társulást érintı beruházási számlát a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal 
településenként megbontja, melyrıl tájékoztatót küld az önkormányzatoknak.  

2.) A III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal által kimutatott összeget az 
önkormányzatok nyolc napon belül kötelesek kiegyenlíteni, a támogatással csökkentett 
részt utalják át.  

3.) A beruházás megvalósítása végén a III.2. pontban megjelölt polgármesteri hivatal a 
teljes összegre és önkormányzatokat érintı részösszegekre elszámolást készít a 
mőszaki átadás-átvételt követı 30 napon belül.  

4.) A Társulás megszőnése, felmondása, kilépés esetén a tagok egymással elszámolni 
kötelesek.  

5.) A beruházással létrejövı közös tulajdonú vagyont a befizetés összegének megfelelı 
tulajdoni hányad szerint kell átadni. 

6.) A Társulás kötelezettségvállalásának rendje külön szabályzatban kerül meghatározásra 
7.) A Társulás bankszámlája felett a társulás elnöke és elnökhelyettese rendelkezik 

együttes aláírási joggal 
 

VII.  ÜZEMELTETÉS 
 

1.) A beruházás befejezését követıen a Társulás a létrejött vagyont a társult tag 
önkormányzatok kérelmére üzemeltetésre, kezelésre átadja üzemeltetık részére, 
bérleti díj ellenében.  

2.) A társult tagok tudomásul veszik, hogy  
� a beruházást követı elsı évben a szolgáltatóra esı beruházáshoz kapcsolódó 

éves amortizációs költséget a beruházás mőszaki átadás-átvételét megelızı, a 
társulás tagjai területén elfogyasztott éves vízmennyiség (Ft/m3) arányában; 

� a beruházást követı második évtıl a megelızı év és a tárgyév elsı kilenc 
hónapjában mért – éves szintre vetített – vízfogyasztásának 

arányában osztják szét egymás között a társulásban résztvevı önkormányzatok abból a 
célból, hogy a vízdíjat terhelı amortizáció egyenlı legyen. 
3.) A bérleti díjnak meg kell egyezni a mindenkor hatályos jogszabályok szerint 

költségként elszámolható amortizáció 100%-ával, melyrıl a döntést követı 8 napon 
belül tájékoztatja az üzemeltetıt. Az amortizációs költség összegérıl a Társulás dönt, 
figyelemmel a III. fejezet 3. pontjára és az V. fejezet A/6. és A/7. pontjára.   

4.) Az üzemeltetı által beszedett amortizációt bérleti díj címén az üzemeltetı félévenként, 
a félévet követı 15 napig átutalja a társulásnak.  
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A társulás az összeg megérkezésétıl számított 8 napon belül átutalja a bérleti díjat a 
társult tag önkormányzatoknak, akik ezt az összeget nyilvántartásaikban elkülönítik.  
 

Az amortizációt (bérleti díjat) a településen lévı vízi közmő szolgáltatás fejlesztésére 
(beruházásra, felújításra) kell fordítani, melyrıl az érintett települési önkormányzatok 
döntenek. Ez a szabály a beruházás átadását követı öt évig él. Ezt követıen a vagyon 
ténylegesen az önkormányzatok tulajdonába megy át, öt év után, mint közös tulajdon 
megszőnik, és a tagok által biztosított saját erı arányában az önkormányzatok tulajdonába 
kerül. Amennyiben a beruházás megvalósítása során az egyes településeken létrejövı 
beruházási részek értékeinek aránya eltér a ténylegesen biztosított saját erı-arányoktól, 
akkor a vagyontárgyak a tulajdonba adása a beruházás helyeihez igazodik. 

VIII.  TÁRSULÁS ELLEN İRZÉSE, FELÜGYELETE 
 

1.) A Társulás felügyeleti szerve:  
1.)Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestülete 
2.) Örményes Község Önkormányzat Képviselıtestülete 
3.) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselıtestülete 
4.) Tiszatenyı Község Önkormányzat Képviselıtestülete 
5.) Tiszabı Község Önkormányzat Képviselıtestület 
együttesen gyakorolják a felügyeleti szerv jogait. 

 
2.) A Társulás mőködésének ellenırzését Törökszentmiklós Város Polgármesteri 
Hivatalának belsı ellenırzése útján végzi évente egy alkalommal, melyrıl a társulásnak 
be kell számolni a költségvetési beszámoló tárgyalásakor.  

A Társulás nem mőködtet munkaszervezetet, nem alkalmaz munkavállalókat. 
 

IX.  TAGSÁGI JOGVISZONY 
 

1.) A társulási megállapodás a tag önkormányzatok képviselıtestületeinek minısített 
többséggel elfogadott határozatával válik érvényessé. 

2.) Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Társulási Megállapodást a beruházás 
megvalósításának teljes befejezéséig, teljes körő pénzügyi elszámolásig nem 
mondhatják fel. Tagok vállalják, hogy ha a Társulás megszőnése elıtt tagságuk a 
Társulásban megszőnik, a Társulás fennállása alatt, de legfeljebb a beruházás mőszaki 
átadását követı öt évig az amortizáció teljes összegét érvényesítik a vízdíjban, és az 
amortizáció teljes összegét vízi közmő-fejlesztésre fordítják, valamint a beruházáshoz 
nyújtott támogatások feltételeit teljesítik. Ha bármely tag – akár a Társulás tagjaként, 
akár tagsága megszőnése után, de a támogatási szerzıdések hatálya alatt – a 
támogatásokra vonatkozó szabályok megszegésével a támogatás(ok) visszafizetésének 
elrendelését idézi elı, köteles a többi tag helyett is teljesíteni a visszafizetési 
kötelezettséget. 

3.) Társulás megszőnése: A Társulás a hatályos jogszabályi keretek között a beruházás 
mőszaki átadás-átvételét követı 5 év után szőnik meg.  

4.) A Társulást kizárólag a törökszentmiklósi kistérség azon települései alkotják, melyek 
nem szerepeltek az ivóvízminıség-javító program I. ütemében, illetve a 201/2001. 
(X.25.) Korm. számú rendelet 6. sz. melléklet alapján jogosultak a II. ütemben történı 
részvételre. Ezáltal más település csatlakozására a Társuláshoz nincs lehetıség. 

5.) A Társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel elfogadott határozatával 
nem csak a naptári év utolsó napjával zárhatja ki a Társulás azon tagját, mely jelen 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett 
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eleget. A Társulásból kizárt önkormányzat a projektbıl rá esı kötelezettségekért a 
kizárást követıen is egyetemlegesen felel. 

 
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

 
1.) Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után aláírják.  
2.) A Társulási Megállapodás a beruházás mőszaki átadásától, átvételétıl számított 5 évig 

szól. 
 

Záradék 
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselı-testületek hagyták jóvá, fogadták el elıírásait, 
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelezı rendelkezésként: 
 
Kuncsorba Község Képviselı-testülete                                      sz. határozatával 
Tiszabı Község Képviselı-testülete                                           sz. határozatával 
Tiszatenyı Község Képviselı-testülete                                     sz. határozatával 
Törökszentmiklós Város Képviselı-testülete                            sz. határozatával 
Örményes Község Képviselı-testülete                                      sz. határozatával 
 
A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek, 
jegyzık aláírásukkal látják el. 
 

Kuncsorba Község Képviselı-testülete nevében: 
 

RédaiJános                                                                      Hegedős László 
polgármester                                                                           jegyzı 

 
Tiszabı Község Képviselı-testülete nevében: 

 
          Szabó Béla                                                                    Ulviczki László 
          polgármester                                                                         jegyzı 
 

Tiszatenyı Község Képviselı-testülete nevében: 
 

         Kazinczi István                                                                  Hegedős László 
              polgármester                                                                         jegyzı 
 
 
 

Törökszentmiklós Város Képviselı-testülete nevében: 
 

         Dr. Juhász Enikı                                                              Dr. Ondok László 
              polgármester                                                                       jegyzı 
 

Örményes Község Képviselı-testülete nevében: 
 

           Fürj Jánosné                                                                    Hegedős László 
           polgármester                                                                          jegyzı 
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VI. Napirend:  
 
Elıterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás 
jogszabályváltozásból eredı módosítására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
44/2013. (VI. 26.) önkormányzati határozat 
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás 
jogszabályváltozásból eredı módosításáról 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § 
(1) bekezdése alapján a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Szilárd hulladéklerakói 
Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítását 
jelen határozat 1. számú mellékletében, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 

2. Felhatalmazza Rédai János polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának és 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Felelıs: Rédai János polgármester 

Határidı: 2013. július 31. 

Errıl értesülnek:  

1. Rédai János polgármester helyben  
2. Képviselı-testület tagjai helyben 
3. Hegedős Lászó jegyzı helyben 
4. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 
5. I r a t t á r 
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44/2013.(VI. 25.) önkormányzati határozat 1. számú melléklete 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA  
 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
Önkormányzati Társulás tagjai – a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 
hulladéklerakói rekultivációjának megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról szóló 
Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) – tekintettel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§-ában foglalt felülvizsgálati 
kötelezettségre - az alábbiak szerint módosítják: 

1. A Megállapodás preambuluma ötödik bekezdésében a „Ttv. 16. §-a értelmében” 
szövegrész hatályát veszti. 

2. A Megállapodás Preambulumában és I. fejezetében „Örményes Község 
Önkormányzata 5222 Örményes Felszabadulás út 16.” szövegrész helyébe 
„Örményes Község Önkormányzata 5222 Örményes Arany János út 16.”, azt 
követıen „Török Csaba polgármester” szövegrész helyébe „Fürj Jánosné 
polgármester” szöveg lép. 

3. A Megállapodás I. fejezete „A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselıje” 
szövegrész és az azt követı felsorolást követıen az alábbi bekezdéssel egészül ki:  

„A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

 Település neve 
Lakosságszáma (fı) 

2012.01.01-én 

1. Szolnok Megyei Jogú Város 74 341 

2. Abony Város 14 876 

3. Szajol Község 3 734 

4. Rákóczifalva Város 5 359 

5. Tószeg Község 4 380 

6. Tiszavárkony Község 1 526 

7. Tiszajenı Község 1 642 

8. Vezseny Község 692 

9. Zagyvarékas Község 3 512 

10. Szászberek Község 969 



 20 

11. Újszász Város 6 360 

12. Törökszentmiklós Város 21 043 

13. Fegyvernek Nagyközség 6 415 

14. Kétpó Község 682 

15. Kuncsorba Község 585 

16. Tiszatenyı Község 1 627 

17. Kengyel Község 3 857 

18. Örményes Község 1 049 

19. Tiszapüspöki Község 2 005 

20. Mezıtúr Város 17 337 

21. Túrkeve Város 8 741 

22. Kenderes Város 4 647 

23. Jászkarajenı Község 2 662 

24. Kıröstetétlen Község 854 

„  

4. A Megállapodás III. fejezet elsı bekezdésében a „Ttv. 16-18.§-aiban foglalt 
rendelkezéseknek megfelelıen a” szövegrész hatályát veszti. 

5. A Megállapodás IV. fejezet nyolcadik bekezdésében a „Ttv. 16.§-a szerinti” 
szövegrész hatályát veszti. 

6. A Megállapodás VI. fejezet elsı bekezdésében a „Ttv. 11.§, 13.§ (1) bekezdésében és 
20.§ (3) bekezdésében” szövegrészt követıen „és a mindenkor hatályos helyi 
önkormányzatokról szóló törvény helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó 
rendelkezéseiben” szöveggel egészül ki. 

7. A Megállapodás VI. fejezet második bekezdésében az „az Ötv. 8.§ (1) bekezdésben 
meghatározott köztisztaság és települési köztisztaság biztosítása” szövegrész helyébe a 
„ a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott 
hulladékgazdálkodási” szöveg lép. 

8. A Megállapodás VII. fejezet A) pontja elsı bekezdésében a „Ttv. 10.§-a alapján a” 
szövegrész hatályát veszti. 

9. A Megállapodás VII. fejezet A) pontja negyedik bekezdésében a „figyelemmel a Ttv. 
10.§ (3) bekezdésében foglalt korlátra” szövegrész hatályát veszti. 

10. A Megállapodás VII. fejezet A) pontja huszonharmadik bekezdésében az „Ötv. 17.§-a 
szerinti” szövegrész hatályát veszti. 
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11. A Megállapodás XI. fejezet C) pontja elsı bekezdés a.) pontja a „(kiválás útján)” 
szövegrésszel egészül ki. 

 

12. A Megállapodás XI. fejezet C) pontja harmadik bekezdésében a „Ttv. 4.§ (2) 
bekezdése” szövegrész helyébe „mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló 
törvény helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezései” szöveg, a 
„legalább három hónappal” szövegrész helyébe „legalább hat hónappal” szöveg lép. 

13. A Megállapodás XII. fejezet A) pontja tizedik bekezdését követıen a következı 
szövegrésszel egészül ki: 

„A tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott pénzügyi hozzájárulás – a tagok 
Remondis Kétpó Kft-ben fennálló részüzletrésze – mértéke jelenleg: 

3 

 

 Önkormányzat megnevezése 

Pénzügyi hozzájárulás 
névértékben kifejezve  

(ezer Ft) 

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 8 128 

2. Abony Város Önkormányzata 1 859 

3. Szajol Község Önkormányzata 526 

4. Rákóczifalva Város Önkormányzata 717 

5. Tószeg Község Önkormányzata 617 

6. Tiszavárkony Község Önkormányzata 224 

7. Tiszajenı Község Önkormányzata 216 

8. Vezseny Község Önkormányzata 90 

9. Zagyvarékas Község Önkormányzata 483 

10. Szászberek Község Önkormányzata 22 

11. Újszász Város Önkormányzata 876 

12. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 3 068 

13. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata  943 

14. Kétpó Község Önkormányzata 108 

15. Kuncsorba Község Önkormányzata 104 

16. Tiszatenyı Község Önkormányzata 247 
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17. Kengyel Község Önkormányzata 527 

18. Örményes Község Önkormányzata 162 

19. Tiszapüspöki Község Önkormányzata  271 

20. Mezıtúr Város Önkormányzata 2 534 

21. Túrkeve Város Önkormányzata 1 345 

22. Kenderes Város Önkormányzata 700 

23. Jászkarajenı Község Önkormányzata 418 

24. Kıröstetétlen Község Önkormányzata  103 

” 

14. A Megállapodás XIV. fejezete második bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

„A Társulás megszőnik, ha 

a) törvényben szabályozott megszőnési feltétel megvalósult; 

b) ha a társulás tagjai törvény által elıírt többséggel azt elhatározzák; 

c) a törvény erejénél fogva; 

d) a bíróság jogerıs döntése alapján.” 

15. A Megállapodás XVI. fejezete negyedik bekezdésében a „Felek a jogvita esetére 
alávetik magukat a Szolnoki Városi Bíróság, hatáskört ıl függıen a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének” szövegrész 
helyébe a „Felek a jogvita esetére alávetik magukat perértéktıl és pertárgytól 
függıen a Társulás székhelye szerint illetékes bíróság eljárásának” szöveg lép. 

16. A Megállapodás I.-XVI. fejezetében „az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény ” szövegrészei „mindenkor hatályos államháztartásról szóló 
törvény”  szövegrészekre módosulnak. 

17. A Megállapodás I.-XVI. fejezetében a „helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény”  szövegrészei „mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló 
törvény” szövegrészekre módosulnak. 

18. A Megállapodás I.-XVI. fejezetében „a helyi önkormányzatok társulásairól szóló 
1997. évi CLXXXV. törvény” szövegrészei „mindenkor hatályos helyi 
önkormányzatokról szóló törvény társulásra vonatkozó rendelkezései” 
szövegrészekre módosulnak. 
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19. A Megállapodás I.-XVI. fejezetében „a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény” szövegrészei „mindenkor hatályos hulladékról szóló törvény” 
szövegrészekre módosulnak. 

20. A Megállapodás I.-XVI. fejezetében „az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009. (XII.19) Kormányrendelet” és „Ámr.” szövegrészei helyébe a 
„mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet” szövegrész lép. 

Szolnok, 2013. ……………. 

 
 
____________________________________________ 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester 
____________________________________________ 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
Képviseli: Dr. Juhász Enikı polgármester 
___________________________________________ 
Mezıtúr Város Önkormányzata 
Képviseli: Herczeg Zsolt polgármester 
____________________________________________ 
Abony Város Önkormányzata 
Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
____________________________________________ 
Túrkeve Város Önkormányzata 
Képviseli: dr. Szabó Zoltán polgármester 
__________________________________________ 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 
Képviseli: Tatár László polgármester 
____________________________________________ 
Újszász Város Önkormányzata 
Képviseli: Molnár Péter polgármester 
____________________________________________ 
Rákóczifalva Város Önkormányzata 
Képviseli: Krizsán József polgármester 
____________________________________________ 
Kenderes Város Önkormányzata 
Képviseli: Pádár Lászlóné polgármester 
__________________________________________ 
Tószeg Község Önkormányzata 
Képviseli: dr. Gyuricza Miklós polgármester 
___________________________________________ 
Kengyel Község Önkormányzata 
Képviseli: Nagy Szilárd polgármester 
__________________________________________ 
Szajol Község Önkormányzata 
Képviseli: Szöllısi József polgármester 
___________________________________________ 
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Zagyvarékas Község Önkormányzata 
Képviseli: Jánosi József polgármester 
____________________________________________ 
Jászkarajenı Község Önkormányzata 
Képviseli: Palya István Kálmán polgármester 
______________________________________ 
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 
Képviseli: Polgár István polgármester 
____________________________________________ 
Tiszatenyı Község Önkormányzata 
Képviseli: Kazinczi István polgármester 
___________________________________________ 
Tiszavárkony Község Önkormányzat 
Képviseli: Mészáros Zoltán polgármester 
 
________________________________________ 
Tiszajenı Község Önkormányzata 
Képviseli: Puskás Béla Csaba polgármester 
_______________________________________ 
Örményes Község Önkormányzata 
Képviseli: Fürj Jánosné polgármester 
____________________________________________ 
Szászberek Község Önkormányzata 
Képviseli: Alapi József polgármester 
____________________________________________ 
Kétpó Község Önkormányzata 
Képviseli: Boldog István polgármester 
________________________________________ 
Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviseli: Rédai János polgármester 
___________________________________________ 
Kıröstetétlen Község Önkormányzata 
Képviseli: Pásztor Imre polgármester 
____________________________________________ 
Vezseny Község Önkormányzata 
Képviseli: ifj. Szabó Ferenc polgármester 
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44/2013. (VI. 25.) önkormányzati határozat 2. melléklete 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  

 
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 
megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról 

módosításokkal egységes szerkezetben 

 
PREAMBULUM  

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselı-testületei elhatározzák, hogy a 
Magyar Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló1990. 
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ttv.) 16. §-a által biztosított társulási jog alapján a közös érdekek felismerésén 
alapuló, Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakóinak 
rekultivációjának megvalósításának hatékonyabb és célszerőbb megoldását, a közszolgáltatás 
színvonalának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása, mint közös cél érdekében, 
valamint, együttmőködésük intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elısegítése 
jegyében:  

 

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

képviseli: Szalay Ferenc polgármester 

2.  Abony Város Önkormányzata 

2740, Abony Kossuth tér 1. 

képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit 

3. Szajol Község Önkormányzata 
5081, Szajol Rózsák tere 1.  
képviseli: ifj. Szıllısi József polgármester 

4. Rákóczifalva VárosÖnkormányzata 
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

képviseli: Tóth Lajos polgármester  
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Az alábbi önkormányzatok csatlakoznak a I. pontban megjelölt társuláshoz a Szolnok Térségi 
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak 
üzemeltetésének megvalósítása érdekében.  

1. Tószeg Község Önkormányzata 
5091 Tószeg Rákóczi út 37. Dr. Gyuricza Miklós polgármester 

 

2. Tiszavárkony Község Önkormányzat 
5092 Tiszavárkony Endre király út 37. Mészáros Zoltán polgármester 

 

3. Tiszajenı Község Önkormányzata 
5094 Tiszajenı Vasút út 11. Puskás Béla Csaba polgármester 

 

4. Vezseny Község Önkormányzata 
5093 Vezseny Fı út 13. ifj. Szabó Ferenc polgármester 

 

5. Zagyvarékas Község Önkormányzata 
5051 Zagyvarékas Rákóczi út 56.  Jánosi József polgármester 

 

6. Szászberek Község Önkormányzata 

5053 Szászberek Béke út 1.  Alapi József polgármester 

 

7. Újszász Város Önkormányzata 
5052 Újszász Szabadság tér 1. Molnár Péter polgármester 

 

8. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
5200 Törökszentmiklós Kossuth L. út 135. dr. Juhász Enikı polgármester 

 

9. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 
5231 Fegyvernek  Felszabadulás út 171. Tatár László polgármester 
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10. Kétpó Község Önkormányzata 
5411 Kétpó Almásy tér 1.  Boldog István polgármester 

11. Kuncsorba Község Önkormányzata 
5412 Kuncsorba Dózsa Gy. út 26.  Rédai János polgármester 

 

12. Tiszatenyı Község Önkormányzata 
5082 Tiszatenyı Alkotmány út 26.  Kazinczi István polgármester 

 

13. Kengyel Község Önkormányzata 
5083 Kengyel Szabadság út 10. Nagy Szilárd polgármester 

 

14. Örményes Község Önkormányzata 
5222 Örményes  Arany János út 16. Fürj Jánosné polgármester 

 

15. Tiszapüspöki Község Önkormányzata 
5211 Tiszapüspöki Fı út 93. Polgár István polgármester 

 

16. Mezıtúr Város Önkormányzata 

5400 Mezıtúr Kossuth L. tér 1.  Herczeg Zsolt polgármester 

 

17. Túrkeve Város Önkormányzata 
5420 Túrkeve Petıfi tér 1. dr. Szabó Zoltán polgármester 

 

18. Kenderes Város Önkormányzata 
5331 Kenderes Szent István út 56.  Pádár Lászlóné polgármester 

 

19. Jászkarajenı Község önkormányzata 
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2746 Jászkarajenı Rákóczi út 16. Palya István Kálmán polgármester 

 

20. Kıröstetétlen Község Önkormányzata 
3745 Köröstetétlen  Kocséri út 4.  Pásztor Imre polgármester 

Az Önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, 
egyenként Tag) önálló jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulást hoznak létre, 
és biztosítják annak mőködési feltételeit.  

Tagok rögzítik, hogy jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulásukat szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz 
igazodó arányos teherviselés alapján hozzák létre, a társuló önkormányzatok települési szilárd 
hulladéklerakóinak rekultivációjának hatékonyabb és célszerőbb megoldása, és az Európai 
Unió Strukturális Alapjai Környezet és Energia Operatív Program támogatásának 
(továbbiakban: KEOP támogatás) projekt céljára történı elnyerése, illetve felhasználása, 
valamint a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során 
létrejött vagyontárgyak üzemeltetése érdekében. Tagok a KEOP támogatással kívánják a 
meglévı települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációját megvalósítani, valamint az 
ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi elıfeltételeket biztosítani.  

A Társulás létrehozatalának célja a közös projekt keretébe tartozó fejlesztések megvalósítása, 
valamint a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során 
létrejött vagyontárgyak üzemeltetése. 

I.  
A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M ŐKÖDÉSI TERÜLETE  

A Társulás neve: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 
rekultivációjának Önkormányzati Társulása (a továbbiakban: Társulás) 

 

A Társulás székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.  

A Társulás postacíme: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9. 

A Társulás mőködési területe: a Tagok közigazgatási területe  

A Társulás tagjainak neve, székhelye, és képviselıje:  

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000 Szolnok Kossuth tér 9. Szalay Ferenc polgármester 

Rákóczifalva Város Önkormányzata 
5085 Rákóczifalva Szabadság tér 2. Krizsán József polgármester 
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Szajol Község Önkormányzata 
5081 Szajol Rózsák tere 1.  Szöllısi József polgármester 

Tószeg Község Önkormányzata 
5091 Tószeg Rákóczi út 37. Dr. Gyuricza Miklós polgármester 

Tiszavárkony Község Önkormányzat 
5092 Tiszavárkony Endre király út 37. Mészáros Zoltán polgármester 

 

Tiszajenı Község Önkormányzata 
5094 Tiszajenı Vasút út 11. Puskás Béla Csaba polgármester 

Vezseny Község Önkormányzata 
5093 Vezseny Fı út 13. ifj. Szabó Ferenc polgármester 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 
5051 Zagyvarékas Rákóczi út 56.  Jánosi József polgármester 

Szászberek Község Önkormányzata 
5053 Szászberek Béke út 1.  Alapi József polgármester 

Újszász Város Önkormányzata 
5052 Újszász Szabadság tér 1. Molnár Péter polgármester 

Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
5200 Törökszentmiklós Kossuth L. út 135. dr. Juhász Enikı polgármester 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 
5231 Fegyvernek  Felszabadulás út 171. Tatár László polgármester 

Kétpó Község Önkormányzata 
5411 Kétpó Almásy tér 1.  Boldog István polgármester 

Kuncsorba Község Önkormányzata 
5412 Kuncsorba Dózsa Gy. út 26.  Rédai János polgármester 

Tiszatenyı Község Önkormányzata 
5082 Tiszatenyı Alkotmány út 26.  Kazinczi István polgármester 

Kengyel Község Önkormányzata 
5083 Kengyel Szabadság út 10. Nagy Szilárd polgármester 
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Örményes Község Önkormányzata 
5222 Örményes  Arany János út 16. Fürj Jánosné polgármester 

Tiszapüspöki Község Önkormányzata 
5211 Tiszapüspöki Fı út 93. Polgár István polgármester 

Mezıtúr Város Önkormányzata 

5400 Mezıtúr Kossuth L. tér 1.  Herczeg Zsolt polgármester 

 

Túrkeve Város Önkormányzata 
5420 Túrkeve Petıfi tér 1. dr. Szabó Zoltán polgármester 

Kenderes Város Önkormányzata 
5331 Kenderes Szent István út 56.  Pádár Lászlóné polgármester 

Abony Város Önkormányzata 
2740 Abony  Kossuth tér 1.  Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester 

Jászkarajenı Község önkormányzata 
2746 Jászkarajenı Rákóczi út 16. Palya István Kálmán polgármester 

Kıröstetétlen Község Önkormányzata 
3745 Köröstetétlen  Kocséri út 4.  Pásztor Imre polgármester 

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

 Település neve 
Lakosságszáma (fı) 

2012.01.01-én 

1. Szolnok Megyei Jogú Város 74 341 

2. Abony Város 14 876 

3. Szajol Község 3 734 

4. Rákóczifalva Város 5 359 

5. Tószeg Község 4 380 

6. Tiszavárkony Község 1 526 

7. Tiszajenı Község 1 642 
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8. Vezseny Község 692 

9. Zagyvarékas Község 3 512 

10. Szászberek Község 969 

11. Újszász Város 6 360 

12. Törökszentmiklós Város 21 043 

13. Fegyvernek Nagyközség 6 415 

14. Kétpó Község 682 

15. Kuncsorba Község 585 

16. Tiszatenyı Község 1 627 

17. Kengyel Község 3 857 

18. Örményes Község 1 049 

19. Tiszapüspöki Község 2 005 

20. Mezıtúr Város 17 337 

21. Túrkeve Város 8 741 

22. Kenderes Város 4 647 

23. Jászkarajenı Község 2 662 

24. Kıröstetétlen Község 854 

 

A Társulás bélyegzıje:  
- hosszú bélyegzı (a bélyegzın a Társulás neve, címe, bankszámlaszáma és adószáma) 
- körbélyegzı (körben a Társulás neve és székhelye) 
A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodás IV. fejezetében megjelölt 
cél(ok) elérése érdekében önkormányzati Társulást hoznak létre. 
6 

A Társulás hivatalos dokumentumai és szerzıdései:  

A vonatkozó elıírások teljesítése mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás 
nevét és székhelyét, illetve a Társulás által kötött szerzıdések esetében a Társulás adószámát 
és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel kell tüntetni. 

II.  
A TÁRSULÁS IDİBELI HATÁLYA  
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A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés idıpontjától határozatlan 
idıtartamra jön létre.  

 

III.  
A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA  

 

A Társulás önálló jogi személy, elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.  

A Társulás mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet szerint az elıirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkezik. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.  

A Társulás operatív végrehajtási feladatait a projekt megvalósítására létrehozott 
projektszervezet végzi.  

Társult önkormányzati Tagok megbízásából Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - az 
alapítók képviseletében - intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes 
igazgatóságánál történı törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.  

IV.  
A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI  

 

A Társulást alapító önkormányzatok települései szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja, 
valamint a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során 
létrejött vagyontárgyak Társulás útján történı üzemeltetése (továbbiakban: Projekt) vált 
szükségessé a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás megvalósítására 
létrejött konzorciumi, valamint önkormányzati döntések eredményeképpen. 

Tagok egyetértenek abban, hogy Szolnok, Abony, Szajol, Rákóczifalva önkormányzatok 
felszíni és felszín alatti vizeinek további szennyezésének megakadályozása, és a 
környezetterhelés csökkentése érdekében térségi szinten rekultiválni kell a lakosságot és 
környezetet is folyamatosan veszélyeztetı régi, mőszakilag nem megfelelı bezárt, illetve 
felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat. 

Tagok kiemelten a települések szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja megvalósítás 
érdekében kívánják a projektet megvalósítani, valamint az ehhez szükséges gazdasági, 
pénzügyi és jogi elıfeltételeket biztosítani. 

A hulladéklerakó rekultiváció magába foglalja a tagok felhagyott hulladéklerakóján a 
hulladék jogszabályban meghatározott módon történı rendezését, fedését, takarását, 
növényekkel való telepítését, monitoring kutak kiépítését, szükség szerint biogáz rendszer 
megépítését.  
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Közös tevékenységüket olyan kiemelt mőszaki, technikai színvonalon és a környezetet 
védı rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális 
rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élı 
lakosság számára. Jelen megállapodás ezen együttmőködési szándékuk megerısítésére 
szolgál.  

A rekultiváció megvalósításához a Tagok nem rendelkeznek elegendı saját forrással, ezért 
a rekultiváció megvalósítása csak nemzeti, illetve uniós támogatás igénybe vételével 
lehetséges. A rekultiváció projekt európai uniós támogatásra jogosult, mert olyan 
egymással összefüggı beruházás-igényes környezetvédelmi infrastrukturális 
projektelemekbıl áll, amelyek lehetıvé teszik az érintett térség számára az Európai Unió 
által felállított környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést. Tagok elıtt ismert, 
hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentıs támogatásban részesíti az 
Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan beruházási 
projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához.  

Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi fejlesztéseik finanszírozása céljából 
igénybe kívánják venni az Európai Unió Kohéziós Alapjának pénzügyi eszközeit és a 
KEOP támogatási rendszerében ahhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatást.  

A hatályos elıírások szerint, ha a KEOP támogatással megvalósuló rekultiváció projekt 
kedvezményezettje egynél több önkormányzat, a jogi személyiséggel rendelkezı társulás 
kötheti meg a támogatásra vonatkozó támogatási szerzıdést.  

A Tagok megállapítják, hogy a KEOP támogatás igénybevételét érintı, változó 
jogszabályi kötelezéseknek való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, 
önkormányzati társulás keretében kívánják a rekultivációs projektet megvalósítani.  

Tagok az NFÜ 2011.04.07-én valamint 2011.05.19-én kézhez vett leveleiben foglalt 
üzemeltetési struktúrának való megfelelés érdekében a Szolnok Térségi 
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak 
üzemeltetését a Társulás útján kívánják megvalósítani.  

 

V. 
ELİZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETEND İ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS 

TAGJAI FELADATAI  

 

Tagok rögzítik, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Projekt elıkészítésére 
irányuló feladatok végrehajtásához KEOP-2.3.0.-1F-2007-0009 azonosító számon regisztrált 
és 2008. június 9-én megkötött Támogatási szerzıdésben vissza nem térítendı támogatásban 
részesül.  

Tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített célok elérése érdekében, 
önkormányzati felelısségvállalással a Társulás útján pályázatot nyújtanak be a KEOP 
program keretében megvalósuló, hulladéklerakó rekultivációt célzó projektek II. fordulós 
pályázatán igénybe vehetı támogatásra.  
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Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. Tagok kifejezetten 
felhatalmazzák a Társulást, hogy nevükben a támogatási szerzıdést megkösse.  

A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az 
esedékesség idıpontjában alapvetı kötelezettségük.  

A megállapodást, alapító okiratot aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere 
érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó, és a helyi önkormányzati 
érdekekkel nem ütközı, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely 
szerzıdésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne.  

Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a Strukturális Alapok felhasználására 
vonatkozó hazai elıírásokat, a kapott támogatást az arra elıírt sorrendben csak a megjelölt 
beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerzıdésben foglalt 
mindennemő, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megırzési 
kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén mőködési stabilitásukat 
nem veszélyeztethetik.  

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során elıtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és 
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történı 
jogszabályalkotás, illetve határozathozatal (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, 
belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.), továbbá a folyamatos információadás és 
kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. 
Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve mőködı kapcsolódó (pl.: 
üzemeltetési) szerzıdésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-
politikára (rendeletekre) is.  

Tagok rögzítik, hogy az NFÜ 2011.04.07-én valamint 2011.05.19-én kézhez vett leveleiben 
foglalt üzemeltetési struktúrának meg kívánnak felelni, melynek érdekében bıvítik ki az 
együttmőködésüket.  

A Tagok a projekt elıkészítése, megvalósítása, a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási 
rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak üzemeltetése, valamint a 
Tagi önerı biztosítása érdekében hozzák létre a Társulást és annak szervezeteit. Mőködésük 
idıtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KEOP támogatási 
rendszerben közremőködı szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják:  
1.) Az együttmőködési kötelezettség terén:  

• Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében 
kölcsönösen együttmőködnek egymással; 

• Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a konzorciumi formában kötött 
megállapodásaikban, valamint határozataikban foglaltakat jelen együttmőködésük 
során értelemszerően irányadónak tekintik; 

• Tagok, illetve képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendık; 

• Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlıdését szem elıtt tartva, 
az itt lefektetett elveket betartják, a késıbbiekben öncélúan nem akadályozzák a 
rendszer, illetve a Társulás mőködését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintı 
joghatályos döntéseiket idıben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi 
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kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat 
határidıre teljesítik; 

• Elıre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a 
megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen 
megállapodásban, a KEOP támogatási pályázatában, az EU Önerı Alap pályázatában, 
illetve a KEOP elıírásokban foglalt rendelkezéseket; 

• Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el,  

• Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti idıszakos 
üzemeltetésére vagy annak biztosítására. 

 
2.) Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  

• A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok elıteremtése, 
így különösen az Európai Unió KEOP támogatási programjában való részvétel; 

• Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész, a járulékos költségek és a Társulás 
mőködési költségeinek biztosítására; 

• A projekt kidolgoztatása; 
• A mőködtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
• A KEOP támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 
• Közbeszerzési eljárások kiírása, az eljárás lefolytatatásában közremőködés, a 

megkötött szerzıdések ellenırzése; 
• Minıségbiztosítási követelmények érvényre juttatása; 
• Költségfelosztás elfogadása a települések között; 
• Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása; 
• Tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása;  
• Civil szervezetek bevonása; 
• Tervezési és építési feladatok közbeszereztetésében, engedélyek megszerzésében való 

közremőködés; 
• A projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem 

támogatható a KEOP támogatásból); 
• Szakértıi munka koordinálása; 
• Monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán. 

 

3.) Mőszaki területen: 
• Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja és azok fenntartása és IV. fejezetben 

foglaltak szerint; 
• Helyszín elıkészítése és építés; 
• Együttmőködés a kivitelezı(k)kel; 
• az ún. Mérnöki (projekt felügyeletét, mőszaki ellenırzését biztosító), szakértıi, építési 

és eszközbeszerzési szerzıdések megkötése; 
• Mőszaki megvalósítás során a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon 

követése; 
• Mőszaki átadások-átvételek felügyelete, megvalósulási dokumentáció átvétele; 
• A projekttel összefüggı egyéb felmérések, mőszaki megoldások, szervezési 

feladatokban való részvétel;  
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• A rekultivációs projekt megvalósulása után a projekt keretében kialakított rendszer 
tulajdonjogi átvétele 

• A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során 
létrejött vagyontárgyak üzemeltetése  

 
Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KEOP támogatás csak a támogatás 
iránti kérelem befogadása elıtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhetı. Egyúttal 
nyilatkoznak, hogy a támogatási kérelemben részletezett munkálatok még nem kezdıdtek 
meg.  
Tagok tudomásul veszik a KEOP, valamint az állami támogatáshoz főzıdı speciális 
szabályokat.  
 

VI. 
A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE  

 
A Társulás tagjai a Ttv. 11.§, 13. § (1) bekezdésében, és 20. § (3) bekezdésében és a 
mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény helyi önkormányzatok 
társulásaira vonatkozó rendelkezéseiben kapott felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák 
át – önkormányzati rendeleteik egyidejő módosítása mellett – az alábbi feladat- és 
hatásköröket:  

A Társulás a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott 
hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatási, valamint a mindenkor hatályos hulladékról szóló 
törvényben meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat, mint a projekt 
megvalósítására irányuló tevékenységet a megállapodásban meghatározott mőködési 
(szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az 
alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.  
A Társulás TEÁOR ’08 szerinti tevékenységei:  
TEÁOR 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 
TEÁOR 38.11 Nem veszélyes hulladék győjtése 
TEÁOR 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
TEÁOR 38.31 Használt eszköz bontása 
TEÁOR 38.32 Hulladék újrahasznosítása 
TEÁOR 39.00 Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
TEÁOR 42.99 Egyéb m.n.s. építés 
TEÁOR 43.11 Bontás 
TEÁOR 43.12 Építési terület elıkészítése 
TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

A Társulás a gazdálkodását a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok alapján 
folytatja. 

 

VII.  
A TÁRSULÁS SZERVEZETE  
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Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejőleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak 
meg:  

Szervezeti rendszer:  

a) A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 

b) A törvényességi ellenırzés szerve: Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 

c) A Társulás vezetıje, képviselıje: Társulási Tanács Elnöke 

 
d) A Társulás döntés elıkészítı és végrehajtó szerve: Szolnok Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, mint projektszervezet 

A. A TÁRSULÁSI TANÁCS   
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
A Társulási Tanácsban a Tagokat a polgármesterek képviselik.  

A Társulási Tanács Tagja akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy alkalomra szólóan 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazással helyettes 
képviselı útján is gyakorolhatja a szavazati jogát. A meghatalmazást legkésıbb a Társulási 
Tanács ülésének megkezdéséig köteles a meghatalmazott Társulási Tanács Tagja a Társulási 
Tanács elnökének átadni.  

Amennyiben a polgármester képviselı személyében változás következik be, úgy e változásról 
a Tag a Társulási Tanács elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester 
polgármesterré történt megválasztásával a Társulási Tanács Tagjává válik. A polgármester 
személyében bekövetkezı változás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli.  

A Társulási Tanácsban az egyes Tagokat megilletı szavazati jog mértéke az alábbiak szerint 
alakul: 

Sorszám Település neve 
Szavazat 
száma 
(db) 

1 Szolnok 4 094 

2 Mezıtúr 920 

3 Törökszentmiklós 1 114 

4 Abony 675 

5 Túrkeve 489 

6 Fegyvernek 343 

7 Újszász 318 
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8 Rákóczifalva 260 

9 Kenderes 254 

10 Tószeg 224 

 

Sorszám Település neve 
Szavazat 
száma 
(db) 

11 Kengyel 191 

12 Szajol 191 

13 Zagyvarékas 175 

14 Jászkarajenı 152 

15 Tiszapüspöki 98 

16 Tiszatenyı 90 

17 Tiszavárkony 81 

18 Tiszajenı 78 

19 Örményes 59 

20 Szászberek 44 

21 Kétpó 39 

22 Kuncsorba 38 

23 Köröstetétlen 37 

24 Vezseny 33 

  Összesen 10 000 

A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai 
által átruházott feladat-és hatásköröket.  
A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:  

a. a Társulás éves költségvetésének, éves munkatervének, valamint éves beszámolójának 
(mérlegének) elfogadása; 

b. a Társulás szervezeti és mőködési szabályzatának véleményezése; 
c. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének megválasztása, esetleges díjazásuk 

megállapítása, visszahívásuk; 
d. eseti vagy állandó szerv létrehozása, a vezetıje megválasztása, mőködési rendjének 

meghatározása, a munkaszervezet kialakításával kapcsolatos kérdések; 
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e. mőködési hozzájárulás és a Tagokat terhelı egyéb pénzügyi kötelezettség 
megállapítása, a Tagokat a Társulással szemben terhelı fizetési kötelezettsége 
mértékének és arányának meghatározása; 

f. társulási megállapodás módosításának véleményezése, 
g. a tag kizárása és a Társulás megszőnésének elhatározása, amely a valamennyi Tag 

képviselı-testületek minısített többségő határozata esetén lép hatályba, 
h. a megállapodásban megfogalmazott célok megvalósításának áttekintése, stratégiai 

célok meghatározása; 
i. a projekt megállapodás szerinti megvalósulásának, idıbeli elırehaladásának elemzése 

és értékelése; 
j. a Tagok közötti esetleges vitás kérdések megtárgyalása, állásfoglalás kompromisszum 

érdekében, illetve a végrehajtás során felmerülı egyéb problémák körében; 
k. intézmény, más szervezet alapítása; 
l. minden olyan kérdés, amelyet a Társulási Tanács ülése a hatáskörébe von. 

 

A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a projekt elırehaladását, valamint 
megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket az Elnök és a projekt menedzsment 
alapvetınek és közös érdekkörbe tartozónak minısít.  

A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselı-testületeknek kötelesek évente 
legalább egyszer, de szükség szerint többször is beszámolni a társulásban végzett 
tevékenységükrıl.  

A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.  

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthetı, ha a tagönkormányzatok képviselı-
testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, az alapító okiratot, és a 
társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. 

A Társulási Tanács évente legalább kétszer ülésezik, a költségvetés ill. beszámoló 
elfogadásakor. Egyebekben Társulási Tanács üléseit szükség szerint tartja. A Társulási Tanács 
ülését össze kell hívni, ha a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben 
kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejő megjelölésével a Társulási Tanács 
elnökénél indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenırzési jogkörében eljárva azt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetıje kezdeményezi.  

A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke hívja össze írásban. A Társulási Tanács 
elnökének akadályoztatása esetén az elnök-helyettes, annak akadályoztatása esetén az ülést 
bármely tag összehívhatja.  

Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitőzött idıpontja elıtt 8 nappal 
kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és mellékelni kell 
hozzá – amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó elıkészítı anyagokat, 
írásbeli elıterjesztéseket. Aki a Tagok részérıl kéri a meghívót és az ülés anyagait részére 
elektronikus úton is meg küldeni.  

Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.  
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A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Tanács tagjainak több mint fele jelen 
van.  

Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell összehívni változatlan napirendi 
pontokkal, az eredeti idıpontot követı 8 napon belüli idıpontra. Az így összehívott Tanács 
ülése a résztvevı tagok számától függetlenül határozatképes.  

A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértık vagy egyéb személyek 
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz 
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.  

Tanács ülésére szükség szerint meg lehet hívni a projekttel foglalkozó kormányzati szervek 
projekt felelıseit. 

Az ülésen a tagok képviselıi nyílt szavazással döntenek a napirendben jelzett kérdésekben. A 
napirenden szereplı határozati javaslat elfogadásához a jelen lévı tagok szavazatainak több, 
mint a felének megfelelı szavazati arány szükséges. A Társulási Tanács határozatai a meg 
nem jelent Tagokra is kötelezı érvényőek. 

Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag 
képviselıje jelen van, és az adott kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselı 
hozzájárul.  

A határozati javaslat elfogadásához valamennyi szavazásra jogosult Tag több mint felének 
igen szavazata szükséges.  

Az ülést a Tárulási Tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vagy 
ülésen jelen lévı képviselık közül az ülésen választott levezetı elnök vezeti.  

A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzıkönyv 
tartalmazza az ülésen résztvevı képviselık és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi 
pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazások számszerő eredményét és a hozott 
határozatokat. A jegyzıkönyvre a képviselı-testület ülésérıl készített jegyzıkönyvre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet az ülés elnöke és a 
Társulási Tanács által a jegyzıkönyv hitelesítésére az ülésen megválasztott képviselı írja alá.  

A jegyzıkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni valamennyi tagnak és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetıjének. A jegyzıkönyv megküldésérıl az Elnök 
gondoskodik.  

A Társulási Tanács üléseinek határozatairól folyamatos számozással ellátott nyilvántartást 
kell vezetni. E nyilvántartásba bármely Tag betekinthet, arról másolatot igényelhet. 
 
B) 
A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE - ELNÖKHELYETTESE   

A Társulást az Elnök képviseli.  

Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik.  
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Az Elnök feladathatáskörébe tartozik a Társulási Tanács ülései által hozott határozatok 
döntéseinek végrehajtása.  

Az Elnök a tevékenységérıl a Társulási Tanács ülésének számol be.  
Az Elnök a Társulás ügyeinek vitele keretében:  

a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok elıtt, 

b. a Társulás számlavezetésérıl gondoskodik, 
c. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi 

nyilvántartásában szereplı adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt a a 
módosítást követı 15 napon belül, 

d. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét, 

e. összehívja és levezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
f. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítésérıl, 
g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetıvé teszi, 
h. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, 
i. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

mőködésérıl, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 
j. ellátja mindazon feladatokat, melyet jelen megállapodás a Társulási Tanács számára 

elıír, 
k. benyújtja a KEOP pályázatot a Közremőködı Szervezethez, 
l. a támogatási szerzıdést aláírja; 
m. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselıik, a 

hatóságok, közremőködı szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 
közremőködı bármely érdekeltet; 

n. a projekt megvalósítása érdekében szükséges eljárást lefolytatja, megköti a 
szerzıdéseket  

o. biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megırzését a projekt 
lezárását követı 5 évig; 

p. átveszi a tagsági kérelmeket, és azokat az ülés elé terjeszti, 
q. gondoskodik a Társulás munkaszervezetének kialakításáról, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

Az Elnök teljes körő, a mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvényben meghatározott 
felelısséggel tartozik a Társulás jogszerő tevékenységéért, a Társulás gazdálkodásáért, 
nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A Társulás elnöke a tıle elvárható 
gondossággal köteles eljárni, a. kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog 
szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.  

Az Elnök Társulással összefüggı feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási 
kötelezettséggel - jogosult szakértık igénybevételére, valamint segítı szervezet létrehozására 
a Társulás költségén.  

Az Elnök tevékenységét segítı munkaszervezet azonos a Projektszervezettel.  

Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási 
Tanács ellenırzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi 
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rendelkezéseknek megfelelıen gazdálkodik; a mőködéssel járó költségeket a befizetett 
mőködési hozzájárulás fedezi.  

A Társulási Tanács Elnökét és Elnök-helyettesét a Társulási Tanács a tagok egybehangzó 
szavazatával tagjai sorából választja meg.  

Az Elnökhelyettes megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelıen 
irányadók.  

A Társulás Elnökhelyettese az Elnök munkáját segíti, illetve tartós akadályoztatása esetén 
teljes jogkörrel helyettesíti.  

Az Elnök döntéseirıl, intézkedéseirıl a következı ülésen köteles beszámolni.  

Az Elnök tisztsége megszőnik:  
a.) a határozott idı leteltével  
b.) az Elnök lemondásával,  
c.) az Elnök halálával,  
d.) az Elnök polgármesteri minıségének megszőnésével,  
e.) az Elnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszőnésével,  
f.) visszahívással.  

Az Elnök a tisztségérıl bármikor legalább egy hónapos lemondási idıvel lemondhat. 
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával 
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács 
ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az 
elnökhelyettesi megbízatás nem szőnik meg.  
Az elnök tisztség lemondáson kívüli bármely okból történı megszőnése az Elnökhelyettes 
köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának 
céljából.  
Az elnökhelyettesi tisztség bármely okból történı megszőnése az Elnök köteles 15 napon 
belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnökhelyettes megválasztásának céljából.  
Az Elnököt a Társulási Tanács ülése a tagok többségi szavazatával bármikor jogosult 
visszahívni. 
 
C.) 
PROJEKTSZERVEZET  

A Társulás Tanács döntéseinek elıkészítését és feladatainak végrehajtását, a projekt gesztori 
feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint 
projektszervezet látja el.  

A projektszervezet feladatai az alábbiak: 

a. ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyőjtés, 
ügykezelés), 

b. megszervezi a Társulás üléseit, 
c. vezeti a Társulás üléseinek jegyzıkönyveit,  
d. a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez, 
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e. ellátja a projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 
f. elıkészíti a Keop támogatás 2. fordulós pályázatát 
g. ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. 

 

A projektszervezeten belül a projektvezetı felelıs a felelısségi körébe tartozó munka, 
feladatok szakmai irányításáért; a módszertani irányításért és a minıségbiztosításért; a projekt 
egyes csoportjainak vezetéséért, a szakmai munka összehangolásáért; a projekt részletes 
elıkészítéséért; a projekt terv, mőködési rend és erıforrás-keretek betartásáért; a folyamatos 
együttmőködésért az ügyféloldali projektmenedzserrel 

 

A projektszervezet köteles gondoskodni a Projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési 
feladatok ellátásáról; az érintettekkel való kapcsolattartásról; a szakértıi csoportok közötti 
operatív harmonizációról; a workshopok, egyeztetések konzultációk megszervezésérıl; a 
szükséges jelentések idıben történı szolgáltatásáról.  

A projektszervezet felelıs a projekt mőszaki vonatkozású feladatainak koordinálásáért, 
végrehajtásáért, ellenırzéséért, a projekttel kapcsolatos finanszírozási-pénzügyi feladatok 
ellátásáért, a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátásáért.  

VIII.  
A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSA, M ŐKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS 

ELLENİRZÉSE 

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait külön együttmőködési 
megállapodásban foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
látja el. 
A Társulás felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetıje törvényességi 
ellenırzési jogot gyakorol.  

A Társulás tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerőségi és 
gazdasági szempontból ellenırzik a Társulás mőködését.  

A polgármester évente legalább egyszer a képviselı-testületének beszámol a Társulás 
tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél megvalósulásáról.  

A Társulás mőködésének ellenırzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.  
Az ellenırzésre vonatkozó igényt az ellenırzés megkezdése elıtt legalább 8 nappal korábban 
a Tag köteles a Társulás Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenırzés körét, és az 
ellenırzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat.  

A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ellenırzést végzı Tag az általa igényelt 
bármely, a Társulás gazdálkodására és mőködésére vonatkozó iratba betekinthessen, azt 
megvizsgálhassa. 
A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti vagy ilyen célból 
szakértıt kérhet fel.  
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A Tag a vizsgálata eredményérıl a Társulási Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni 
az ellenırzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését. 

A Társulás külsı pénzügyi ellenırzését az Állami Számvevıszék látja el. A Társulás Tagjai 
tudomásul veszik, hogy a KEOP támogatás felhasználásának ellenırzésére jogosult, 
jogszabályban megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit szintén ellenırizni 
jogosultak.  

A Társulás és a Tagok kötelesek tőrni és elısegíteni a KEOP közremőködı szervezet, a 
KEOP irányító hatóság, a KEHI, az Állami Számvevıszék, a Magyar Államkincstár, az 
Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevıszéke vagy egyéb, jogszabályban 
megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenırzéseket.  
A Társulás belsı pénzügyi ellenırzést  
a) a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési tevékenység,  
b) a belsı ellenırzési tevékenység és  
 

 

c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenırzési tevékenységek központi harmonizációja, 
szabályozása és koordinációja, valamint a közzétett módszertani útmutatók és irányelvek 
alkalmazásának ellenırzése útján kell ellátni.  

A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés a Társuláson belül a Társulási 
Tanács által folytatott elsı szintő pénzügyi irányítási és ellenırzési rendszer, amelynek 
létrehozásáért, mőködtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelıs.  

A Társulás belsı ellenırzésének kialakításáról és megfelelı mőködtetésérıl az Elnök köteles 
gondoskodni. A belsı ellenırzést végzı személy vagy szervezet tevékenységét az elnöknek 
közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az elnöknek küldi meg.  

Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére mindenkor hatályos 
államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.  

 
IX.  

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE  

 
A Társulás harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elıtt általános 
képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletére az elnök-helyettes jogosult. Esetleges meghatalmazás az ügyleti meghatalmazás 
anyagi jogi feltételei szerint adható.  

A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel 
írt vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök saját nevét 
önállóan írja alá.  
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X. 
A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNA K 

FELTÉTELEI  

 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény ben foglaltak az irányadók. 

 
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács Elnöke 
jogosult. 

 

XI.  
A TÁRSULÁSI TAGSÁG  

A)  

A TÁRSULÁSI TAGSÁG KELETKEZÉSE  
 

A önkormányzatok tagsági viszonya a Társulási megállapodás aláírásával keletkezik.  
A Társuláshoz bármely, a projektben érdekelt önkormányzat is csatlakozhat. 
A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat 

a. elfogadja a Társulási megállapodást, és a társuló tagönkormányzatok között, a 
projektre vonatkozó egyéb szerzıdés(ek) tartalmát, esetlegesen a Társulásban 
részvétele kapcsán támasztott egyéb követelményeket; 

b. elismerje magára nézve kötelezıen a Társulási Tanácsnak a csatlakozásáig már 
meghozott határozatait; 

c. a társuló önkormányzatok (a korábbi Tagok) képviselı-testületei minısített 
szavazattöbbséggel meghozott döntésével a csatlakozást elfogadják; 

d. eleget tegyen a vagyoni (pénzügyi) hozzájárulási kötelezettségének, illetve 
kötelezettséget vállaljon az önkormányzati önrésze és egyéb fizetési kötelezettségei 
teljesítésére. 

 
A csatlakozni kívánó tag a csatlakozási szándékát a Társulási Tanács Elnökének jelentheti be. 
A bejelentéshez csatolni kell az önkormányzat képviselı-testületének a társuláshoz való 
csatlakozásra és a Társulási megállapodás, a Tagok közötti egyéb szerzıdés(ek), valamint a 
Társulási Tanács már meghozott döntéseinek elismerésére, az elıírt pénzügyi kötelezettségek 
vállalására vonatkozó döntését. 

A csatlakozást elfogadó vagy elutasító tagi döntéseket a Társulási Tanács Elnöke – az utolsó 
képviselı-testületi döntést követıen közli a csatlakozni kívánóval. 

A csatlakozni kívánó e döntés kézhezvételétıl számított 30 napon belül jogosult a 
Társuláshoz csatlakozni. 



 46 

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást módosítani kell, és a változást be 
kell jelenteni a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartást vezetı szervezeti 
egységénél.  

B) 
A TÁRSULÁS TAGJAINAK ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTS ÉGEI   

A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulási megállapodásban, a társuló 
tagönkormányzatok között, a projektre vonatkozó egyéb szerzıdés(ek)ben, illetve a Társulási 
Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, a projekttel 
kapcsolatos feladatait és pénzügyi kötelezettségeit határidıben teljesítse.  

A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás céljának 
eléréséhez a tıle elvárható támogatást nyújtsa.  

A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás 
rendelkezésére bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a 
Társulás mőködéséhez szükségesek.  

Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselı-testületeinek a határozata 
szükséges, akkor a döntéshez szükséges elıterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselı–
testületének soron következı ülésére elıterjeszteni, és a döntésrıl a Társulási Tanács elnökét 
értesíteni.  

A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselıje útján – szavazati joggal 
részt venni.  

A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. 

C.) 
A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZ ŐNÉSE  
A társulási tagság megszőnik:  

a. a Tag felmondásával (kiválás útján),  
b. kizárással,  
c. a Társulás megszőnésével.  

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a felmondással és kizárással 
kapcsolatos felelısségi szabályokat.  

A Tag a Társulási megállapodást csak az adott év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - 
mondhatja fel. A mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény helyi 
önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezései alapján a felmondásról szóló minısített 
többséggel meghozott döntést a Tag képviselı-testülete legalább hat hónappal korábban 
köteles meghozni, és a Társulási Tanács elnökével és a Társulás tagjaival közölni.  

A Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a KEOP 
támogatásra vonatkozó támogatási szerzıdésben foglaltakat. 

Tekintettel arra, hogy a Társulás meghatározott cél megvalósítására jött létre, Tagok vállalják, 
hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a 
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Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenırzést ellátó szervvel és a KEOP támogatás 
közremőködı szervezettel történt egyeztetést követıen élnek.  

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendı önrész és egyéb 
pénzügyi kötelezettségek összege a Társulás velük szembeni jogszerő követelése, amelyet a 
Társulás minden esetben érvényesíteni fog.  

A Tag köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. Ezen 
kártérítési felelısséget a Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással 
összefüggı kárra és hátrányos jogkövetkezményekre vonatkoztatják, amelyet a további Tagok 
elszenvedni kénytelenek.  

Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a már befizetett önrészt a Társulástól nem követelheti 
vissza.  

A Társulás tagját a Társulási Tanács egyhangú döntésével a Társulásból a naptári év utolsó 
napjával kizárhatja, ha a Tag a megállapodásban meghatározott valamely lényeges 
kötelezettségét megszegi, illetve annak határidıre nem tesz eleget, és azt ismételt felhívás 
ellenére sem pótolja, és ha a Társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-testületei több 
mint fele minısített többségő határozatba foglalja elhatározását. Ilyen kötelezettségszegésnek 
minısül különösen a mőködési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.  

A kizárásról szóló határozat meghozatala elıtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot meg 
kell hallgatnia.  

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben 
az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb fizetési kötelezettsége alól. 

XII.  
A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA  

 

A)  
A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA, A TÁRSULÁS BEVÉTELEI  

A rekultivációs projekt finanszírozását az Európai Uniós KEOP támogatása, központi 
költségvetési társfinanszírozás és saját finanszírozás együttesen biztosítja.  

A Társulás vagyona/bevétele elsısorban a tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott 
vagyoni eszközökbıl áll. 
A Társulás bevételei különösen: 

• a Tagok által a mőködési költségekre átadott vagyoni eszközök, 
• a Tagok által a beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök, 
• a beruházásban résztvevı lakossági társulat által az önrész finanszírozására átadott 

pénzügyi eszközök,  
• a Társulás pályázat útján elnyert pénzügyi források 
• vállalkozási bevétel 
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A Társulás mőködési költségeinek finanszírozása tárgyában, a tárgyévben esedékes 
befizetések ütemérıl és mértékérıl minden évben, az év elején a Társulási Tanács dönt, hogy 
azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.  

A beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök egyes tagokat terhelı 
mértékét és annak befizetési ütemezését az esedékesség évének elején a Társulási Tanács 
határozza meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.  

A beruházásban résztvevı lakossági társulat a Társulással megkötött pénzeszköz átadási és 
átvételi szerzıdés alapján nyújtja az anyagi hozzájárulást a Társulás bevételeihez. 
 
A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele, a Társulás által elnyert további 
támogatás és a Társulásnak tett felajánlások. 

A Társulás induló vagyonnal nem rendelkezik. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni 
hozzájárulásukat a Társulás rendelkezésére akként bocsátják a Társulás rendelkezésére, hogy 
a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés kézhezvételét követı 15 
napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják. 
A Társulás a Tagok által alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás mőködés 
során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg.  
 

Tagok a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 51%-os mértékő osztatlan közös tulajdonukban 
lévı üzletrészüket vagyoni hozzájárulásként a Társulás rendelkezésére bocsátják. Szolnok 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Remondis Kétpó Kft-ben fennálló 49%-os mértékő 
önálló üzletrészét vagyoni hozzájárulásként a Társulás rendelkezésére bocsátja. A Remondis 
Kétpó Kft-ben meglévı közös tulajdonú üzletrészükkel kapcsolatos - a Ptk. osztatlan közös 
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelıen - tulajdonosi jogosultságaik gyakorlására 
az önkormányzatok a 2009.07.13-án külön megállapodást kötöttek.  

A tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott pénzügyi hozzájárulás – a tagok Remondis 
Kétpó Kft.-ben fennálló részüzletrésze – mértéke jelenleg: 

 

 

 Önkormányzat megnevezése 
Pénzügyi hozzájárulás 
névértékben kifejezve 
(ezer Ft) 

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 8 128 

2. Abony Város Önkormányzata 1 859 

3. Szajol Község Önkormányzata 526 

4. Rákóczifalva Város Önkormányzata 717 

5. Tószeg Község Önkormányzata 617 

6. Tiszavárkony Község Önkormányzata 224 
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7. Tiszajenı Község Önkormányzata 216 

8. Vezseny Község Önkormányzata 90 

9. Zagyvarékas Község Önkormányzata 483 

10. Szászberek Község Önkormányzata 22 

11. Újszász Város Önkormányzata 876 

12. Törökszentmiklós Város Önkormányzata 3 068 

13. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata  943 

14. Kétpó Község Önkormányzata 108 

15. Kuncsorba Község Önkormányzata 104 

16. Tiszatenyı Község Önkormányzata 247 

17. Kengyel Község Önkormányzata 527 

18. Örményes Község Önkormányzata 162 

19. Tiszapüspöki Község Önkormányzata  271 

20. Mezıtúr Város Önkormányzata 2 534 

21. Túrkeve Város Önkormányzata 1 345 

22. Kenderes Város Önkormányzata 700 

23. Jászkarajenı Község Önkormányzata 418 

24. Kıröstetétlen Község Önkormányzata  103 

 
A Társulási Tanács ülése jogosult a Tagok számára további befizetési kötelezettséget 
meghatározni, és megjelölni az egyes Tagok hozzájárulásának mértékét. 
 
Eltérı megállapodás hiányában a Társulás kiadásaihoz való hozzájárulás a tagokat a 
beruházási hányadok arányában terheli.  

Ha a Társulás gazdálkodása veszteséges, úgy a Társulási Tanács határozata nélkül is köteles 
minden Tag – a beruházási hányadok arányában - a veszteség fedezéséhez szükséges 
hozzájárulást az Elnök felhívására a Társulás számlájára, a felhívásban megjelölt határidıben 
befizetni. 
 
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el. 
 
A Társulási beruházás következtében létrejövı létesítmények megvalósításához szükséges 
saját finanszírozást az adott létesítmény leendı tulajdonosaként megjelölt Tag biztosítja.  
A Tag saját finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következık:  
- saját forrás (azaz a beruházási költségek támogatásból nem fedezett hányada), valamint 
- a járulékos költségek. 
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A szállítói számlák esedékességekor a támogatási szerzıdésben foglaltak, illetve a vonatkozó 
jogszabályi elıírások szerint a Projektszervezet szervezet utalja át a projekt lebonyolítási 
számlára a szállítói számlára esı sajáterı-hányadot, amelynek társönkormányzatoktól beutalt 
részének megfelelı idıben a Társulás elkülönített célszámláján kell rendelkezésre állnia.  

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk esı és az adott évben esedékes sajáterı-
hányadnak és a járulékos költségeknek megfelelı összeget az adott évi költségvetésükbe 
beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítják, illetve számlavezetı bankjuktól a 
fizetés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot kérnek.  

A saját finanszírozás elemeit a Tagok a Projektszervezet felhívása alapján, a szükséges 
ütemezésben teljesítik. Az átvállalt feladatokhoz kapcsolódó, az elméleti érdekeltség alapján 
kiszámítandó saját finanszírozás is az elıbb definiált részelemekbıl áll.  

Tagok vállalják, hogy évente a Társulás átadott pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó 
megállapodást megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy késedelmes 
megkötése esetére is a pénzügyi kötelezettségvállalások velük szemben érvényesen 
kikényszeríthetıek.  

Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul 
hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzügyi kötelezettségeik biztosítására biztosítékok nyújtását 
kérheti tılük a Tanács.  

B) 
A PROJEKT EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖV İ LÉTESÍTMÉNYEK 
TULAJDONJOGA ÉS ÜZEMELTETÉSE   

Tagok megállapodása értelmében a szilárd hulladéklerakók az adott települési önkormányzat 
tulajdonában maradnak.  

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy Tagi jogaikat akként gyakorolják, hogy a Társulás 
ezen vagyonelemeket a nevezett Tagoknak köteles aktiválásukat követıen átadni. A 
vagyonelemek kiadásánál a vonatkozó jogszabályokban és szakmai állásfoglalásokban foglalt 
elıírásokat teljesíteni kell.  

A Társulás, mint kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a 
támogatási szerzıdésben foglalt fenntartási kötelezettség fennállásáig csak az Irányító 
Hatóság Vezetıjének elızetes engedélyével, a foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el. 

A megvalósítandó létesítmények környezeti hatásainak csökkentése érdekében az érdekelt 
önkormányzatok és a majdani üzemeltetık kötelesek lesznek ésszerően együttmőködni a 
környezet terhelésének csökkentése érdekében.  

C) 
INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET ALAPÍTÁSA, FENNTARTÁSA  
Intézmény vagy más szervezet alapítása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.  
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A Társulás gazdálkodó szervezetben való részvétele, a Társulási Tanács kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.  

A Társulási Tanács elnöke a felügyelı bizottsági tag, az ügyvezetı felett a megválasztás és 
visszahívás, összeférhetetlenség megállapítása és érvényesítése, továbbá ezen személyekkel 
szembeni követelések megállapítása és érvényesítése kivételével valamennyi, - a tisztség 
ellátásához kapcsolódó - jogot gyakorol. 

A Társulás tulajdonát képezı egyszemélyes gazdasági társaságok legfıbb szervének 
(taggyőlése, közgyőlése stb.) kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogkört a Társulási 
Tanács gyakorolja, kivéve az olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyásáról szóló döntést, 
amelyet a társaság saját tagjával köt. Ebben az esetben bruttó 25 millió Ft érték alatt a 
Társulási Tanács elnöke, bruttó 25 millió Ft érték felett a Társulási Tanács dönt. A meghozott 
Társulási döntés(ek)rıl a Társulási Tanácsot a következı ülésén tájékoztatni kell. 
 

A Társulás tulajdonában lévı gazdálkodó szervezet megnevezése:  

1. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Társulás Korlátolt Felelısségő Társaság 

5000, Szolnok Arany J. u. 2. 

2. Remondis Kétpó Hulladékgazdálkodási Kft 

5411, Kétpó Almásy tér 1.  

XIII.  
A TÁRSULÁS CÉLJÁT KÉPEZ İ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS BIZTOSÍ TÉKOK  

 
Tagok egyenként jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk 
esı és az adott évben esedékes sajáterı-hányadnak és az arányos járulékos költségeknek 
megfelelı összeget (azaz a saját finanszírozás éves részét) az adott évi költségvetésükbe 
beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi forrást meghatározzák.  

A Tagok által a projekt megvalósításához vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 
társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidıt követı 15. naptól azonnali 
beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Tudomásul veszik továbbá, hogy 
késedelem esetén a Tag a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét (amely azonban nem 
lehet kevesebb mint a törvényes késedelmi kamat) köteles késedelmi kamatként megfizetni a 
Társulásnak. 

 
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 

kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl 
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen 

azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be. 

Tagok vállalják, hogy a közremőködı szervezet részére a támogatási szerzıdésben 
biztosítandó biztosítékok és szerzıdéses kötelezettségek teljesítése érdekében 
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együttmőködnek a Társulással, vállalják a támogatási szerzıdésben és a Társulási Tanács 
döntéseiben igényelt biztosítékok nyújtását és az egyedi biztosítéki megállapodások 
megkötését, és elfogadják, hogy a teljesítés fedezetére a Társulás a Tagi sajáterı-hányadnak 
és az arányos járulékos költségeknek megfelelı összeg megfizetésére egyéb biztosítékokat is 
kérhet. 

A megvalósítás során az egyes projektelemeknél jelentkezı késedelmekkel, támogatási 
szerzıdéstıl történı eltérésekkel (az ellenırzések során feltárt hibákkal) és a támogatási 
szerzıdésben vállalt (ellenırzéstőrési, stb.) kötelezettség megszegésével okozott kárért a kárt 
okozó Tag a felelıs.  

A Tagok kijelentik, hogy a KEOP pályázatban vállaltakat, illetve a támogatási szerzıdésben 
és mellékleteiben foglaltakat a Társulás útján magukra nézve kötelezınek fogják tekinteni. 
Elfogadják, hogy a támogatást nyújtó szervezettel szemben, a Társulás által megkötött 
támogatási szerzıdés alapján az azokban lefektetett szempontoknak megfelelıen lesznek 
felelısek. 

XIV.  
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZ ŐNÉSE 

 
A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba. A Társulást a Tagok a projekt 

megvalósítására hozzák létre. 

A Társulás megszőnik, ha 

a) törvényben szabályozott megszőnési feltétel megvalósult; 

b) ha a társulás tagjai törvény által elıírt többséggel azt elhatározzák; 

c) a törvény erejénél fogva; 

d) a bíróság jogerıs döntése alapján 

A Társulás megszőnése esetén Tagok a megszőnés idıpontjával egymással elszámolni 
kötelesek. A Társulás megszőnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelısséggel.  

Tagok a Társulás megszüntetésérıl megszüntetı okiratban intézkednek, amely rendelkezik a 
megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekrıl is.  

XV. 
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA  

 

 
A Tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A 
Társulás célját képezı projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelı 
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nyilvánosság biztosítása, melyet a Tagok a KEOP pályázatban foglalt nyilvánossági terv 
szerint végeznek. 

A nyilvánossági tervben foglaltaknak megfelelıen a tagok kötelezettséget vállalnak 
közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján a lakossági tájékoztatásra. Fentiek mellett a 
Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülı szervezeti rendszernek is 
kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elısegítése, szervezése.  

A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, 
hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali 
szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a 
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal mőködése 
biztonságának megırzésére is. 

Tagoknak a teljes pályázati és beruházási idıszakban rendszeres és folyamatos tájékoztatást 
kell nyújtaniuk a településeik polgárai számára olyan módon és formában, amely alkalmas 
arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. lakossági fórumok szervezése, 
írott és elektronikus sajtó igénybe vétele, helyi kiadvány megjelentetése, stb.)  

 
XVI.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 
Jelen megállapodás hatályba lépéséhez a Társult Tagönkormányzatok képviselı-testületei 

mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges. 

 
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok képviseletére 
jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi 
képviselıket. 
 
Érvénytelen rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az lehetıleg érvényessé váljon, és a 
szerzıdés céljának és az aláíró Tagok akaratának megfeleljen. Ha valamely szerzıdési kikötés 
érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a 
jelen megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.  

A Felek közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Arra az esetre, 
ha a jogviták békés úton történı rendezésére tett törekvés bármely okból nem vezet 
eredményre, a Felek jogvita esetére alávetik magukat perértéktıl és pertárgytól függıen a 
Társulás székhelye szerint illetékes bíróság eljárásának.  

A jelen megállapodás a tárgyát képezı ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes 
megállapodást tartalmazza. A jelen megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése 
csak írásban és a Felek által szabályszerően aláírt formában érvényes.  

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így 
különösen a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény, mindenkor hatályos 
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helyi önkormányzatokról szóló törvény társulásra vonatkozó rendelkezései, mindenkor 
hatályos államháztartásról szóló törvény, mindenkor hatályos államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkezı képviselı-testületeik a jelen 
megállapodást megfelelıen elızetesen (minısített többségő határozattal) jóváhagyták, és az a 
jelen megállapodás aláírását követıen a Tagokra nézve érvényes és kötelezı. 

 

Szolnok, 2013. …………….. 

 
____________________________________________ 
SzolnokMegyei Jogú Város Önkormányzata 
Képviseli: Szalay Ferenc polgármester 
 
____________________________________________ 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
Képviseli: Dr. Juhász Enikı polgármester 
 
____________________________________________ 
Mezıtúr Város Önkormányzata 
Képviseli: Herczeg Zsolt polgármester  
 
____________________________________________ 
Abony Város Önkormányzata 
Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  
 
____________________________________________ 
Túrkeve Város Önkormányzata 
Képviseli: dr. Szabó Zoltán polgármester  
 
___________________________________________ 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 
Képviseli: Tatár László polgármester  
 
____________________________________________ 
Újszász Város Önkormányzata 
Képviseli: Molnár Péter polgármester  
 
____________________________________________ 
Rákóczifalva Város Önkormányzata 
Képviseli: Krizsán József polgármester  
 
____________________________________________ 
Kenderes Város Önkormányzata 
Képviseli: Pádár Lászlóné polgármester  
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____________________________________________ 
Tószeg Község Önkormányzata 
Képviseli: dr. Gyuricza Miklós polgármester  
 
____________________________________________ 
Kengyel Község Önkormányzata 
Képviseli: Nagy Szilárd polgármester  
 
____________________________________________ 
Szajol Község Önkormányzata 
Képviseli: Szöllısi József polgármester  
 
___________________________________________ 
Zagyvarékas Község Önkormányzata 
Képviseli: Jánosi József polgármester 
 
____________________________________________ 
Jászkarajenı Község Önkormányzata 
Képviseli: Palya István Kálmán polgármester  
 
__________________________________________ 
Tiszapüspöki Község Önkormányzata 
Képviseli: Polgár István polgármester  
 
____________________________________________ 
Tiszatenyı Község Önkormányzata 
Képviseli: Kazinczi István polgármester  
 
____________________________________________ 
Tiszavárkony Község Önkormányzat 
Képviseli: Mészáros Zoltán polgármester 
 
_________________________________________ 
Tiszajenı Község Önkormányzata 
Képviseli: Puskás Béla Csaba polgármester  
 
____________________________________________ 
Örményes Község Önkormányzata 
Képviseli: Fürj Jánosné polgármester  
 
__________________________________________ 
Szászberek Község Önkormányzata 
Képviseli: Alapi József polgármester  
 
____________________________________________ 
Kétpó Község Önkormányzata 
Képviseli: Boldog István polgármester  
 
_________________________________________ 
Kuncsorba Község Önkormányzata 
Képviseli: Rédai János polgármester  
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____________________________________________ 
Kıröstetétlen Község Önkormányzata 
Képviseli: Pásztor Imre polgármester  
 
____________________________________________ 
Vezseny Község Önkormányzata 
Képviseli: ifj. Szabó Ferenc polgármester 
 
 
VII. Napirend:  
 
Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
jogszabályváltozásból eredı módosításáról 
 
Ács Gyuláné: a bizottság elfogadásra ajánlja a testületnek az elıterjesztést. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
45/2013. (VI. 25.) önkormányzati határozat 
A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
jogszabályváltozásból eredı módosításáról 
 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) 

bekezdése alapján a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében, a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
2. Felhatalmazza Rédai János polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Felelıs: Rédai János polgármester 
Határidı: 2013. június 30. 
 
 
Errıl értesülnek:   
1. Rédai János polgármester      helyben  
2. Képviselı-testület tagjai       helyben 
3. Hegedős Lászó jegyzı       helyben 
4. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás tagjai székhelyükön 
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45/2013.(VI. 25.) önkormányzati határozat 1. számú melléklete 

 
36./2012.(XI.28.) TTTKT sz. Kistérségi Tanács határozatával elfogadott 

M E G Á L L A P O D Á S 
módosítása 

A Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulásáról  
 

1. A Társulási Megállapodás bevezetı részének helyére az alábbi szövegrész kerül: 
 
Törökszentmiklós kistérség önkormányzatai, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében az 
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyzı államigazgatási 
feladat-és hatásköreinek hatékonyabb, célszerőbb ellátása érdekében felülvizsgálta a Társulási 
megállapodását és jogszabályi változások alapján az alábbiak szerint egységes szerkezetbe 
foglalva módosította a korábbi 36/2012.(XI.28.) TTTKT sz. határozatával elfogadott 
megállapodását. 
 
2. A Megállapodásban a Társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma helyére az 
alábbi, aktualizált adatok kerülnek: 

 
A lakosság szám adatai a 2012. január 01. adatok alapján.  
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171       7.016 fı 
 
Kengyel Község Önkormányzat 
5083 Kengyel, Szabadság út 10                   3.680 fı 
 
Kuncsorba Község Önkormányzat 
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26         671 fı 
 
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 
5211 Tiszapüspöki, Fı út 93                   2.193 fı 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzata 
5082 Tiszatenyı, Alkotmány út 26                  1.797 fı 
 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a                   21.965 fı 
 
Örményes Község Önkormányzata 
5222 Örményes, Felszabadulás út 16           1.114 fı 
 
3. A megállapodás I/5. pontjában a Társulás bélyegzıjének tartalmát meghatározó 
szövegrészben a Magyar Köztársaság címere helyére a Magyarország címere kifejezés 
kerül.  
 
4. A megállapodás I/6. pontja helyére az alábbi szövegrész kerül:  
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Társulás jogállása: jogi személy, önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdálkodására a 
költségvetési szervek mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés elıkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a 
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal látja el, ennek költségeit a hivatal felé a Társulás 
külön megállapodás alapján biztosítja. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik. 
 
5. A módosított megállapodásban 1.11. ponttal egészült ki:   
A módosult társulási megállapodás idıbeli hatálya: 2013. december 31. napjáig.  
 
6. A megállapodás II/1. pontja az alábbiak szerint módosult: 
1. A Társulásban résztvevı önkormányzatok - a közös céloknak megfelelı hatékony és 
eredményes együttmőködés érdekében - jelen megállapodásban a települési önkormányzatok 
feladatainak ellátását (hatásköreinek gyakorlását) az alábbi területeken hangolják össze: 

 
a) településfejlesztés, településrendezés; 
b) településüzemeltetés; 
c) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
d) környezet egészségügy; 
e) kulturális szolgáltatás; 
f) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
g) a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint   
    a hajléktalanná válás megelızésének biztosítás;     
h) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
i) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, vízgazdálkodás és vízkárelhá- 
   rítás;    
j) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
k) kistermelık, ıstermelık számára értékesítési lehetıségeinek biztosítása; 
l) sport, ifjúsági ügyek; 
m) nemzetiségi ügyek; 
n) közremőködés a település közbiztonságának biztosításában; 
o) hulladékgazdálkodás 
 
6. A megállapodás III/B/6. közoktatási feladatok címő részébıl a b) pont második 
sorából az általános iskola kifejezés törlésre került. 

 
7. A megállapodás III/B/10. közlekedési feladatok b) pontjából a helyi közlekedésre utaló 
kifejezés törlésre került. 

 
8. A megállapodás III/B/13. pontja, amely a belsı ellenıri feladatokról szólt teljes 
egészében törlésre került. 
 
9. Az alatta levı, és ezen fejezet részét képezı közösségi tér biztosítása pont számozása 
14-rıl 13-ra módosult és ez az alábbi szövegrész lép a korábbi szövegrész helyére: 
 
 13. Közösségi tér biztosítása  
Törökszentmiklós Város Önkormányzata biztosítja - a kistérségi feladatok összehangolásának 
elısegítése érdekében és a lebonyolításhoz szükséges – közösségi tereket. 
 
10. A megállapodás III/B/15. pont számozása 14-re módosult. 
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11. A megállapodás IV. és V. fejezete hatályon kívül lett helyezve, és helyére a 
módosított megállapodás IV. fejezete lépett: 

 
IV. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI ÉS SZERVEZETE  
 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
2. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselı-testületei által delegált 1-1 tagok 
alkotják. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 
3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve 
választja meg minısített többséggel, tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a 
Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  
 
4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választhat. Az alelnök 
személyére az elnök tesz javaslatot. 
 
5. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 
általános választását követı 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere hívja össze.  
 
6. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el.  
A társulás akkor határozatképes, ha ülésén a tag önkormányzatok képviselıinek legalább fele 
jelen van. 
A társulási tanács érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelen levı tagok szavazatainak több mint a felét.  
A megállapodásban meghatározott döntéshez minısített többség szükséges. A minısített 
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevı 
tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
felét. 
 
7. Minısített többségő döntés szükséges:  
a) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylı pályázat 
benyújtásához, 
b) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 
d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való 
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 
c) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás 
adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
d) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, 
átszervezéséhez, 
e) a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásához, 
f) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és mőködési szabályzat meghatároz. 
 
8. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az elnök, 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és 
vezeti. 
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9. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat 
kézhezvételétıl számított 15 napon belül, 
b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetıjének kezdeményezésére, a 
kezdeményezés kézhezvételétıl számított 15 napon belül, 
 
10. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 
 
11. A Társulási Tanács: 
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, 
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylı személyi ügy 
tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
 
12. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt: 
a) elnökének, alelnökének megválasztásáról, 
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás 
megszüntetésérıl szóló javaslat tételérıl a képviselı-testületek felé, 
c) a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásáról, 
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetésérıl, átszervezésérıl, 
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó 
részletes rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza. 
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással 
történı megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 
g) tagok költségviselése mértékérıl. 
 
13. A Társulási Tanács üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülés helyét és idıpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a 
javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az elıterjesztéseket, az egyes napirendi 
pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen 
elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a 
döntéshozatalban résztvevık számát, a szavazás számszerő eredményét és a hozott 
döntéseket. 
 
14. A jegyzıkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag(ok) írjá(k) alá. A 
jegyzıkönyvet az elnök az ülést követı 15 napon belül megküldi a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal vezetıjének. 
 
15. A Társulási Tanács mőködésének részletes szabályait a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követı ülésen kell elfogadni.  
 
16. A Társulási Tanács elnöke: 
a) ellátja a Társulás képviseletét, 
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b) összehívja a Társulási Tanács ülését; 
c) vezeti a tanácskozást; 
d) érvényt szerez a szervezeti és mőködési szabályzat szabályainak; 
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról; 
f) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az elızı évi 
beszámolót és zárszámadást. 
 

Bizottság(ok) 
 

17. A Társulási Tanács döntései elıkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére 
bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén 
mőködı intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, valamint a lakosság 
önszervezıdı közösségeinek képviselıje. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja. 
 
18. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, mőködésének rendjét a Társulási Tanács 
határozza meg. 
 
19. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja: 
a) a Társulási Tanács elnöke, alelnöke;     
b) a Társulás alkalmazottja. 
 
20. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenırzésére Pénzügyi Bizottságot hoz 
létre. 
 
21. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell 
kiválasztani. 
 
22. A bizottság(ok) mőködését és részletes feladatait a bizottság(ok) SZMSZ-e tartalmazza. 
amelyet a bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg. 
 

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása 
 

23. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek elıkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal) látja el. Ennek keretében: 
a) biztosítja a Társulás mőködéséhez (a társulási tanács, tisztségviselıi feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) elıkészíti a Társulási üléseket (meghívók, elıterjesztések, hivatalos levelezés elıkészítése, 
postázása, a társulási ülések jegyzıkönyveinek elkészítése, postázása); 
c) elıkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselık döntéseit, ellátja a társulási és 
tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat; 
d) ellátja a Társulás mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat; 
e) az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a társulás külön 
megállapodás keretében biztosítja a Polgármesteri Hivatal számára. 
 
24. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatait a Törökszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza.  
 



 62 

25. A Társulás mőködésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatok ellátásáról, 
költségvetésérıl egyebekben a Társulás és Törökszentmiklós Városi Önkormányzata között 
létrejövı együttmőködési megállapodás rendelkezik. 
 
26. Társulás szolgáltatásait a tagok igénybe vehetik. Az ezzel járó költségvetésbe nem 
tervezett plusz kiadásokat az igénybe vevı megtéríti. 
 
27. A Társuláson belül közös fenntartású intézmény a Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ, melynek keretében látják el a szociális feladataikat a tagönkormányzatok, úgymint 
Kengyel, Tiszapüspöki, Tiszatenyı, Törökszentmiklós. 
 
28. A Társuláson belül Fegyvernek, Kuncsorba és Örményes közös fenntartású, Csorba 
Mikro-térségi Társulást tartanak fenn, szociális feladataik ellátására.  
 
29. A társuláson belül fenntartott KSZSZK és a Csorba Mikro-térségi Társulást egymástól 
elkülönülten gazdálkodik, és külön vagyonnal rendelkezik. Egymás kötelezettségeiért 
felelısséggel nem tartoznak, és egymás eredményeibıl sem részesülnek. 
 
30. A Társuláson belüli, közös fenntartású intézmények esetén az alapítói jogok az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak szerint alakulnak. 
 
 
12. A megállapodás VI. fejezete hatályon kívül lett helyezve. 
 
13. A megállapodás VII. fejezete hatályon kívül lett helyezve és helyébe a módosított 
megállapodás V. és VI. fejezete lépett: 

V.  
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE 

 
1. A Társulás költségvetésébıl finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves 
költségvetés alapján mőködik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi elıirányzatán felüli többletbevételek 
költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét határozatban 
szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal  
gondoskodik. 
 
2. A Polgármesteri Hivatal a Közpénzügyi Osztályon keresztül látja el az Áht. 27. § (4) 
bekezdése szerinti feladatokat: a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A 
feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket az Önkormányzat 
gazdálkodása rendjét szabályozó belsı szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten 
szabályozza. 
 
3. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy 
vállalhat. Utalványozásra az elnök és a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. A 
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi 
Osztályának vezetıje, és a jegyzı által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkezı 
köztisztviselı jogosult. 
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4. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Törökszentmiklós Városi 
Önkormányzat által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és 
utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak. 
 
5. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztetı ügyletet csak a Kormány elızetes 
hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok 
kezességes garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges 
kötelezettségeinek teljesítésére. 
 
6. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság 
ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a 
megkötött szerzıdéseket. A Társulás és a Társulási Tanács, az Elnökség tagjaitól, továbbá a 
Polgármesteri Hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet. 
 
7. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, 
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével 
együtt terjeszthetık a Társulási Tanács elé. 
 
8. A Társulás mőködési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május 31. 
és október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján a Társulás 
számlájára kell befizetni. 
 
9. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által 
meghatározott egy fıre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a 
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett 
lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási megállapodás I. fejezet 
1.4 pontja tartalmazza, amelyet évente – tárgyévet megelızı január 1. napja szerinti 
állapotnak megfelelıen – tárgyév március 31.napjáig aktualizálni szükséges. 
 
10. A tag által teljesítendı hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtıl 
számított 15 napon belül, határidı tőzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. 
 
11. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelı – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 
 
12. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az 
irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 
 
13. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetıen 15 napot elérı 
késedelembe esik, a Társulás mindenféle elızetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a 
követelést a határidı eredménytelen elteltét követı 10 napon belül jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képezı felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést 
bírósági úton érvényesíti. 
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14. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult, amennyiben az 
általa képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. Az alelnök által 
képviselt tagönkormányzat tartozása esetén bármely tagönkormányzat polgármestere jogosult, 
amelynek a Társulás felé tartozása nincs. 
 
15. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplı tartalommal számlavezetı pénzintézetüknél 
nyilvántartásba vetetik és ennek megtörténtét a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti - a 
számlavezetı pénzintézet által aláírt, - példányának a Törökszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal Közpénzügyi Osztályának vezetıje részére történı megküldésével igazolják. Az aláírt 
példány megküldésének határideje a valamennyi tagönkormányzat által aláírt megállapodás 
kézbesítésétıl számított 8 munkanap. 
 

VI. 
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 

 
1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 
 
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 
a) a Társulásban részt vevı tagok befizetései, 
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevık díjfizetései, 
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékő jogok stb.), 
d) központi költségvetési támogatás, 
e) pályázati úton elnyert támogatások. 
 
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, 
gépjármő, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az 
eredményes mőködéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön 
megállapodás tartalmazza. 
 
4. A Társulás által a mőködés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 
 
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács 
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelı kötelezettségeket. 
 
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a 
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról elızetesen állást foglal a 
Pénzügyi Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó 
vagyon nem a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 
 
7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, 
egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem idegeníthetı 
el. 
 
8. A közös feladatok ellátásához szükséges normatívák lehívására a GESZTOR 
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat jogosult.   
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9. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelıssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 
14. A megállapodás VIII. fejezete hatályon kívül lett helyezve és helyére a módosított 
megállapodás VII. fejezete lép, az alábbi szöveggel:  
 

VII. 
CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZ ŐNÉSE 

 
Csatlakozás 

 
1. A Társuláshoz csak a naptári év elsı napjával lehet csatlakozni. A csatlakozás iránti 
kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani. 
 
2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minısített többséggel kell 
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 
3. A Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevı 
valamennyi települési önkormányzat képviselı-testületének minısített többséggel hozott 
döntése szükséges. 
 
4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendı pénzbeli hozzájárulásról, illetıleg 
a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékő jogok) átvételérıl a Társulási Tanács dönt. 
 

Felmondás 
 

5. A társulási megállapodást felmondani nemcsak a naptári év utolsó napjával lehet. Korábbi a 
jelen megállapodással módosított megállapodás hatálya alatt hozott képviselı-testületi 
döntések ezen megállapodás hatálya alatt is figyelembe kell venni.  
A társulási megállapodás felmondásával kilépı önkormányzat a társulással elszámol. Az 
elszámoláskor lehetıség van arra, hogy a tag és a társulás egymással szemben fennálló 
követeléseit beszámítsák. 
 
6. A társulási megállapodást felmondani kívánó települési önkormányzat képviselı-
testületének a felmondásról szóló döntését legalább 6 hónappal korábban, minısített 
többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 

Kizárás 
 

7. A Társulási Tanács minısített többséggel elfogadott határozatával nemcsak a naptári év 
utolsó napjával zárhatja ki a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 
 

A Társulás megszőnése 
 

9. A Társulás megszőnik, ha valamennyi tagönkormányzat képviselı-testülete minısített 
többségő döntéssel a megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerıs döntése 
alapján, törvény erejénél fogva, vagy ha törvényben szabályozott feltétel megvalósult. 
 
10. A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
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11. A Társulás meglévı vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelı kötelezettségek 
kiegyenlítését követıen - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
 
12. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévı ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 
b) a meglévı használatra átadott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában 
pénzben megváltani, 
c) használatba adott ingatlant a tulajdonos önkormányzatot kell visszaadni. 
 
13. A Társulásból történı kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az 
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek 
hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerzıdés alapján használati díj illeti meg. A 
kiváló tagnak a társulás felé fenn álló tartozásaival kell csökkenteni a kiváláskor a tagot 
megilletı vagyon részt. A kiváló tagot azon a feladaton képzıdı plusz vagyoni elembıl illeti 
meg a ráesı rész melyben a társuláson belül részt vett.  
 
14. A Társulás megszőnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások 
teljesítését veszélyeztesse. 
 
15. A közös tulajdon megszüntetése és az ebbıl származó vagyoni igények kielégítése során a 
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási 
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik. 
 

Visszafizetési kötelezettségek 
 

16. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelıs a jogszerő 
felhasználásért. 
 
17. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a 
Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépı 
tag(ok) köteles(ek) a kilépı önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak 
megfelelı összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 
 
18. Amennyiben a kilépı tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös 
beruházásban vesz részt, a kilépés ıt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással kapcsolatos 
és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg. 
 
19. Ha a kilépı tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak 
összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés idıpontját 
megelızıen visszafizetni. 
 
20. A kilépı tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptıke-elhelyezési 
pénzpiaci mőveletekbıl származó bevételeinek jelen fejezet 17-20. pontjában meghatározott 
összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege. 
 
21. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 10-15. pontja 
megfelelıen alkalmazandó. 
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15. A módosított megállapodás a társulás ellenırzésére vonatkozó VIII. fejezettel egészül 
ki:  

VIII. 
A TÁRSULÁS ELLEN İRZÉSE 

 
1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenırzi, a gazdálkodási 
ellenırzés során a Bizottság ellenırzési kötelezettségének végrehajtására külsı szakértıt is 
bevonhat. 
 
2. A társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi 
támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésbıl nyújtott támogatások felhasználást is 
ideértve – az Állami Számvevıszék ellenırzi. Az európai uniós és költségvetési támogatások 
felhasználását az Európai Számvevıszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a 
Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenırzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai 
uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizetı hatóság képviselıi is ellenırzik. 
 
3. A társulás mőködése felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, 
mőködése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási 
megállapodásban, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltaknak. 
 
4. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenırizhetik a társulás mőködését célszerőségi és 
gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenırzésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni és azt a 
társulás elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni. 
 
 
16. A megállapodás IX. záró rendelkezések fejezete az alábbiak szerint módosul: 

 
IX.  

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Jelen társulási megállapodás a 36/2012.(XI.28.) TTTKT sz. határozattal elfogadott 
megállapodást módosítja és 2013. július 01-én lép hatályba. A társulási megállapodás 
érvényességéhez valamennyi társult tag képviselı-testületének minısített többséggel hozott 
jóváhagyó határozata szükséges. 
 
2. A Társulási megállapodást a társulás tagjai a Mötv-ben megfogalmazott szabályok szerint 
módosíthatják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat 
követı 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják. 
 
3. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselı-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrıl. 
 
4. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a 
Szolnoki Járásbíróság illetékességi körébe utalják. 
 
5. A felmondás, illetıleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelızıen legalább 8 nappal a 
felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyrıl 
jegyzıkönyv készül.  
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6. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon 
felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthetı. 
 
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 
1959. évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírják. 
 
17. A megállapodás az alábbi tartalmú, 1. sz. melléklettel egészül ki: 
 

1. számú melléklet 
 

Felhatalmazás 
 
 
……………………………………………………. 
a pénzintézet neve és címe 
 
 
A Törökszentmiklóson, 2013. június ……. napján kelt Törökszentmiklós Térsége Önkormányzati  
Társulást létrehozó társulási megállapodás V. fejezet 12-15. pontja alapján   
 
……………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………    Önkormányzata  
 
(……..…………………………………,…………………….. u. ………… sz., képviseli:  
 
…………………… polgármester) felhatalmazza a Törökszentmiklós Térsége  
 
Önkormányzati Társulást (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 135/a.,  
 
bankszámlaszám:………………………………….., képviseli:…………….…………………elnök)  
 
mint, jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredı lejárt követelését a(z) 
…………………………................................................................................................-nál/-nél vezetett  
 
…………………………………. pénzforgalmi jelzıszámú számlája terhére külön engedély, vagy  
 
nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidın belül. A 
számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát 
nyit, errıl a tényrıl és annak adatairól Törökszentmiklós Térsége Önkormányzati Társulást írásban 5 
munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési 
megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
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……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerő aláírása és bélyegzıje 

 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a 
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 
 
………………………………. 

a pénzintézet cégszerő aláírása és bélyegzıje 
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45/2013.(VI. 25.) önkormányzati határozat 2. számú melléklete 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
(tervezet) 

 
Törökszentmiklós kistérség önkormányzatai, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében az 
önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyzı államigazgatási 
feladat-és hatásköreinek hatékonyabb, célszerőbb ellátása érdekében felülvizsgálta a Társulási 
megállapodását és jogszabályi változások alapján az alábbiak szerint egységes szerkezetbe 
foglalva módosította a korábbi 36/2012.(XI.28.) TTTKT sz. határozatával elfogadott 
megállapodását. 

 
I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 
 

1.1. Jelen megállapodás alapján  
 
Kengyel, Kuncsorba, Tiszapüspöki, Tiszatenyı, Örményes községek, Fegyvernek nagyközség, 
Törökszentmiklós város település önkormányzatai önálló jogi személyiséggel rendelkezı Többcélú 
Kistérségi Társulást hoznak létre: 
 
a) a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: a településfejlesztés 

összehangolására, fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására);  
b) térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények 

fenntartására, 
c) egyes hatósági ügyek intézésére. 
 
1.2. Társulás neve: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: 
Társulás) 
 
1.3. A Társulás székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a. 
 
1.4. A Társulás tagjainak neve, székhelye és lakosságszáma:  
            
A lakosság szám adatai a 2012. január 01. adatok alapján.  
 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171       7.016 fı 
 
Kengyel Község Önkormányzat 
5083 Kengyel, Szabadság út 10                   3.680 fı 
 
Kuncsorba Község Önkormányzat 
5412 Kuncsorba, Dózsa György út 26         671 fı 
 
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 
5211 Tiszapüspöki, Fı út 93                   2.193 fı 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzata 
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5082 Tiszatenyı, Alkotmány út 26                  1.797 fı 
 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata 
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135/a                  21.965 fı 
 
Örményes Község Önkormányzata 
5222 Örményes, Felszabadulás út 16          1.114 fı 
 
A települések lakosságszámának meghatározásánál az adott évi költségvetési törvényben 
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 
 
1.5. Társulás bélyegzıje: Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 
Törökszentmiklós Kossuth L. u 135/a felirattal ellátott körbélyegzı, közepén Magyarország 
címerével. 
 
1.6. Társulás jogállása: jogi személy, önállóan mőködı és gazdálkodó, gazdálkodására a 
költségvetési szervek mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, döntés elıkészítési, végrehajtás szervezési feladatait a 
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal látja el, ennek költségeit a hivatal felé a Társulás 
külön megállapodás alapján biztosítja. A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik. 
 
1.7. Társulás képviselıje: a Társulási Tanács elnöke (akadályoztatása esetén elnökhelyettese, 
mindkettıjük akadályoztatása esetén a társulás tanácsa által megbízott polgármester) látja el.   
 
1.8. A társulás vagyonát a Társulás alapító okirata tartalmazza. 
 
1.9. A Társulás megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról 
gondoskodhat.  
 
1.10. A megyei önkormányzattal való együttmőködést külön megállapodás szabályozza. 
 
1.11. A módosult társulási megállapodás idıbeli hatálya: 2013. december 31. napjáig.  
 

 
II.  

A TÁRSULÁS CÉLJAI ÉS A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTHATÓ FEL ADATOK 
 

1. A Társulásban résztvevı önkormányzatok - a közös céloknak megfelelı hatékony és 
eredményes együttmőködés érdekében - jelen megállapodásban a települési 
önkormányzatok feladatainak ellátását (hatásköreinek gyakorlását) az alábbi 
területeken hangolják össze: 

 
a) településfejlesztés, településrendezés; 
b) településüzemeltetés; 
c) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
d) környezet egészségügy; 
e) kulturális szolgáltatás; 
f) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
g) a területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint   
    a hajléktalanná válás megelızésének biztosítás;     
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h) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
i) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, vízgazdálkodás és vízkárelhá- 
   rítás;    
j) helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
k) kistermelık, ıstermelık számára értékesítési lehetıségeinek biztosítása; 
l) sport, ifjúsági ügyek; 
m) nemzetiségi ügyek; 
n) közremőködés a település közbiztonságának biztosításában; 
o) hulladékgazdálkodás; 

 
2. A fenti feladatok ellátása során követendı eljárást e megállapodás rögzíti. 

 
3. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függıen 

fokozatos bevezetéssel végzi. (A fokozatosság elve nem vonatkozik a 
jogszabályváltozás miatt kötelezıvé váló feladatokra.) 
 

4. A Társulás alapcélként a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévı 
erıforrásokat. 
 

5. A Társulás a II/1. pontban meghatározott feladatok ellátása során 
 

– szakmai és komplex program elıkészítı, 
– javaslattevı, 
– programmenedzselı, 
– koordináló, 
– döntést hozó, végrehajtó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérı, 
– az intézmények hatékonyabb mőködése érdekében végzett szervezı, 
– a tevékenységek színvonalát javító  

tevékenységet folytat. 
 
6. A Társulás a megállapodás II/1. pontjában meghatározott feladatok összehangolt és 

szervezett ellátása érdekében a kistérségben egybevont térségi adatbázist mőködtet, 
amennyiben a feladat ellátásoz szükséges.  
 
Az adatbázissal szemben követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, 
projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit.  

 
III.  

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 
 

A/ Döntéselıkészítı, koordináló és végrehajtás szervezı feladatok 
 
1. A programok tervezése és elıkészítése során számba kell venni, hogy: 

 
– milyen önkormányzati erıforrások vehetık igénybe a célok megvalósításához, 
– milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és 

mőködtetése indokolt, 
– fel kell kutatni a szóba jöhetı állami és nem állami, külsı és helyi forrásokat, 
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– vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel az együttmőködésnek milyen eljárása és 
módozata lehet (az ilyen irányú alternatívák elemzését elınyeivel, 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 együttmőködık teljes körét fel kell tárni. 
 

2. A Társulás (a program elıkészítést követıen) a programmenedzselés során: 
 

– figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel 
kíséri, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 

– gondoskodik a döntést követıen a végrehajtás érdekében szükséges szerzıdések 
megkötésérıl, az önkormányzati szabályozások elıkészítésérıl, 

– a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások elıkészítésérıl és a 
pályázatok lebonyolításáról. 
 

3. A Társulás koordináló feladatkörében – a cél megvalósulásáig (ha a feladat folyamatos 
mőködtetést kíván a mőködtetés során) valamennyi résztvevı munkáját összefogja, 
szervezi. 

 
4. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése során: 

 
– megteszi a döntések végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket, 
– komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából,  
– a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintő ellátás 

biztosítása céljából - a Társulás Tanácsát összefoglaló elemzéssel és javaslattal 
tájékoztatja. 
 

5. Az intézmények hatékonyabb mőködése érdekében végzett szervezı munka során: 
 

– felméri a kistérségben jelentkezı szükségleteket és az azok kielégítéséhez 
rendelkezı kapacitásokat, 

– a fajlagos költségek csökkentése érdekében gondoskodik arról, hogy az 
intézmények, közszolgáltatások szabad kapacitásai – elsısorban a kistérségen 
belül – ki legyenek használva, 

– a kistérségen belül kellıen ki nem használt kapacitások hasznosítására más 
kistérségekkel, településekkel külön megállapodást köt, 

– a vállalkozói szféra által is végezhetı közszolgáltatások ellátására közös (vagy 
egyeztetett) megbízást adhat.  

 
6. A tevékenységek színvonalát javító munka során 
- a kor követelményeinek megfelelı és a jövıbe mutató, kistérségi szinten összehangolt 

szakmai programokat dolgoz ki, 
- figyelemmel kíséri a minıségi követelmények teljesítését. 

B/ Ágazati feladatok 
 

1. Területfejlesztési feladatok 
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A Kistérségi Társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a Társulás tagjai, és a 
kistérség területén mőködı gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: 
 

a. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait. 
b. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját (az ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját). Ellenırzi azok 
megvalósítását. 

c. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 
d. A meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi 

területérıl benyújtott támogatási kérelmekrıl - a kistérségi területfejlesztési 
program figyelembevételével – elızetes véleményt nyilvánít.  

e. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési 
tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési 
programjai finanszírozására. 

f. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról (különösen azoknak a kistérség területét érintı intézkedéseit 
illetıen). 

g. Közremőködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági 
válsághelyzetek kezelésében. 

h. Forrásokat győjthet a kistérségi Társulás mőködtetéséhez és a fejlesztési 
programok megvalósításához. 

i. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára 
hatáskörrel rendelkezı szervezeteknél. 

j. Koordinálja a kistérségben mőködı társulások és más – a területfejlesztésben 
érdekelt – szervezetek együttmőködését, együttmőködik az állami és civil 
szervezetekkel. 

k. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 
l. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források 

igényléséhez. 
 

2. Munkahelyteremtés, munkanélküliség csökkentése  
 
a) A kistérségi területfejlesztés során támogatja az új munkahelyek létesítését célzó 

beruházásokat.  
b) A munkahely teremtés érdekében szorosan együttmőködik a kistérségben mőködı 

intézményekkel, vállalkozókkal, és azok szakmai, érdekvédelmi szervezeteivel. 
c) Ösztönzi és támogatja a már meglévı munkahelyek megırzését, a rendelkezésére álló 

kapacitások jobb kihasználását.  
d) Összehangolja a kistérség önkormányzatainak vállalkozás élénkítı tevékenységét. 
e) A munkahelyteremtést szolgáló beruházások között kiemelten kezeli a turizmus 

területén történı beruházásokat.  
 

3. Egészségügyi feladatok 
 
a) A Társulás figyelemmel kíséri a kistérségben a szakellátás kapacitás kihasználtságát, 

összehangolja a szakellátás iránti kapacitásigényeket 
b) A Társulás dolgozza ki a települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat. 
c) Védınıi szolgálat térségben történı közös, vagy mikro-térségi formában történı 

ellátásának megszervezése.  
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d) A térségben a hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet közös, vagy mikro-térségi 
formában történı ellátásának megszervezése.  

e) A járó beteg szakellátás biztosítása. 
f) Koordinálja a térségben található gyógyvizek, gyógyforrások, illetve gyógyiszap 

lelıhelyek hasznosítását, alternatívákat dolgoz ki a hasznosításra. 
 

4. Szociális feladatok 
a) A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és a 
szolgáltatásokat végzı intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, 
mőködtetését és mőködését. 
b) A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása 
érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi 
vezetıiket. 
c) Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési 
normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által 
nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevık a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során határozzák meg. Az intézmények normatívák által 
nem fedezett kiadásai fedezetének biztosítására a társult települések a Társulással 
külön megállapodást kötnek. A Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és 
felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények 
fejlesztési és felújítási kérdéseiben a tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a 
Társulási Tanács dönt.” 

 
5. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

 
a) A Társulás az önkormányzatoktól átvett feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében 
költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetıiket. 

 
b) Saját intézményei fenntartásának finanszírozása a vonatkozó állami, költségvetési 
normatívákból és az önkormányzatok hozzájárulásából történik. A normatívák által nem 
fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevık a Társulás éves költségvetésének 
összeállítása során határozzák meg. Az intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai 
fedezetének biztosítására a társult települések a Társulással külön megállapodást kötnek. A 
Társulás által fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás 
költségvetésében kell megtervezni. Az intézmények fejlesztési és felújítási kérdéseiben a 
tulajdonos önkormányzatokkal egyetértésben a Társulási Tanács dönt. 

 
 

6. Közoktatási feladatok 
 
a) Szakmai napokat szervez. 
b)  

– A közoktatási feladatok ellátása során – szervezı tevékenységével, a kistérség 
teljes területén – az óvodai, közoktatási intézmények hatékonyabb mőködését a 
törvényben elıírt minimális csoport-létszámok betartásával biztosítja.  

– A fenntartók felé irányuló javaslatokkal gondoskodik az intézmények szakmai 
színvonalának javításáról  

 
Egyes közoktatási feladatok ellátása érdekében a kistérség települései külön 
megállapodást köthetnek egymással. 
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c) Kistérségi tanulmányi- és sportversenyeket szervez. 
d) A Társulás együtt mőködik a térségben mőködı középiskolákkal, szakképzı 

intézetekkel és kollégiumokkal, annak érdekében, hogy vegyék figyelembe a 
kistérségbıl érkezı képzési igényeket, kapacitásukat elsıdlegesen a kistérség 
igényeinek kielégítésére használják fel. 

 
7. Közmővelıdési feladatok 

 
a) A Társulás összehangolja a kistérség területén a közmővelıdést és a 

sporttevékenységeket.  
b) Összefogja és segíti a helyi közmővelıdési tevékenység támogatási formái körébe 

tartozó öntevékeny, önképzı csoportok munkáját.  
c) Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, mővészeti 

értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi 
hagyományok gondozásáról, gazdagításáról. 

d) A Társulás összehangolja a kistérségen belül: 
I. a könyvtári szakemberek kapcsolattartását, tapasztalataik kölcsönös 

átadását. 
e) A Társulás tagjai együttmőködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a 

közhasznú ismeretterjesztı és nyelvtanfolyamok szervezése, a mővészeti események, 
a kiállítások, a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében. 

f) Évente rendszeresen ismétlıdı mővészeti vetélkedıket, fesztiválokat, gálákat szervez. 
g) Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közmővelıdés 

feltételeinek és színvonalának javítását. 
h) A kistérség meglévı kapacitásának kihasználásával, illetve egyeztetett fejlesztésével 

segíti a felnıttoktatás, a továbbképzés és az átképzés feladatainak ellátását.  
 

8. A település és területrendezési feladatok 
 
a) Elısegíti az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítását. 
b) Az épített környezet alakítása, védelme során (a közérdekő intézkedéseket, döntéseket 

megelızıen, azok végrehajtásakor) biztosítja a nyilvánosságot és a közösségi 
ellenırzés lehetıségét. 

c) Gondoskodik az érdekelt állampolgárok, szervezetek megfelelı tájékoztatásáról, és 
lehetıséget ad részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.  
 

9. Természet és környezetvédelmi feladatok 
 
a) Összehangolja a kistérséghez tartozó települések környezetvédelmi programját. 
b) Környezeti hatásvizsgálatok végzése.  
c) Segíti a csapadékvíz elvezetésének megoldását.  
d) Törekszik a kommunális szennyvízkezelés, győjtés, elvezetés, tisztítás, kommunális 

hulladékkezelés, állati tetem megsemmisítés közös vagy egyeztetett megoldására. 
e) A regionális hulladéklerakó mőködtetésével kapcsolatos közös álláspontokat 

egyezteti. 
f) A Társulás támogatja a kistérségben a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet értékeinek 

megóvását. 
 

10.  Közlekedési feladatok 
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a) Kistérségi közlekedési, fejlesztési, felújítási és üzemeltetési feladatok tervezése, 
pályáztatási feltételek egyeztetése. 

b) A vasúti, helyközi közlekedés menetrendjének egyeztetése. Panaszok esetén 
intézkedés kezdeményezése. 
 

11. Szolgáltatási-szervezési, település-üzemeltetési feladatok 
 
a) A kistérség települései esemény-naptárának összeállítása. A kistérség egyes 

településein túlmutató, a kistérséghez tartozást kifejezı és azt erısítı közös 
rendezvényeket szervez, kiadványokat szerkeszt.  
 

b) A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös 
megjelentetése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is. Vizsgálja 
közös TOURINFORM Iroda kialakításának lehetıségeit. 
 

12. A mővészettel kapcsolatos feladatok 
 
a) Felméri a Társulás területén a mővészettel kapcsolatos igényeket és szervezi az 

igények kielégítését. 
b) Támogatja az öntevékeny mővészeti csoportok munkáját. 

 
13. Közösségi tér biztosítása  

 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata biztosítja - a kistérségi feladatok 
összehangolásának elısegítése érdekében és a lebonyolításhoz szükséges – közösségi 
tereket. 
 

14.  Egyes hatósági ügyek intézése 
 
a) A Társulás települései közül Törökszentmiklós város - külön jogszabályban 

meghatározott ügykörökben és illetékességgel – államigazgatási hatósági ügyekben 
ellátja a körzeti feladatokat. 

b) A Társulás települései – az 1. pontban foglalt, kötelezı jogszabályi elıíráson alapuló – 
feladatokon túl 
– együttmőködnek a közigazgatási feladatok tárgyi- és személyi feltételeinek 

kölcsönös megteremtésében,  
– egyes tárgykörökben várhatóan szakemberek közös foglalkoztatásával, igazgatási 

társulás keretében oldják meg feladataikat. 
c) A Társulás kezdeményezi a kistérségben mőködı nem önkormányzati szervek 

illetékességi területének egységesítését.  
 
 

IV. 
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI ÉS SZERVEZETE  

 
 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
2. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselı-testületei által delegált 1-1 tagok 
alkotják. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
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3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve 
választja meg minısített többséggel, tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a 
Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  
 
4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választhat. Az alelnök 
személyére az elnök tesz javaslatot. 
 
5. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek 
általános választását követı 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere hívja össze.  
 
6. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el.  
A társulás akkor határozatképes, ha ülésén a tag önkormányzatok képviselıinek legalább fele 
jelen van. 
A társulási tanács érvényes döntéséhez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelen levı tagok szavazatainak több mint a felét.  
A megállapodásban meghatározott döntéshez minısített többség szükséges. A minısített 
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevı 
tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
felét. 
 
7. Minısített többségő döntés szükséges:  
a) a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylı pályázat 
benyújtásához, 
b) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 
d) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való 
rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 
c) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás 
adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
d) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, 
átszervezéséhez, 
e) a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásához, 
f) azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és mőködési szabályzat meghatároz. 
 
8. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést az elnök, 
akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és 
vezeti. 
 
9. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
a) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat 
kézhezvételétıl számított 15 napon belül, 
b) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetıjének kezdeményezésére, a 
kezdeményezés kézhezvételétıl számított 15 napon belül, 
 
10. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 
 
11. A Társulási Tanács: 
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a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetıi megbízás adása, 
annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylı személyi ügy 
tárgyalásakor; 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 
feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
 
12. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt: 
a) elnökének, alelnökének megválasztásáról, 
b) a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás 
megszüntetésérıl szóló javaslat tételérıl a képviselı-testületek felé, 
c) a szervezeti és mőködési szabályzat elfogadásáról, 
d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 
e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetésérıl, átszervezésérıl, 
intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó 
részletes rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza. 
f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással 
történı megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 
g) tagok költségviselése mértékérıl. 
 
13. A Társulási Tanács üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek 
tartalmaznia kell az ülés helyét és idıpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a 
javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az elıterjesztéseket, az egyes napirendi 
pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen 
elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a 
döntéshozatalban résztvevık számát, a szavazás számszerő eredményét és a hozott 
döntéseket. 
 
14. A jegyzıkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag(ok) írjá(k) alá. A 
jegyzıkönyvet az elnök az ülést követı 15 napon belül megküldi a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal vezetıjének. 
 
15. A Társulási Tanács mőködésének részletes szabályait a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata tartalmazza, amelyet a Társulás megalakulását követı ülésen kell elfogadni.  
 
16. A Társulási Tanács elnöke: 
a) ellátja a Társulás képviseletét, 
b) összehívja a Társulási Tanács ülését; 
c) vezeti a tanácskozást; 
d) érvényt szerez a szervezeti és mőködési szabályzat szabályainak; 
e) gondoskodik a döntések végrehajtásáról; 
f) éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az elızı évi 
beszámolót és zárszámadást. 

 
Bizottság(ok) 
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17. A Társulási Tanács döntései elıkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére 
bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén 
mőködı intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, valamint a lakosság 
önszervezıdı közösségeinek képviselıje. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja. 
 
18. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, mőködésének rendjét a Társulási Tanács 
határozza meg. 
 
19. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja: 
a) a Társulási Tanács elnöke, alelnöke;     
b) a Társulás alkalmazottja. 
 
20. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenırzésére Pénzügyi Bizottságot hoz 
létre. 
 
21. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell 
kiválasztani. 
 
22. A bizottság(ok) mőködését és részletes feladatait a bizottság(ok) SZMSZ-e tartalmazza. 
amelyet a bizottság(ok) saját maguk állapítanak meg. 
 

 
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása 

 
23. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek elıkészítése, végrehajtás 
szervezése) a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal) látja el. Ennek keretében: 
a) biztosítja a Társulás mőködéséhez (a társulási tanács, tisztségviselıi feladatok ellátásához) 
szükséges tárgyi és személyi feltételeket; 
b) elıkészíti a Társulási üléseket (meghívók, elıterjesztések, hivatalos levelezés elıkészítése, 
postázása, a társulási ülések jegyzıkönyveinek elkészítése, postázása); 
c) elıkészíti a Társulási döntéseket és a tisztségviselık döntéseit, ellátja a társulási és 
tisztségviselıi döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatokat; 
d) ellátja a Társulás mőködésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat; 
e) az a)-d) pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket a társulás külön 
megállapodás keretében biztosítja a Polgármesteri Hivatal számára. 
 
24. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatait a Törökszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza.  
 
25. A Társulás mőködésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatok ellátásáról, 
költségvetésérıl egyebekben a Társulás és Törökszentmiklós Városi Önkormányzata között 
létrejövı együttmőködési megállapodás rendelkezik. 
 
26. Társulás szolgáltatásait a tagok igénybe vehetik. Az ezzel járó költségvetésbe nem 
tervezett plusz kiadásokat az igénybe vevı megtéríti. 
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27. A Társuláson belül közös fenntartású intézmény a Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ, melynek keretében látják el a szociális feladataikat a tagönkormányzatok, úgymint 
Kengyel, Tiszapüspöki, Tiszatenyı, Törökszentmiklós. 
 
28. A Társuláson belül Fegyvernek, Kuncsorba és Örményes közös fenntartású, Csorba 
Mikro-térségi Társulást tartanak fenn, szociális feladataik ellátására.  
 
29. A társuláson belül fenntartott KSZSZK és a Csorba Mikro-térségi Társulást egymástól 
elkülönülten gazdálkodik, és külön vagyonnal rendelkezik. Egymás kötelezettségeiért 
felelısséggel nem tartoznak, és egymás eredményeibıl sem részesülnek. 
 
30. A Társuláson belüli, közös fenntartású intézmények esetén az alapítói jogok az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak szerint alakulnak. 
 

V.  
A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, A TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE 

 
1. A Társulás költségvetésébıl finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves 
költségvetés alapján mőködik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi elıirányzatán felüli többletbevételek 
költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét határozatban 
szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal  
gondoskodik. 
 
2. A Polgármesteri Hivatal a Közpénzügyi Osztályon keresztül látja el az Áht. 27. § (4) 
bekezdése szerinti feladatokat: a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenırzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A 
feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket az Önkormányzat 
gazdálkodása rendjét szabályozó belsı szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten 
szabályozza. 
 
3. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy 
vállalhat. Utalványozásra az elnök és a Pénzügyi Bizottság elnöke jogosult. A 
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal Közpénzügyi 
Osztályának vezetıje, és a jegyzı által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkezı 
köztisztviselı jogosult. 
 
4. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Törökszentmiklós Városi 
Önkormányzat által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és 
utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak. 
 
5. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztetı ügyletet csak a Kormány elızetes 
hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok 
kezességes garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges 
kötelezettségeinek teljesítésére. 
 
6. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság 
ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a 
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megkötött szerzıdéseket. A Társulás és a Társulási Tanács, az Elnökség tagjaitól, továbbá a 
Polgármesteri Hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet. 
 
7. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, 
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével 
együtt terjeszthetık a Társulási Tanács elé. 
 
8. A Társulás mőködési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május 31. 
és október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal által kibocsátott számla alapján a Társulás 
számlájára kell befizetni. 
 
9. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által 
meghatározott egy fıre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a 
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett 
lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási megállapodás I. fejezet 
1.4 pontja tartalmazza, amelyet évente – tárgyévet megelızı január 1. napja szerinti 
állapotnak megfelelıen – tárgyév március 31.napjáig aktualizálni szükséges. 
 
10. A tag által teljesítendı hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtıl 
számított 15 napon belül, határidı tőzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. 
 
11. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelı – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 
 
12. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az 
irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 
 
13. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetıen 15 napot elérı 
késedelembe esik, a Társulás mindenféle elızetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a 
követelést a határidı eredménytelen elteltét követı 10 napon belül jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képezı felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést 
bírósági úton érvényesíti. 
 
14. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult, amennyiben az 
általa képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. Az alelnök által 
képviselt tagönkormányzat tartozása esetén bármely tagönkormányzat polgármestere jogosult, 
amelynek a Társulás felé tartozása nincs. 
 
15. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplı tartalommal számlavezetı pénzintézetüknél 
nyilvántartásba vetetik és ennek megtörténtét a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti - a 
számlavezetı pénzintézet által aláírt, - példányának a Törökszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal Közpénzügyi Osztályának vezetıje részére történı megküldésével igazolják. Az aláírt 
példány megküldésének határideje a valamennyi tagönkormányzat által aláírt megállapodás 
kézbesítésétıl számított 8 munkanap. 
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VI. 

A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 
 

1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 
 
2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 
a) a Társulásban részt vevı tagok befizetései, 
b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevık díjfizetései, 
c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékő jogok stb.), 
d) központi költségvetési támogatás, 
e) pályázati úton elnyert támogatások. 
 
3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, 
gépjármő, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az 
eredményes mőködéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön 
megállapodás tartalmazza. 
 
4. A Társulás által a mőködés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 
 
5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács 
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelı kötelezettségeket. 
 
6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a 
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról elızetesen állást foglal a 
Pénzügyi Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó 
vagyon nem a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 
 
7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, 
egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem idegeníthetı 
el. 
 
8. A közös feladatok ellátásához szükséges normatívák lehívására a GESZTOR 
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat jogosult.   
 
9. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelıssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 

VII. 
CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZ ŐNÉSE 

 
Csatlakozás 

 
1. A Társuláshoz csak a naptári év elsı napjával lehet csatlakozni. A csatlakozás iránti 
kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani. 
 
2. A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minısített többséggel kell 
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
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3. A Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevı 
valamennyi települési önkormányzat képviselı-testületének minısített többséggel hozott 
döntése szükséges. 
 
4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendı pénzbeli hozzájárulásról, illetıleg 
a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékő jogok) átvételérıl a Társulási Tanács dönt. 
 

Felmondás 
 

5. A társulási megállapodást felmondani nemcsak a naptári év utolsó napjával lehet. Korábbi a 
jelen megállapodással módosított megállapodás hatálya alatt hozott képviselı-testületi 
döntések ezen megállapodás hatálya alatt is figyelembe kell venni.  
A társulási megállapodás felmondásával kilépı önkormányzat a társulással elszámol. Az 
elszámoláskor lehetıség van arra, hogy a tag és a társulás egymással szemben fennálló 
követeléseit beszámítsák. 
 
6. A társulási megállapodást felmondani kívánó települési önkormányzat képviselı-
testületének a felmondásról szóló döntését legalább 6 hónappal korábban, minısített 
többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
 

Kizárás 
 

7. A Társulási Tanács minısített többséggel elfogadott határozatával nemcsak a naptári év 
utolsó napjával zárhatja ki a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 
 

A Társulás megszőnése 
 

9. A Társulás megszőnik, ha valamennyi tagönkormányzat képviselı-testülete minısített 
többségő döntéssel a megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerıs döntése 
alapján, törvény erejénél fogva, vagy ha törvényben szabályozott feltétel megvalósult. 
 
10. A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
 
11. A Társulás meglévı vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelı kötelezettségek 
kiegyenlítését követıen - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 
 
12. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba adott ingatlanokat, meglévı ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 
b) a meglévı használatra átadott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában 
pénzben megváltani, 
c) használatba adott ingatlant a tulajdonos önkormányzatot kell visszaadni. 
 
13. A Társulásból történı kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt 
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az 
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek 
hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerzıdés alapján használati díj illeti meg. A 
kiváló tagnak a társulás felé fenn álló tartozásaival kell csökkenteni a kiváláskor a tagot 
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megilletı vagyon részt. A kiváló tagot azon a feladaton képzıdı plusz vagyoni elembıl illeti 
meg a ráesı rész melyben a társuláson belül részt vett.  
 
14. A Társulás megszőnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások 
teljesítését veszélyeztesse. 
 
15. A közös tulajdon megszüntetése és az ebbıl származó vagyoni igények kielégítése során a 
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási 
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik. 
 

Visszafizetési kötelezettségek 
 

16. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelıs a jogszerő 
felhasználásért. 
 
17. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a 
Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépı 
tag(ok) köteles(ek) a kilépı önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak 
megfelelı összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 
 
18. Amennyiben a kilépı tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös 
beruházásban vesz részt, a kilépés ıt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással kapcsolatos 
és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg. 
 
19. Ha a kilépı tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak 
összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés idıpontját 
megelızıen visszafizetni. 
 
20. A kilépı tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptıke-elhelyezési 
pénzpiaci mőveletekbıl származó bevételeinek jelen fejezet 17-20. pontjában meghatározott 
összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege. 
 
21. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 10-15. pontja 
megfelelıen alkalmazandó. 

 
VIII. 

A TÁRSULÁS ELLEN İRZÉSE 
 

1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenırzi, a gazdálkodási 
ellenırzés során a Bizottság ellenırzési kötelezettségének végrehajtására külsı szakértıt is 
bevonhat. 
 
2. A társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi 
támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésbıl nyújtott támogatások felhasználást is 
ideértve – az Állami Számvevıszék ellenırzi. Az európai uniós és költségvetési támogatások 
felhasználását az Európai Számvevıszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a 
Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenırzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai 
uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizetı hatóság képviselıi is ellenırzik. 
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3. A társulás mőködése felett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, 
mőködése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási 
megállapodásban, valamint a szervezeti és mőködési szabályzatban foglaltaknak. 
 
4. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenırizhetik a társulás mőködését célszerőségi és 
gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenırzésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni és azt a 
társulás elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni. 

 
IX.  

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Jelen társulási megállapodás a 36/2012.(XI.28.) TTTKT sz. határozattal elfogadott 
megállapodást módosítja és 2013. július 01-én lép hatályba. A társulási megállapodás 
érvényességéhez valamennyi társult tag képviselı-testületének minısített többséggel hozott 
jóváhagyó határozata szükséges. 
 
2. A Társulási megállapodást a társulás tagjai a Mötv-ben megfogalmazott szabályok szerint 
módosíthatják. A társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat 
követı 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják. 
 
3. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselı-
testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrıl. 
 
4. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a 
Szolnoki Járásbíróság illetékességi körébe utalják. 
 
5. A felmondás, illetıleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelızıen legalább 8 nappal a 
felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyrıl 
jegyzıkönyv készül.  
 
6. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon 
felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthetı. 
 
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 
1959. évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Törökszentmiklós, 2013. június……. 
 
 
Fegyvernek Nagyközség Képviselı-testülete nevében: 
 

Tatár László 
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polgármester 
 
Kengyel Község Képviselı-testülete nevében: 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 
Kuncsorba Község Képviselı-testülete nevében: 
 

Rédai János 
polgármester 

 
 
 
Tiszapüspöki Község Képviselı-testülete nevében: 
 

Polgár István 
polgármester 

 
Tiszatenyı Község Képviselı-testülete nevében: 
 

Kazinczi István 
polgármester 

 
 
Törökszentmiklós Város Képviselı-testülete nevében: 
 

Dr. Juhász Enikı 
polgármester 

 
 
Örményes Község Képviselı-testülete nevében: 
 

Fürj Jánosné 
polgármester 

 
1. számú melléklet 

 
 
 

Felhatalmazás 
 
 
……………………………………………………. 
a pénzintézet neve és címe 
 
 
A Törökszentmiklóson, 2013. június ……. napján kelt Törökszentmiklós Térsége Önkormányzati  
Társulást létrehozó társulási megállapodás V. fejezet 12-15. pontja alapján   
 
……………………………………………………………………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………    Önkormányzata  
 
(……..…………………………………,…………………….. u. ………… sz., képviseli:  
 
…………………… polgármester) felhatalmazza a Törökszentmiklós Térsége  
 
Önkormányzati Társulást (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 135/a.,  
 
bankszámlaszám:………………………………….., képviseli:…………….…………………elnök)  
 
mint, jogosultat, hogy a társulási megállapodásból eredı lejárt követelését a(z) 
…………………………................................................................................................-nál/-nél vezetett  
 
…………………………………. pénzforgalmi jelzıszámú számlája terhére külön engedély, vagy  
 
nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidın belül. A 
számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát 
nyit, errıl a tényrıl és annak adatairól Törökszentmiklós Térsége Önkormányzati Társulást írásban 5 
munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé. 
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési 
megbízás 
jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges. 
 
 
 
Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 
 
 
 

……………………..……………………………… 
a számlatulajdonos cégszerő aláírása és bélyegzıje 

 
 
 
Záradék: 
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a 
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet. 

 
 

 
………………………………. 

a pénzintézet cégszerő aláírása és bélyegzıje 

 
 

VIII. Napirend:  
 
Közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 
módosításáról 
 
Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra ajánlja a testület 
részére. 
 
Hegedős László: az örményesi Önkormányzat címe megváltozott Felszabadulás útról Arany 
János útra és ezt a módosítást át kell vezetni a megállapodáson és az alapító okiraton is. 
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Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
46/2013. (VI. 25.) önkormányzati határozat 
Közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 
módosításáról 

 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
1. a Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 
fenntartásáról szóló megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú 
mellékletében, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 

 
2. Felhatalmazza Rédai János polgármestert a Társulási Megállapodás 

módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének aláírására 

 
 

 
Határidı: 2013. június 30. 
Felelıs:  Rédai János polgármester 

  
Errıl értesülnek: 
1. Rédai János polgármester       helyben 
2. Képviselı-testület tagjai       helyben 
3. Hegedős László jegyzı       helyben 
4. Kazinczi István Tiszatenyı polgármester     Tiszatenyı 
5. Fürj Jánosné Örményes alpolgármestere     Örményes 
6. Irattár 
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46/2013.(VI. 25.) önkormányzati határozat 1. számú melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 
 

MÓDOSÍTÁS 
 

Tiszatenyı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, 
  
Örményes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
 
a KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL szóló 
megállapodásukat (továbbiakban: MEGÁLLAPODÁS) 2013. július 1. napjától az alábbiak szerint 
módosítják: 
 
1. A MEGÁLLAPODÁS bevezetı részében és 2. pontjában az „Örményes, Felszabadulás út 16.” 

szövegrész helyébe az „Örményes, Arany János út 16.” szövegrész kerül. 
  
 
Kelt:  Tiszatenyı, 2013. június 28 
 
ZÁRADÉK 
 
A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL  szóló 
társulási megállapodás módosítását a fenntartó Önkormányzatok Képviselı-testületei 2013. július 
1. napi hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete __2013.(VI. 27.) számú határozat, 
 
Örményes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete __/2013.(VI. 26.) számú határozat, 
 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete __/2013.(VI. 25.) számú határozat. 
 
 
 

Kazinczi István Rédai János Fürj Jánosné 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 
Önkormányzata 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 
Önkormányzata 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 
Önkormányzata 
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46/2013.(VI. 25.) önkormányzati határozat 2. számú melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL 

 
 
Tiszatenyı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
(Tiszatenyı, Alkotmány út 26.; képviseli: Kazinczi István polgármester 
Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján megállapított lakosságszám 2010. január 1. napján: 1817 fı),  
 
Örményes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
(Örményes, Arany János út 16.; képviseli: Fürj Jánosné alpolgármester 
Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján megállapított lakosságszám 2010. január 1. napján: 1142 fı) és 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete  
(Kuncsorba, Dózsa Gy. út 26.; képviseli: Rédai János polgármester 
Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján megállapított lakosságszám 2010. január 1. napján: 688 fı) 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 85.§-
ban foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítanak 
és tartanak fenn 2013. március 1. napjától az alábbi feltételek szerint. 
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezése (Mötv. 84. § (5) bek. b) pont:  

Tisztenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 
Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: Tiszatenyı, Alkotmány út 26. 

 
2. A Képviselı-testületek megállapodnak (Mötv. 85. § (9) bek.), hogy 2013. március 1. napjától a Közös 

Önkormányzati Hivatal Örményes községben az Arany János út 16. szám alatt állandó jelleggel 
„Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal Örményesi Kirendeltsége” elnevezéssel, 
Kuncsorba községben a Dózsa Gy. út 26. szám alatt állandó jelleggel „Tiszatenyıi Közös 
Önkormányzati Hivatal Kuncsorbai Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget mőködtet az 
összes Örményes és Kuncsorba települést érintı hatósági, önkormányzati ügyek helyben történı 
intézése céljából. A kirendeltségek a Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal csoportjaként 
mőködnek, mint szervezeti egységek. 
 

3. A Képviselı-testületek kijelentik továbbá, hogy az igazgatási munka ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják. (Mötv. 85. (8) bek.) 
 

4. A Közös Önkormányzati Hivatal mőködési és fenntartási költségeit a Képviselı-testületek együttes 
ülésen határozzák meg. A Képviselı-testületek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartásának költségeihez az alábbiak szerint járulnak hozzá.  

 
a. A Közös Önkormányzati Hivatalt illetı állami támogatás lehívására és felhasználására a 

Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatenyıi Székhelye jogosult azzal, hogy a 
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott és jogosultsági feltételek alapján lehívható 
alap- és ösztönzı hozzájárulást a Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltségei valamennyi 
köztisztviselıjének és közszolgálati ügykezelıjének személyi juttatásaira és a munkaadót terhelı 
járulékok kiadásaira, továbbá a felmerülı mőködési és fenntartási költségeire fordítja. (Mötv. 84. 
§ (4) bek.) 

 
b. Tiszatenyı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete, Örményes Községi 

Önkormányzat Képviselı-testülete és Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-
testülete saját költségvetése terhére lakosságszám-arányosan biztosítja a Tiszatenyıi Közös 
Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselı és közszolgálati ügykezelı 
személyi juttatásai és a munkaadót terhelı járulékok kiadásai, továbbá a székhelyen és a 
kirendeltségeken felmerülı mőködési és fenntartási kiadások azon részét, melyet a mindenkori 
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költségvetési törvény alapján az Állam nem finanszíroz. 
 

XI. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, mőködésére vonatkozó szabályokat (TKÖHSZMSZ) a 
jegyzı készíti el, az a megállapodó felek – képviselı-testületi határozatban jóváhagyott – 
egyetértésével válik hatályossá. 
A Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét, mely a TKÖHSZMSZ melléklete, Tiszatenyı Községi 
Önkormányzat Képviselı-testülete fogadja el és hagyja jóvá Kuncsorba Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete és Örményes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elızetes írásbeli 
véleményének kikérésével.  
A Kirendeltség mőködtetésével, valamint a jegyzı ügyfélfogadási rendjének kialakításával 
kapcsolatban elızetesen ki kell kérni Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének és 
Örményes Község Önkormányzata Képviselı-testületének írásbeli véleményét.  
 

• Megállapodó felek úgy döntenek, hogy a 4. pontban meghatározott módon megállapított költség-
hozzájárulásaikat a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára utalják át 12 egyenlı részletben elıre, 
minden hónap 10. napjáig. 
Számlaszáma: 70000052-10801091-00000000 
Megnevezése: Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal fizetési számla  
A települések polgármesterei a hozzájárulás összegét havonta tartoznak átutalni a Közös 
Önkormányzati Hivatal számlájára. 

 
� A Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal esetleges megszüntetésérıl a Képviselı-testületek az 

általános önkormányzati választások napját követı hatvan napon belül állapodnak meg. (Mötv. 85. § 
(3) bek.) 

� A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyzı vezeti. (Mötv. 81. § (1) bek.) A jegyzıi kinevezéshez és 
felmentéshez Tiszatenyı, Örményes és Kuncsorba települések polgármestereinek lakosságszám-
arányos, többségi döntése szükséges. (Mötv. 83. § b) pont) 

 
� A jegyzı tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Tiszatenyı község polgármestere gyakorolja. 

(Mötv. 83. § b) pont) 
 
� A Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal  
 

o Állam által támogatott elismert hivatali létszáma:         10,05 
fı. 

o Képviselı-testületek által engedélyezett létszáma (Mötv 85. § (6) bek.:  14,00 fı. 
 
� A Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselıi és közszolgálati ügykezelıi tekintetében a 

munkáltatói jogköröket a jegyzı gyakorolja. (Mötv. 81. § (3) bek. b) pont) 
 
� A jegyzı vagy megbízottja köteles mindegyik Képviselı-testület ülésén részt venni és ott a szükséges 

tájékoztatást megadni. (Mötv. 81. § (3) bek. d) pont) 
A jegyzı évente beszámol minden Képviselı-testületnek a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
(Mötv. 81. § (3) bek. f) pont) 

 
8.) A jegyzı és alkalmazottjai a Képviselı-testületek – egyeztetett – szervezeti és mőködési 

szabályzatában meghatározott gyakorisággal, legalább hetente kötelesek Kuncsorba és Örményes 
községben ügyfélfogadást tartani. 
 

9.) A Közös Önkormányzati Hivatal mindhárom Önkormányzatot érintı munkájával kapcsolatos 
kérdésekben szükség szerint együttes Képviselı-testületi ülésen kell határozni.  

 
 
10.) Fenti szabályozás aláírását követıen válik hatályossá, de rendelkezéseit 2013. március 1. napjától kell 
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alkalmazni. 
 
 
Kelt:  Tiszatenyı, 2013. június 28. 
 
 
ZÁRADÉK 
 
A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL  szóló 
társulási megállapodást a fenntartó Önkormányzatok Képviselı-testületei 2013. július 1. napi 
hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete __2013.(VI. 27.) számú határozat, 
 
Örményes Község Önkormányzatának Képviselı-testülete __/2013.(VI. 26.) számú határozat, 
 
Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete __/2013.(VI. 25.) számú határozat. 
 
 

Kazinczi István Rédai János Fürj Jánosné 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 
Önkormányzata 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 
Önkormányzata 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 
Önkormányzata 

 
VIII. Napirend:  
 
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására 
 
Ács Gyuláné: a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra ajánlja a testület 
részére. 
 
Rédai János: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyrıl a jelenlévı 4 képviselı 4 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
47/2013. (VI. 25.) önkormányzati határozat 
A Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Tiszatenyı Községi 
Önkormányzat Képviselı-testületével és Örményes Községi Önkormányzat 
Képviselı-testületével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi. CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. §-ának (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 
a Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 2013. július 1-i 
hatállyal jelen határozat melléklete szerint módosítja. 

 
 

Errıl értesülnek: 
Magyar Államkincstár       Szolnok 
Rédai János Kuncsorba polgármestere    helyben 
Kazinczi István Tiszatenyı polgármestere    Tiszatenyı 
Fürj Jánosné alpolgármester      Örményes 
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Hegedős László jegyzı       helyben 
Képviselı-testület tagjai       helyben 
Irattár 
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Alapító okiratot módosító okirat  
 

Tiszatenyı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/2013. (II. 25.) önkormányzati 
határozatával, Örményes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 20/2013. (II. 25.) 
önkormányzati határozatával és Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
7/2013. (II. 25.) önkormányzati határozatával elfogadott Tiszatenyıi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. március 1-i hatállyal kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló 368/2011.Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
3. Az alapító okirat 3. pontjában, 11. pontjában és 12. pontjában az „Örményes, 

Felszabadulás út 16.” szövegrész helyébe az „Örményes, Arany János út 16.” 
szövegrész lép. 

  
4. Az alapító okira záradéka helyébe az alábbi záradék lép: 

 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Tiszatenyıi 
Közös Önkormányzati Hivatal Tiszatenyı Községi Önkormányzat 2013. február 25-i ülésén 
22/2013. (II. 25.) számú önkormányzati határozattal, Örményes Községi Önkormányzat 
2013. február 25-i ülésén 20/2013. (II. 25.) számú önkormányzati határozatával és 
Kuncsorba Községi Önkormányzat 2013. február 25-i ülésén 7/2013. (II. 25.) számú 
önkormányzati határozatával elfogadott alapító okirata hatályát veszti. 

 
Az alapító okiratot a  
Tiszatenyıi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a _/2013. (VI. 27.) számú, 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a _/2013. (VI. 25.) számú és 
Örményes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a _/2013. (VI. 26.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 

 
 Záradék: 
 

A módosító okiratot a  
Tiszatenyıi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. június 27-i ülésén a 
_/2013. (VI. 27.)  számú, 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. június 25-i ülésén a 
_/2013. (VI. 25.) számú és 
Örményes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. június 26-i ülésén a 
_/2013. (VI. 26.) számú határozatával fogadta el. 

 
 
 
 

Kazinczi István Rédai János Fürj Jánosné 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 

Önkormányzata 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 

Önkormányzata 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 

Önkormányzata 
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48/2013. (VI. 25.) önkormányzati határozat 
A Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kiadására 
 
 

Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 

5. Tiszatenyı Községi Önkormányzat Képviselı-testületével és Örményes 
Községi Önkormányzat Képviselı-testületével a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 85. §-ának (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-
ának (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Tiszatenyıi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 2013. július 1-i hatállyal jelen 
határozat melléklete szerint állapítja meg. 

 
6. Ezzel egyidejőleg a Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 7/2013. 

(II. 25.) önkormányzati határozatával megállapított alapító okiratát 
hatályon kívül helyezi. 

 
 
Errıl értesülnek: 
Magyar Államkincstár       Szolnok 
Rédai János Kuncsorba polgármestere    helyben 
Kazinczi István Tiszatenyı polgármestere    Tiszatenyı 
Fürj Jánosné alpolgármester      Örményes 
Hegedős László jegyzı       helyben 
Képviselı-testület tagjai       helyben 
Irattár 
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Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

Alapító okirat  
 
 
 
Tiszatenyı Község Önkormányzati Képviselı-testülete, Kuncsorba Községi Önkormányzat 
Képviselı-testülete és Örményes Községi Önkormányzat Képviselı- testülete az 
államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 8. §. (5) bekezdésben  kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  szóló 
 368/2011.Korm. rendelet 5 § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az  alábbi 
 alapító okiratot adja ki: 
 

XII.  A költségvetési szerv neve: 
 

Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal  
          
 

XIII.  A költségvetési szerv székhelye:  
 

Tiszatenyı, Alkotmány út 26. 
 
 

XIV.  Kirendeltségeinek megnevezése és címe: 
 

Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal Kuncsorbai Kirendeltsége 
Kuncsorba, Dózsa György út 26. 
 
Tiszatenyıi Közös Önkormányzati Hivatal Örményesi Kirendeltsége 
Örményes, Arany János út 16. 

 
 

XV. A költségvetési szerv alapításáról rendelkezı határozat, létrehozás éve: 
 

Létrehozásáról rendelkezı határozat:  
   
Tiszatenyı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 63/2012. (XII. 14.) 
önkormányzati határozata és 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 90/2012. (XII. 19.) 
önkormányzati határozata 
 
Létrehozás éve:       2012 
 
 

XVI.  A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:   
 

Az alapító önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármesterek vagy a jegyzı 
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás 
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közötti, valamint az állami szervekkel történı együttmőködésének összehangolásában. 
(Mötv. 84. §-ának (1) bekezdése) 

 
 

XVII.  A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
 

Közhatalmi tevékenység, melynek körében a feladatokat nem haszonszerzés 

céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel látja el az alapítók 
általános felügyelete mellett. 

 
 

XVIII.  Államháztartási szakágazati besorolása 

 

 841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
  tevékenysége  

 

XIX.  Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 

 

 811000 építményüzemeltetés 

 841114 országgyőlési képviselı választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841115 önkormányzati képviselı választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 841116 országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
 tevékenységek 

 841117 európai parlamenti képviselı választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

 841118 országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

 841126 önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

 841127 helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

 841133 adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 

 841173 statisztikai tevékenység 

 841901 önkormányzatok és társulások elszámolásai 

 841906 finanszírozási mőveletek 

 841907 önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

 841908 fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

  

 

XX. Illetékességi területe:  
 

Örményes, 
Kuncsorba és 
Tiszatenyı község közigazgatási területe 
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XXI. A költségvetési szerv irányító szerv neve, székhely e:  
  

Tiszatenyı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Tiszatenyı, Alkotmány út 26. 
 

XXII. Alapítói jogokkal felruházott szerv megnevezé se, székhelye: 
 

Tiszatenyı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Tiszatenyı, Alkotmány út 26., 
 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Kuncsorba, Dózsa György út 26. és 
 
Örményes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 
Örményes, Arany János út 16. 

 
 

XXIII. A költségvetési szerv jogel ıdje: 
 

Tiszatenyı Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala  
Tiszatenyı, Alkotmány út 26. 
 
Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatalának Kuncsorbai Mőködési 
Helye 
Kuncsorba, Dózsa György út 26.  
 
Fegyvernek-Örményes Körjegyzıség Örményesi Telephely 
Örményes, Arany János út 16. 

 
 

XXIV.  A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:  
 

önállóan mőködı és gazdálkodó. 
 

  
XXV.  A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: 

 
A költségvetési szerv vezetıje a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyzı. 

A jegyzıt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevı önkormányzatok 
polgármesterei a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselık 
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. §-ában 
foglalt eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött 
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével határozatlan idıtartamra nevezik ki. 

  
  

XXVI.  A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése: 
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A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. szerinti közszolgálati 
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítı technikai 
alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak. 

 
 
ZÁRADÉK  
 
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Tiszatenyıi Közös 
Önkormányzati Hivatal Tiszatenyı Községi Önkormányzat 2013. február 25-i ülésén 
22/2013. (II. 25.) számú önkormányzati határozattal, Örményes Községi Önkormányzat 2013. 
február 25-i ülésén 20/2013. (II. 25.) számú önkormányzati határozatával és Kuncsorba 
Községi Önkormányzat 2013. február 25-i ülésén 7/2013. (II. 25.) számú önkormányzati 
határozatával elfogadott alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot a  
Tiszatenyıi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. június 27-i ülésén a _/2013. 
(VI. 27.)  számú, 
Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. június 25-i ülésén a _/2013. 
(VI. 25.) számú és 
Örményes Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. június 26-i ülésén a _/2013. 
(VI. 26.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 

Kazinczi István Rédai János Fürj Jánosné 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 

Önkormányzata 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 

Önkormányzata 

Polgármester 
Tiszatenyı Község 

Önkormányzata 
 
X. Napirend: 
 
Rédai János: sikerült beadnunk a jövı évi Csorba Kupa rendezvényre a pályázatunkat. 
Tájékoztatja a testületet, hogy az óvodai intézményfenntartó társulás társulási tanács ülése 
Gelléné Tokai Erzsébetet bízta meg a vezetıi feladatokkal 
 
Hegedős László: június 28-án Kuncsorba és Örményes településen katasztrófavédelmi 
gyakorlat lesz reggel 6 órakor. Ha ez sikeresen lezárult, ezután az elsı közös köztisztviselık 
napját meg fogjuk tartani Tiszatenyın. 
 
Rédai János: megköszöni a megjelenést, az ülést 16 órakor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 /: Rédai János :/      /: Hegedős László :/ 
   polgármester        jegyzı 


