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2. melléklet 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Preambulum 

 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Csabaszabadi Község Önkormányzata, 
Kétsoprony Község Önkormányzata, Telekgerendás Község Önkormányzata és Újkígyós 
Város Önkormányzata, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87. §-a alapján, figyelemmel az 1996. évi XXI. törvényben foglaltakra, a részt vevő 
települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai szerint, abból a célból, 
hogy az Önkormányzatok ezen Megállapodás keretében történő együttműködéssel, minél 
hatékonyabb, célszerűbb módon lássanak el bizonyos közfeladatokat a településeken élő 
lakosság számára, a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulást 
fenntartják és biztosítják annak működési feltételeit. 
 
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 
szabad elhatározásukból, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján működtetik 
továbbra is, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb és célszerűbb 
megoldása érdekében. 
 

I. 
 

A Társulás neve, székhelye, működési területe  
1.) A Társulás neve: „Békéscsaba és Térsége” Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 

 
A Társulás székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
 

2.) A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 
 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 
képviseli: Szarvas Péter polgármester 
 
Csabaszabadi Község Önkormányzata 
5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. 
képviseli: Szeverényi Attiláné polgármester 
 
Kétsoprony Község Önkormányzata 
5674 Kétsoprony, Dózsa út 11. 
képviseli: Völgyi Sándor polgármester 
 
Telekgerendás Község Önkormányzata 
5675 Telekgerendás, Dózsa út 13. 
képviseli: Ránkli Ferenc polgármester 
 
Újkígyós Város Önkormányzata 
5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. 
képviseli: Szebellédi Zoltán polgármester 

 
 
 



3.) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 
 
Költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám: 

 
Békéscsaba:  61.325 fő 
Csabaszabadi:      327 fő 
Kétsoprony:    1.418 fő 
Telekgerendás:   1.582 fő 
Újkígyós:    5.315 fő 

 
 

A Társulás működési területe: a társult önkormányzatok teljes közigazgatási területe, 
valamint más önkormányzatok közigazgatási területe feladat-ellátási megállapodásban 
rögzített jogviszony alapján, az abban részletezettek szerint. 

 
4.) A Társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megillető szavazati arány 

 
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely 5 főből áll. 
 
A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 
alkotják. 
 
A képviselő testületek által delegált tagokat megillető szavazati arány: 
 

Békéscsaba:    4 
Csabaszabadi:  1 
Kétsoprony:   1 
Telekgerendás:  1 
Újkígyós:   2 

 
5.) A Társulás képviselete 

 
A Társulást a Társulási Tanács Elnöke képviseli, akadályoztatása esetén az Alelnök. 
 

6.) A Társulás 2004. július hó 22. napjával határozatlan időre jött létre. 
 

7.) A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, 
ha a törvény vagy jelen megállapodás másként nem rendelkezik.  
 
Az önkéntes társulásra történő átalakulás esetében a társult település dönthet arról, hogy 
az átalakított önkéntes társulásban nem kíván részt venni. Ezen település tagsága az 
átalakulás napját megelőző naptári napon megszűnik.  
 
A kiválásról az érintett képviselő-testület legalább hat hónappal korábban, minősített 
többséggel hozott döntése szükséges. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell 15 napon 
belül (a határozat napjától számított) a határozati kivonat egyidejű megküldésével. 
 

8.) A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. Az eljárás 
részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 
 

II. 
 



A Társulás jogállása  
1.) A Társulás önálló jogi személyiségű önkormányzati társulás. Gazdálkodására a 

költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 

2.) A Társulás önálló bankszámlával rendelkezik.  
 

3.) A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja 
meg. 

 
4.) A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervként a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.  
 
 

III. 
 

A Társulás által ellátott önkormányzati feladat- és hatáskörök  
 A Társulás tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
hivatkozott törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közügyek és helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közül a Társulásra 
ruházzák az alábbi feladat- és hatásköröket teljesen vagy részben: 
 

1. településfejlesztés, településrendezés egyes elemei – amit az Mötv. nem utal a 
képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 

2. egészségügyi alapellátásból: az orvosi ügyelet (felnőtt és gyermekorvosi ügyelet) és az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

3. szociális szolgáltatások és ellátások 
4. sport, ifjúsági ügyek 
5. belső ellenőrzés – társulási tagok önkormányzati hivatala és az általuk fenntartott 

intézmények. 
 

1.) A Társulás a feladatait közvetlenül az általa alapított és fenntartott költségvetési szervei 
útján, valamint feladat-ellátási megállapodás alapján egyéb szervezet közreműködésével is 
elláthatja, azonban az átruházott hatáskört nem ruházhatja tovább, kivéve, ha jogszabály 
ezt kifejezetten engedi. 
Az egyes feladatok részletes tartalmát a tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályok szerinti szakmai tartalom szerint kell ellátni, akár saját intézmény akár külső 
szervezet útján történő ellátás esetén is. 
 

1. A településfejlesztési, településrendezési feladatok körében: 
 
1.1. Közös fejlesztési célok kidolgozása. 
1.2. A kidolgozott fejlesztési célokhoz igazodó pályázatok elkészítése. 
1.3. Közreműködés a közös fejlesztési célok megvalósításában. 

 
 
 
 

2. Az egészségügyi alapellátás körében: 
 



2.1. A Társulás szerződésben állapodik meg a Csaba Ügyeleti Kft.-vel arról, hogy az 
egészségügyi alapellátáshoz tartozó orvosi ügyeleti (felnőtt és gyermekorvosi) 
ellátást Békéscsabán, Csabaszabadiban, Kétsopronyban és Telekgerendáson 
ellátja. 

2.2. Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások minél szélesebb körben 
való ellátásához projekteket dolgoz ki és a szükséges forrás megteremtéséhez 
pályázatokat nyújt be. 

 
3. A szociális szolgáltatások és ellátások körében: 

 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a 
továbbiakban: Szoctv.) meghatározottak szerint. 

 
3. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona feladatai: 
 
Szakágazati besorolás: 873000 
Alaptevékenység TEÁOR száma: 8730 
 
Szociális ellátás szállásnyújtással ápoló-gondozó otthoni ellátás: 
 
- tartós bentlakást biztosító idősek otthonának működtetése: elsősorban azoknak a 

nyugdíjkorhatárt betöltő személyeknek ápolása, gondozása, akiknek egészségi 
állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel 
- fokozott ápolást, gondozást igénylő demens személyek tartós bentlakásos 

ellátása: az idősek otthona ellátását igénybe vevő demencia körébe tartozó 
kórképpel rendelkező személyek ellátása az intézményen belül különállóan, 
intenzív gondozást biztosító részlegben mindkét ellátásnál: Békéscsaba, 
Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós közigazgatási területe. 
 

3.2. Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ feladatai:  
 

Szakágazati besorolás: 873000 
Alaptevékenység TEÁOR száma: 8730 
  házi segítségnyújtás: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás,  szociális étkeztetés: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás,   támogató szolgáltatás: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás  támogató szolgáltatás ételkiszállítás nélkül: Újkígyós  nappali ellátás (ezen belül idős, demens, fogyatékos, szenvedélybeteg): 

Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás a működési 
engedélyben telephelyenként meghatározott ellátásra,  idősek otthona: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, 
Újkígyós,  időskorúak gondozóháza: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, 
Telekgerendás, Újkígyós,  tanyagondnoki szolgálat: Kétsoprony, Békéscsaba Nagyrét. 

       
 
   

4. Sport és ifjúsági ügyek: 
 
A Társulás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, 
Közművelődési és Sport Osztály Sportcsoportja és a hivatal kistérségi csoportja 



bevonásával a kistérség valamennyi településén ellátja a sporttal kapcsolatos feladatok 
koordinálását.  
 
A feladatellátás során a Társulás: 
  összehangolja a kistérségben működő testnevelés és sport céljait szolgáló 

létesítmények fejlesztéseit, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését, 
működését  összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal 
kapcsolatos sportszakmai tevékenységben, továbbképzésekben, közös 
sportrendezvényeken való együttműködést  együttműködik az utánpótlás-nevelés, sport tehetséggondozás területén  segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, 
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról  pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a testnevelés és 
sport feltételeinek és színvonalának javítását  kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi 
kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok 
kiépítésének és fenntartásának segítésére  együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő 
feladatokban. 

 
5. Belső ellenőrzés  

 
A Társulás ellátja a belső ellenőrzési feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban 
rögzített tartalommal és keretek között.  
 
A feladatellátás kiterjed Csabaszabadi Község Önkormányzatára és Kisebbségi 
Önkormányzatára, Kétsoprony Község Önkormányzatára és Kisebbségi 
Önkormányzatára, Telekgerendás Község Önkormányzatára és Kisebbségi 
Önkormányzatára, Újkígyós Város Önkormányzatára, az önkormányzatok költségvetési 
szerveire, és a Társulás által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerveire. 
 
A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával a belső ellenőrzési feladatok térségi ellátásáról kötött 
megállapodással látja el. 
A belső ellenőrzési vezetői feladatokat a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Ellenőrzési Csoportjának csoportvezetője látja el. 

 
6. Települési és térségi esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi program 

megvalósítása, esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése. 
 

7. Bűnmegelőzési együttműködés. 
 

8. Térségi foglalkoztatás-politika összehangolása. 
 

 
2.) A feladatellátás módja: 

 
A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 
meghatározottak szerint: 
 



- költségvetési szervet alapíthat 
- gazdálkodó szervezetet alapíthat 
- nonprofit szervezetet, vagy egyéb szervezetet alapíthat 
- kinevezi ezek vezetőit. 

 
A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a 
vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
3.) Feladatellátás rendszere: 

 
A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
kijelöli Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a Szoctv.-ben meghatárott 
tartalommal alkosson rendeletet,a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. 
A Társulás az általa fenntartott költségvetési szervek gazdasági-pénzügyi feladatainak az 
ellátására létrehozta a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központot, amely a felek 
által előzetesen elfogadott, és a Tanács, mint fenntartó által jóváhagyott Munkamegosztási 
megállapodásban foglaltak szerint látja el feladatait. 
  

4.) A közös fenntartású intézmények megnevezése: 
 
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ 
Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona 
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 

 
5.) A Társulási Tanács az intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogokat az alábbiak 

szerint gyakorolja: 
A helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve a Társulás által irányított 
költségvetési szerv esetén a Társulási Tanács, aki az alapítói jogokat is gyakorolja. 

 
6.) A Társulási Tanács a költségvetési szervek irányítása során az alábbi hatásköröket 

gyakorolja: 
1. kiadja az alapító okiratát,  
2. jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatát, 
3. a költségvetési szerv átalakításáról dönt, 
4. dönt a költségvetési szerv megszüntetéséről, 
5. a költségvetési szerv vezetője tekintetében a kinevezés, felmentés, vagy a vezetői megbízás 

adása, visszavonása, és az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 
6. költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése és felmentése, vagy a megbízása, 

megbízásának visszavonása, továbbá díjazásának megállapítása, 
7. a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a 

végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem 
valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges intézkedések 
megtétele, 

8. a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az erőforrásokkal 
való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, 
számonkérése, ellenőrzése, 

9. a jogszabályban meghatározott esetben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy 
utólagos jóváhagyása, 

10. egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, 
11. a költségvetési szerv jelentéstételére vagy beszámolóra való kötelezése, 



12. a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, 
valamint az 5. 6. és 8-11. pontok szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához szükséges, 
törvényben meghatározott személyes adatok kezelése, 

13. egyéb jogszabályokban meghatározott hatáskörök. 
 

A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért az irányító szerv közjogi 
felelősséggel tartozik. 
 
A költségvetési szerv irányító szerve feladatkörének gyakorlásához szükséges 
hatásköröket, - ha  törvény másként nem rendelkezik - az irányító szerv gyakorolja, 
kivéve a fentebb 6. és 11. pontok alatt meghatározott hatásköröket, amelyeket az irányító 
szerv vezetője gyakorol. 

 
7.) A Társulás a saját intézményei útján nem minden tag részére, vagy a tag által saját 

intézménye útján más tagok részére történő feladatellátás: 
 

- a saját intézmények Alapító Okirata, a Szervezeti és Működési Szabályzata, 
Szakmai Programja – amelyeket a Tanács fogad el – szerinti tartalommal történik 
a feladatellátás 

- a tagok részére történő ellátást jelen Megállapodás szabályozza, az ellátáshoz 
szükséges forrásokról a költségvetés tárgyalásakor dönt a Tanács 

- a nem tagok részére történő feladatellátás csak annak teljes körű finanszírozása 
mellett történhet, amelyről a Tanács az érintett önkormányzattal külön 
megállapodást köt. 
 

8.) A Társulás szolgáltatásait kizárólag a tagok vehetik igénybe, nem tag esetén a Tanács 
részletes megállapodást köt annak feltételeiről az érintett szervezettel. 

         
IV. 

 
A Társulás szervezete és működése  

A Társulási Tanács 
1.) A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács, amelybe minden település egy tagot 

delegál (összesen 5 fő). A Társulási Tanács gyakorolja a társulási megállapodásban 
meghatározott feladat- és hatásköröket.  
 

2.) A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 
alkotják. A delegált tag helyettesítésének rendjéről a delegáló képviselő-testület dönt. 
 

3.) A Társulási Tanács munkájában tanácskozási joggal rendelkező tagként vesz részt a 
társadalmi szervezetek fóruma által delegált civil szervezetek egy képviselője.  

 
4.) A Társulási Tanácsban meghívottként az e szervezeteket (személyeket) érintő napirendek 

tárgyalásán tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb 
szervezetek képviselői, amelyeket a Tanács döntése közvetlenül érint vagy amelyeket 
(akit) az ülésen való részvételre felkérnek.  

 
A Társulási Tanács ülésein meghívottként a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási 
joggal részt vehetnek. 

 
5.) A Társulás Tanács alakuló ülése 

 



Az alakuló ülést a székhely település önkormányzata által delegált tag hívja össze a 
képviselő-testület megalakulását követő 60 napon belül, és vezeti le az új elnök 
megválasztásának időpontjáig. Az alakuló ülésen titkos szavazással meg kell választani az 
elnököt és az alelnököt. 
A Tanács a megalakulást követő első ülésén felülvizsgálja a szervezeti és működési 
szabályzatát és az elnök előterjesztése alapján megválasztja a pénzügyi bizottság tagjait. 

 
6.) A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, illetőleg együttes 

akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti. 
 
A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
 

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; 
b) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; 
c) a Tanács bármelyik tagjának, a Pénzügyi Bizottságnak, valamint a kormányhivatal 

vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára, annak 
kézhez vételétől számított 15 napon belüli időpontra.  

 
A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében 
bizottságokat alakíthat. A Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságot hoz létre, mely állandó 
jelleggel működik. Ezen túl a Tanács eseti jelleggel működő bizottságok alakításáról 
dönthet, amennyiben egy konkrét ügy vagy feladat azt megkívánja. 
 
A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  
 
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait – döntések előkészítése, végrehajtás 
szervezése- Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, azonban a 
Tanács egyes speciális feladatokat más szervezettel létrejött megállapodásban részletesen 
rögzített feltételek szerint is elláthat. Ezen megállapodásokra vonatkozó szabályokat a 
Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen tartalmazza. 
 
A Társulási Tanács ülése nyilvános, kivéve a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
részletesen meghatározott esetekben, amely nem lehet ellentétes a hatályos 
jogszabályokkal és alapvetően nem sérülhet a nyilvánosság elve. 
 
A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén szavazati joggal rendelkező tagjaiból 5 
szavazattal rendelkező tag jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő 
igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több 
mint felét. 
 
Amennyiben jogszabály, vagy jelen megállapodás a döntéshez minősített többséget ír elő, 
a minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét, és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét. 
 
Minősített többség szükséges: 

- zárt ülés elrendeléséhez 
- Társulási Megállapodás elfogadásához, módosításához 



- a Társulás által elfogadott a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást 
igénylő pályázat benyújtásához 

- a Tanács hatáskörébe utalt személyi kérdésekben 
- kiváló taggal való elszámoláshoz hozott döntés 
- más társulással való együttműködés elhatározásához. 

  
A Társulási Tanácsban a tagokat az alábbiak szerint illeti meg szavazati jog: 

  
Békéscsaba Megyei Jogú Város:   4 szavazat 
Csabaszabadi Község:    1 szavazat 
Kétsoprony Község:     1 szavazat 
Telekgerendás Község:    1 szavazat 
Újkígyós Város:     2 szavazat 

 
7.) Elnök, alelnök 

 
A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt és alelnököt választ. Az elnök a Társulás 
tevékenységét a jelen Társulási Megállapodás és a Társulási Tanács határozatainak keretei 
között irányítja és vezeti. Képviseli a társulást hatóságok és harmadik személyek előtt. Az 
elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Az elnök képviseleti jogát az ügyek 
meghatározott csoportjára nézve az alelnökre átruházhatja. A társulásnál egy alelnök 
segíti az elnök munkáját. 

 
8.) A Társulás szervezete és működése részletes szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási Tanács fogad el. 
 

9.) Pénzügyi Bizottság 
 
A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából 
Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a pénzügyi, gazdasági 
témájú előterjesztések véleményezéséről (éves költségvetés, pénzügyi beszámolók, 
szolgáltatási önköltségek meghatározása, pályázati önerő biztosítása, stb.). A bizottság 
véleményét az ülést vezető tag ( elnök, alelnök, korelnök)  a napirend tárgyalása előtt 
köteles ismertetni a Tanáccsal. A Társulásnál 3 tagú Pénzügyi Bizottság működik.   
 
A bizottság tagjait és elnökét az alakuló ülést követő első ülésen kell megválasztani, tagjai 
közül 2 fő Társulási Tanács tag és 1 fő nem tag, akinek jogai és kötelezettségei 
megegyeznek a tagok jogaival és kötelezettségeivel a bizottsági ülésein. A bizottság 
elnöke csak a Tanács tagja lehet. Bizottsági tag az elnök és alelnök nem lehet. 
 
A Pénzügyi Bizottság működését és részletes feladatait a bizottság által elfogadott 
ügyrendje tartalmazza. 

 
 

V. 
 

A Társulás képviselete, jegyzése  
1.)  A Társulást az Elnök képviseli. Képviseleti joga önálló. 
 
2.) Az Alelnök a Társulás képviseletére átruházott jogkörben jogosult, eljárásának részleteit a 

Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 



A Társulás jegyzése akként történik, hogy a Társulás előírt, előnyomott, vagy nyomtatott 
elnevezése alá az Elnök vagy az Alelnök a saját nevüket írják. 

 
 

VI. 
A Társulás költségvetése és a tagok költségviselése  

1.) A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. 
 

2.) A Társulás éves költségvetése alapján működik. 
 

3.) A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A 
jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek költségvetési szerv 
hatáskörében felhasználható körét és mértékét szabályozhatja. A költségvetés 
végrehajtásáról a munkaszervezeti feladatokat ellátó Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala gondoskodik. 
 

4.) A Hivatal a kistérségi csoporton keresztül látja el a fentiekkel kapcsolatos feladatait. A 
feladat ellátásával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a Polgármesteri 
Hivatal gazdálkodása rendjét szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan 
elkülönülten szabályozza. 
 

5.) A Társulás alaptevékenységeinek államháztartási szakágazati és kormányzati funkciók 
szerinti besorolását a hatályos jogszabályok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

6.) A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy 
vállalhat. Utalványozásra az elnök vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. A 
kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Pénzügyi Bizottság elnöke, vagy az általa 
felhatalmazott személy jogosult. Egyebekben a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 
utalványozás és érvényesítés rendjére a Társulási Tanács által elfogadott 
Kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 

 
 

7.) A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. 
 
A Pénzügyi Bizottság ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, 
nyilvántartásába, megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket. A Társulás és a Társulási 
Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet, 
akik azt kötelesek írásban haladéktalanul megadni. 
 
A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve, 
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság 
véleményével együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé. 
 

8.) A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév 
március 31.-ig és október 31-ig kell befizetni a Társulás számlájára (két egyenlő 
részletben). A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács 
által meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám 
tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál 
figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 
 



A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől 
számított 15 napon belül, határidő kitűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. 
Késedelmes fizetés esetén a tag a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
kamatot köteles megfizetni a késedelmes napokra. Valamennyi tag köteles beszedési 
megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot adni, amellyel a határidő elteltét követően a tagdíj 
beszedhető. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a számlavezető hitelintézetüknél 
felhatalmazó nyilatkozatot adnak. 
 

9.) Visszafizetési kötelezettség 
 
A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak a pályázati támogatás jogszabályok szerinti 
felhasználására. A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi 
költségvetésbe, ha a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási 
célra és feltételeknek megfelelően használják fel. 
 
Amennyiben egy vállalt feladat Társulás keretén belüli ellátása a vállalt időtartamon belül 
megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott 
feladatra jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi 
költségvetésbe. 
 
A Társulásból a vállalt időtartamon belül történő kilépés esetén - a kilépő önkormányzatra 
lakosságszám szerint jutó - támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten kell a 
központi költségvetésnek visszafizetni. 
 
Amennyiben a Társulás valamely tagja a vállalt időtartamon belül nem teljesíti a vállalt 
feladatra vonatkozón az előírt feltételeket, úgy az adott feladatra jóváhagyott - a feltételt 
nem teljesítő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó - támogatásnak megfelelő 
összeget kamattal növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni. 

 
VII. 

 
A Társulás vagyona és gazdálkodása  

1.) A társulási megállapodás megkötésekor a tagok vagyoni hozzájárulást nem teljesítettek, a 
Társulás közös alapítói vagyont nem képezett. 
 

2.) A többcélú társulás keretében létrehozott társulásban ellátott kistérségi feladatok közös 
ellátásának, a közös feladat ellátására közösen fenntartott intézmény működési 
kiadásainak fedezetét az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi hozzájárulással 
biztosítják a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei. 
 

3.) A Tagok költség-hozzájárulása, valamint a Társulás működése során az igénybe vett 
pénzalapok, támogatások és más pénzügyi források a Társulás saját vagyonát képezik, 
melynek szaporulata is a Társulást illeti. A Társulás a vagyonát feladatai végrehajtására 
használja fel.  
 

4.) A Társulás feladatai ellátása érdekében részt vehet olyan vállalkozásban, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
 

5.) A Társulás egyes közszolgáltatásokat – külön megállapodás alapján – más társulással, 
illetve helyi önkormányzattal együtt közösen biztosíthat, közös fejlesztéseket, 
beruházásokat valósíthat meg. 
 



6.) A vagyon felett rendelkező szerv: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa. A vagyon átadása a Tanács kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen a Pénzügyi Bizottság állást foglal. 
 
A Társulás vagyonkezelésébe vett vagyontárgyairól készült megállapodást a Tanács 
hagyja jóvá. Az átadott vagy átvett eszközökről részletes jegyzék és leltár készül, mely a 
megállapodás szoros része.  
 
Tagsági viszony megszűnése esetén az átvett ingatlanokat és ingóságokat vissza kell adni, 
amennyiben az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Amennyiben azonban 
azt ennek okán nem lehet kiadni, a kiadást legfeljebb 5 évre el lehet halasztani, de ilyen 
esetben meg kell állapítani a használati díj mértékét, ezt megállapodásban kell rögzíteni. 

 
VIII. 

 
Vegyes rendelkezések  

1.) A Társulási Megállapodást a tagok a megállapodás megkötésére irányadó szabályok 
szerint módosíthatják. 
 

2.) A Társuláshoz csatlakozni a társulásban résztvevő képviselő testületek minősített 
többséggel hozott döntése alapján lehet, az év első napjával. A csatlakozás iránti kérelmet 
az elnökhöz kell benyújtani. A csatlakozásról az érintett képviselő-testület dönt legalább 6 
hónappal korábban, minősített többséggel. A csatlakozásról minden érintett település 
képviselő-testülete minősített többséggel dönt. 
 

3.) A Társulásban résztvevő képviselő testületek tagjainak több mint a felének minősített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja azt a 
tagot, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra 
határidőben nem tett eleget. Az elszámolásra az előző fejezet rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

4.) A Társulás megszűnik az Mötv. 91. §-ában foglalt esetekben. 
 
A Társulás megszűnése esetén vagyonát annak a tagnak kell visszaadni, aki azt a Társulás 
rendelkezésére bocsájtotta.  
 
A meglévő további vagyont a Társulás tagjai között a költségviselés arányában fel kell 
osztani. 

 
5.) A Társulás működéséről évente legalább egy alkalommal kötelező beszámolni. A Társulás 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulási Tanács 
munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.  
 
Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék 
és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek 
ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, ill. az európai uniós támogatások irányító hatóságai és 
a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 
 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
jogszabályok, az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, az 1996. évi XXI. törvény a 



területfejlesztési és a területrendezésről, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

  
 
Békéscsaba, 2015. december ….  
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