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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSTÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei – Magyarország Alaptörvénye, mely-
nek  32.  cikke  (1)  bekezdése  k)  pontja,  valamint  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX. törvény IV. fejezet 87 §.  alapján

- a helyi önkormányzatok közszolgáltatásainak - szociális, gyermekjóléti feladatainak, egészségfej-
lesztési feladatainak, közfoglalkoztatási feladatainak, belső ellenőrzésnek - biztosítására, szervezé-
sére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét
meghaladó  önkormányzati  feladat-hatáskör,  valamint  a  közszolgáltatási  rendszer  kialakítására,
szervezésére, összehangolására, gazdaságosabb működtetésére, fejlesztésére, 

- a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű el-
látása érdekében társulási megállapodást kötnek.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 Az alábbi települési önkormányzatok képviselő-testületei önálló jogi személyiséggel rendelkező több-
célú társulást hoznak létre.

A többcélú társulás határozatlan időre jön létre.
A társulást – amelynek lélekszáma 2011. január 1-én 69.9871  fő - alkotó  önkormányzatok:

1 A Társulási Tanács 150/2012. (XI.30.) és 154/2012. (XII.14.) határozata alapján a Többcélú Társulásból kilépő  Gyön-
gyöspata Község lakosságszáma levonásra került
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Önkormányzat neve Önkormányzat címe Lélekszáma
2011. jan. 1-jén

Abasár Község Önkormányzata 3261 Abasár, Fő tér 1. 2 578

Adács Község Önkormányzata 3292 Adács, Szabadság tér 1. 2 803

Atkár Község Önkormányzata 3213 Atkár, Fő út 70. 1 784

Detk Község Önkormányzata 3275 Detk, Árpád u. 16. 1 199

Domoszló Község Önkormányzata 3263 Domoszló, Petőfi S. u. 5. 2 097

Gyöngyös Város Önkormányzata 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 31 633

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49. 2 616

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u. 147. 1 538

Gyöngyöspata Község Önkormányzata2 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65. 2 717

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3. 2 462

Halmajugra Község Önkormányzata 3273 Halmajugra, Kossuth út 163. 1 369

Karácsond Község Önkormányzata 3281 Karácsond, Szent István u. 42. 3 210

Kisnána Község Önkormányzata 3264 Kisnána, Szabadság u. 3. 1 055

Ludas Község Önkormányzata 3274 Ludas, Fő tér 1. 842

Markaz Község Önkormányzata 3262 Markaz, Mikes K. u. 5/7. 1 804

Mátraszentimre Község Önkormányzata 3235 Mátraszentimre, Rákóczi F.  u. 16. 527

Nagyfüged Község Önkormányzata 3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 15. 1869

Nagyréde Község Önkormányzata 3214 Nagyréde, Fő út 4. 3 295

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi F. út 116. 669

Szűcsi Község Önkormányzata 3034 Szűcsi, Petőfi u. 117. 1 628

Vámosgyörk Község Önkormányzata 3291 Vámosgyörk,  Petőfi S. u. 25. 1992

Vécs Község Önkormányzata 3265 Vécs,  Kossuth L. u. 47. 709

Visonta Község Önkormányzata 3271 Visonta,  Hősök tere 3. 1 134

Visznek Község Önkormányzata 3293 Visznek, Szabadság u. 63. 1 174

A lakosságszám vonatkozásában, a továbbiakban – az évenkénti módosítás elkerülése érdekében –
az adott évi költségvetési törvényben meghatározott támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az
irányadó

2 Gyöngyöspata Község Önkormányzata 2013. január 1-jétől nem tagja a Többcélú Társulásnak, az ezzel kapcsolatos Tár-
sulási Tanács 150/2012. (XI.30.) és 154/2012. (XII.14.) határozata a Társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képezi
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1. A Többcélú Társulás neve: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
(továbbiakban: Többcélú Társulás)

2. A Többcélú Társulás székhelye:

3200 GYÖNGYÖS város
Fő tér 13.

3. A Többcélú Társulás működési területe: a társulást alkotó helyi önkormányzatok közigazgatási te-
rülete.

4. A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy. 

A Többcélú Társulás alapító és felügyeleti szerve a Társulási Tanács.

A Többcélú Társulás gazdálkodására a költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat kell alkal-
mazni. 
A Többcélú Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a székhely önkormányzat – Gyöngyös Város
Polgármesteri Hivatala útján látja el. 

5. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el.

6. A társulás tagsági nyilvántartása:

A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilván-
tartást kell vezetni.
A nyilvántartás tartalmazza: 

- a helyi önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
- a belépés, a csatlakozás időpontját,
- a  meghatározott feladatellátást,
- a szavazati jogosultságot, 
- a pénzügyi hozzájárulást.

A nyilvántartás felfektetése és vezetése a székhely önkormányzat Polgármesteri Hivatal feladatát
képezi – a kistérségi koordinátor közreműködésével.

II.

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA, 
FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE

1. A Többcélú Társulás célja, hogy

a) szervezeti keretet biztosítson a helyi önkormányzatok közös feladatellátással érintett feladatok
kapcsolat- és együttműködési rendszerének,
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b) a vállalt feladatokban a térségi feladatoknak, illetve térségi rendszerének szervezése, összehan-
golása, működtetése, 

A Többcélú Társulást alkotó helyi önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás kere-
tében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a
társulási megállapodásban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást.

2.1. A Többcélú Társulás:

a) együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
b)  pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;

3.  A Többcélú Társulás feladat- és hatáskör ellátása:

A Többcélú Társuláshoz tartozó helyi önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társu-
lás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megva-
lósításához hozzájárulnak. 

3.1. A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, hogy
egyenlő eséllyel azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és szolgálja ki a térség lakosságát.

3.2. A Többcélú Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket. 

3.3. A Többcélú Társulás ellátja a tagönkormányzatok képviselő-testületei által átruházott feladat- és
hatásköröket. 
Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem ruházható. 

4. A Többcélú Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdál-
kodó szervezetet alapíthat, non profit szervezetet és egyéb szervezetet hozhat létre, kinevezi veze-
tőit.
A többcélú kistérségi társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
A magasabb vezetők kinevezési jogkörét a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke
gyakorolja.

5. A feladatellátás módja: 

A Többcélú Társulás feladatait saját intézménye útján látja el.

6.  A Társulás által fenntartott intézmény:
- Kistérségi Humán Szolgáltató Központ -3200 Gyöngyös Fő tér 7.:  önállóan működő és gaz-

dálkodó költségvetési szerv.
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7. A Társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül a fogyatékosok nappali ellá-
tását, az idősek bentlakásos otthonát és a gyermekek átmenti otthonát szabad kapacitás terhére
igénybe vehetik a Társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területén kívüleső területekről–
szolgáltatási díj ellenében, melynek mértéktét önköltségszámításon alapulva a Társulás mindenko-
ri költségvetési határozata tartalmaz.

8.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról az 1993. évi III. tv. 92 § (1) b. pont rendelkezése alapján Gyöngyös Város Önkormányza-
ta rendeletet alkot.

9. A gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, vala-
mint a fizetendő térítési díjról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Törvény 29 § (3) bekezdése alapján Gyöngyös Város Önkormányzata rendeletet alkot.

III.

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS
 

1. Feladatellátás rendszere:

A Többcélú Társulást alkotó helyi önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, hogy
mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, ha pénzügyi hozzájárulással jár, me-
lyet megállapodásban rögzítenek.

Legalább két helyi önkormányzat közös feladatellátása tekinthető társulási feladatnak.

2. A Társulás feladatellátásába tartozó egyes közszolgáltatások köre:

2.1.  Szociális feladatok:
a) szociális intézményi feladatok:

- időskorúak, és fogyatékkal élők bentlakásos, és átmeneti elhelyezése
- hajléktalanok átmeneti elhelyezése

b.) szociális alapszolgáltatási feladatok
- Időskorúak, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékkal

élők nappali ellátása
- Családsegítés
- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés 

Ezen belül pályázati forrásból működtetett feladatok:
- Támogató szolgáltatás 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Közösségi ellátások

2.2. Gyermekjóléti feladatok
- Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Családok átmeneti otthona
- Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Gyermekek átmeneti otthona 
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekek átmenti gondozása
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2.3.  Belső ellenőrzési feladatok

2. 4. Egészségfejlesztési feladatok

2.5. Közfoglalkoztatás

A Többcélú Társulás feladatait saját intézménye útján közvetlenül látja el.

Az átadott feladatról a tagönkormányzat képviselő-testületi határozattal döntenek, mely határozatok
jegyzéke a társulási megállapodás függelékét képezi.

IV.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

A tagsági jogviszony keletkezése:

1. A tagönkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben minősített többséggel ho-
zott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a Többcélú Társulásban való részvételüket,
csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás)

A határozatban meg kell jelölni, hogy mely feladat- és hatáskört, közszolgáltatást látja el társulási
szinten.

2. A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó helyi önkormány-
zatok képviselő-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják.

3. A Tanács elnöke a megalakulást követő 15 napon belül megküldi a társulási megállapodást az
illetékes hivatalnak. 

4. A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati
általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják.

5. A Többcélú Társulás tagjai a társulás megállapodásban meghatározott  feladatra társulhatnak.

6. A Többcélú Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával le-
het.
A társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról legalább 6 hónappal korábban, minősített többség-
gel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.
A csatlakozás jóváhagyásáról  a társulást  alkotó tagönkormányzat  képviselő-testülete  minősített
többséggel, a Társulási Tanácsa a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás-
ban meghatározott szavazataránnyal dönt.

7. A társulás tagjai, valamint a Társulási Tanácsa jelen megállapodásban meghatározott szavazat-
aránnyal hozott határozatával a naptári év utolsó napjával különös okból kizárhatja azt a települési
önkormányzat képviselő-testületét, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt
felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.
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Különös oknak minősül:
- a képviselő-testület a feladatellátáshoz szükséges pénzbeli hozzájárulást két egymást követő

negyedévben nem fizeti meg/utalja át határidőben. 
- a képviselő-testület a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint

az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.

8. A társulás megszűnik:
- a társulás valamennyi tagja kimondja megszűnését,
- a bíróság jogerős döntése alapján,
- a Mötv. 91. §-ban  rögzített esetekben

9. A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról
a kezdeményezés megküldésétől számított 30 napon belül döntenek.

10. A társulás tagjai a tagsági jogviszony bármely okból történő megszűnése (felmondás, kizárás,
társulás megszűnése, megszüntetése) esetén - a jogviszony megszűnésének időpontját követő 60
napon belül - kötelesek egymással elszámolni, és a közös vagyon felosztására vonatkozóan va-
gyonfelosztási szerződést kötni.

11. A vagyonfelosztási szerződés alapelveit a felek az alábbiak szerint rögzítik: 
a) A kistérségi feladatellátás érdekében nyújtott támogatással létrehozott vagyon - az akti-

válást követően  - ingatlanvagyon esetében 10 évig, más vagyon esetében 5 évig nem idegenít-
hető el. Az elidegenítési tilalom alá eső vagyontárgyak felosztását kiválás és felmondás esetén
tagok nem követelhetik. A támogatott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése
esetén e vagyon a közszolgáltatási feladatot továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdoná-
ba kerül. 

b) Tagsági jogviszonyuk megszűnése esetén a társulás tagjai vagyoni hozzájárulásuk ará-
nyában tarthatnak igényt a Társulás vagyonának azon részére, amely a tagok hozzájárulásából
keletkezett. E vagyoni illetőséget elsősorban természetben, és  lehetőleg az eredetileg szolgálta-
tott vagyontárgy visszajuttatásával kell kiadni. 

c) A vagyoni hozzájárulás nélkül létrejött vagyonszaporulat esetén a vagyon felosztására a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint kerül sor az-
zal, hogy a tulajdoni arányokat az elszámolás időpontjában érvényes  lakosságszám arányok
határozzák meg. 

A vagyon kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyez-
teti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ez utóbbi esetben a társulás volt tagját a
többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.

A tagoknak – vagyoni igényeik kielégítése során - olyan megoldást kell alkalmazniuk, amely a
közfeladat ellátását nem veszélyezteti.

12. Amennyiben a tag, a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségét megszegi, úgy az ezzel a
Társulásnak okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 
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V.

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

1.  A Többcélú Társulás szervezetének,  működésének,  döntés-előkészítési  és  döntéshozatali  eljárási
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működé-
si Szabályzatban valamint a Közbeszerzési Szabályzatban a Társulási Tanácsa állapítja meg.

2. A társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanácsa fogadja el a megalakulását köve-
tő 3 hónapon belül.

1. A társulás szervei

A Társulási Tanácsa, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei a Tanács bizottságai, a Jegyzői Kollégium.

2. Társulási Tanácsa

1. A Többcélú Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

2. A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a települési ön-
kormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati fel-
adat- és hatásköröket.

3. A Tanács tagjai a társult helyi önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármesterei.

4. A Tanács tagjának akadályoztatása, ill. távolléte esetére a tanácstag helyettesítésének a rendjét
a tagönkormányzat képviselő-testülete határozza meg.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal felhatalmazott kép-
viselője a tanácstagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azo-
nosak a tanácstag jogaival és kötelességeivel.

A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határo-
zat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.

3. Társulás Elnöke
(Társulási Tanács Elnöke) 

 
1. A Társulás Tanácsának Elnökét a Társulási Tanács alakuló ülésen titkos szavazással, minősített

többséggel tagjai közül választja meg. 

2. A tisztújító ülést a székhely település polgármestere hívja össze.

3. A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást. A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társu-
lást. Helyettesítését a Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt elnökhelyettes látja el.
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4. Társulás alelnöke/alelnökei

1. A Többcélú Társulás az elnök mellett 4 alelnöki tisztséget létesít.

2. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából alelnököket
választ.

3. Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot.

4. Az elnök általános helyettesítését a Szervezeti és Működési Szabályzatban kijelölt alelnök látja
el, mindkettejük távollétében az elnök által erre felhatalmazott alelnök helyettesíti.

5. Az alelnökök megválasztásához minősített többség szükséges. 

5.  Bizottságok

1. A Társulási Tanácsa egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, végrehajtásának
szervezésére állandó és eseti jelleggel hoz létre és működtet munkabizottságot.

2. Az eseti  munkabizottság feladatát,  tagjainak számát,  összetételét  a létrehozó határozatban a
Társulási Tanácsa határozza meg.

3. A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a  Tanács a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, részletszabályokat a külön Ügyrend tartal-
mazza.

4. A bizottság elnökét, és tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács
tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e feladatra választott tag
lehet. 

Az elnök a bizottság véleményéről, javaslatáról a Tanács elnökét írásban tájékoztatja.

5. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához minősített többség szükséges.

6. A társulás döntés-előkészítő, végrehajtási feladatai

1. A Társulási Tanácsa döntéseinek előkészítését a kistérségi koordinátor útján látja el, a végre-
hajtási feladatait a székhely önkormányzat Polgármesteri Hivatal és saját intézménye útján látja
el.  A Többcélú Társulás és intézménye működésének szervezeti struktúráját a Társulási megál-
lapodás .. számú melléklete, a részletes szabályozást a Társulás és intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
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7. Jegyzői Kollégium

1. A Jegyzői Kollégium a Tanács szakmai véleményező, előkészítő és tanácsadó szerve.

2. A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok jegyzői. A Jegyzői Kollé-
gium elnöke Gyöngyös Város Jegyzője.

3. A kollégium tevékenységét annak elnöke koordinálja, szervezi. Az elnököt távolléte esetén az 
általa megbízott személy helyettesíti.

4. A Társulási  Tanács  a  döntés-előkészítés,  végrehajtás  szervezésének folyamatába  a  Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben bevonja a kollégiumot.

5. A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a döntések
végrehajtásában. 

6. A Jegyzői Kollégium működésére vonatkozóan ügyrendjét maga alakítja ki.

VI. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

Társulási Tanácsa működési szabálya

1. A Tanács alakuló ülését a korelnök polgármester hívja össze és vezeti. 

2. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot. 

3. Az alakuló ülés kötelező napirendje: 
- a tisztségviselők megválasztása,
-  a társulás szervei tagjainak megválasztása,
- a társulási megállapodás felülvizsgálata.

4. A társulás tagjai, a Társulási Tanácsa minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

5. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott képviselő
útján lehet. A Társulási tanács tagjának helyettesítéséről a képviselőtestülete dönt.

6. A Társulási Tanácsa döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. Titkos
szavazást a Tanács zárt ülésen tarthat. A titkos szavazásra az Mötv. vonatkozó szabályai az
irányadók.

7. A Tanács ülését - a napirend megjelölésével - az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadá-
lyoztatása ill. távolléte esetén az alelnök hívja össze és vezeti. 
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8. A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
- a társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott esetben,
- a társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára,
- a közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére.

9. A Tanács ülése nyilvános. 

10. A Tanács zárt ülést tart:
a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi el-

járás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalá-
sakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági
ügy tárgyalásakor;

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

11. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az MÖtv.-nek a képviselő-testület üléséről
készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyző-
könyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott tagja írja alá.

A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a az illetékes Kormányhivatalnak.

12. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag
jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társult önkor-
mányzatok lakosságszámának egyharmadát.

13. A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozott határozattal hozza. A határozati javaslat
elfogadásához legalább  – a székhely településsel együtt – annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több, mint a felét, és a jelenlévő tagok által kép-
viselt települések lakosságszámának egyharmadát 

14. A Tanács minősített többséggel dönt az alábbi esetekben, amelyhez legalább annyi tag igen szava-
zata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az álta-
luk képviselt települések lakosságszámának a felét:

a) a társulás megszüntetésének kezdeményezése,
b) a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,
c) továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
d) a társulási megállapodás módosításának kezdeményezése,
e)  közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzése felelősségi rendjé-

nek, az ilyen ügyekben eljárók felelősségi körének (így különösen az eljárás során hozott dön-
tésekért felelős személy (ek), testületek) meghatározása vagy általános jellegű közbeszerzési
szabályzat elfogadásával vagy az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőző eseti dön-
tés formájában

f) a társulás által fenntartott költségvetési intézmény alapításához, megszüntetéséhez, alapító ok-
iratának módosításához 
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g)  zárt ülés elrendeléséhez a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor,
ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

h)  a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg vissza-
vonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása ügyében hozott döntéshez

1. A társulás egyéb szerveinek működési szabályai

Egyéb szervek 

1. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. 

2. Üléseit az elnök hívja össze. Összehívásukat tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelö-
lésével kezdeményezhetik.

3. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi szavazatával
hoznak meg.

4. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat a
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az általuk elfogadott Ügyrend tartalmaz-
za.

VII. 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1. A társulás tagjának jogai

1. A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásá-
ban, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításá-
ban.

2. A társulás tagja választhat és választható a társulás egyes szerveibe, tisztségeire.

3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit.

4. Javaslatot tehet a - tagsági jogosultságának megfelelően – társulást érintő bármely kérdésben. 

5. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a társulás tisztségviselőihez,
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 na-
pon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba.

6. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben rög-
zíteni kell. 

7. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
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2. A társulás tagjának kötelessége

1. A társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak be-
tartása.

2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös
megvalósításában.

3. A társulás  határozatainak végrehajtása.

4. A társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információ szolgáltatás.

5. Befizetési kötelezettségek teljesítése.

VIII.

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA

1. A társulás pénzügyi forrása:

A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét

1. települési önkormányzatok által a társulásnak átadott pénzbeli hozzájárulások és egyéb tá-
mogatások,

2.  saját bevétel
3. központi költségvetési pénzeszköz: 

- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás

4. egyéb bevételek
biztosítják.
1

2. A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás működési költségeihez az
alábbi módon járulnak hozzá:

A központi igazgatás költsége a  szakfeladatok kiadási előirányzatának főösszege alapján kerül-
jön felosztásra a szakfeladatokra.
A feladatokra eső  rész lakosságszám és ellátottak arányában azzal a kiegészítéssel kerüljön
megfizetésre, hogy 
- minden valamennyi társult önkormányzat számára kötelező feladat esetében lakosság/ellátott
arányosan (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, gyer-
mekek átmeneti gondozása, hajléktalan ellátás);
- a székhely önkormányzat számára lakosságszámból adódó feladat-ellátási kötelezettség esetén
a működési hiányt a feladat-ellátási kötelezettséggel bíró tagönkormányzatok fizetik. (fogyaté-
kosok nappali ellátása, pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, idősek bentlakásos otthona)
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 A pénzügyi hozzájárulást a megelőző év január 1-jei lakosságszám alapján kell megfizetni a Több-
célú Kistérségi Társulás számlájára történő átutalással. 
A tagönkormányzatok az éves költségvetési határozatban megjelölt mértékű önkormányzati hozzá-
járulás befizetésével járulnak hozzá a kiadásokhoz.

3. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése negyedévenként, a feladatellátáshoz illesz-
kedve a költségvetési határozatban rögzített részletekben és határidőkkel történik.

A pénzügyi hozzájárulással a Társulás a települési önkormányzatok felé a zárszámadási határo-
zatban jóváhagyottak alapján számol el.

Amennyiben a vállalt pénzügyi hozzájárulást (tagsági díj, önkormányzati hozzájárulás) a társult
települési önkormányzat nem fizeti meg fizetési meghagyás indítható, melyhez a mellékletben
szereplő felhatalmazó levelet a társult önkormányzat kötelező kitöltve csatolni 2012. november
30-ig.

4. A befizetés  átutalással  történik  a  Gyöngyös  Körzete  Kistérség  Többcélú  Társulása  fizetési
számlájára.

5. Pályázati forrás:
A Tanács, vagy a Tanács felhatalmazása alapján intézménye pályázatot nyújthat be a kistérség
működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

6. Költségvetési pénzeszköz: 
A Többcélú Társulás működéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, fel-
adatellátásához költségvetési / kormányzati hozzájárulást igényel.

7. A Többcélú Társulás költségvetése:

A többcélú kistérségi társulás költségvetését a társulási tanács önállóan, költségvetési határo-
zatban állapítja meg.. A többcélú kistérségi társulás költségvetése magába foglalja a társulás ál-
tal létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is. A költségvetés beépül a szék-
hely Önkormányzat költségvetésébe. 
A többcélú kistérségi társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának
megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálko-
dásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A pénz-
ügyi gazdasági feladatok megosztásáról a székhely Önkormányzat és a társulási intézménye(i)
között külön megállapodásban rendelkeznek.
A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás költségvetésére vonatkozó-
an nem rendelkeznek döntési jogosultsággal. 
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VAGYONI VISZONYOK
(Ez az eredetivel azonos szövegezés, módosítás lehetséges)

8. A Többcélú Társulás vagyonának köre:
- a feladatellátáshoz átadott vagyon,
- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társu-

lás közös tulajdonát képezi,
- pályázati úton megszervezett vagyon,
- egyéb 

9. A Többcélú Társulás részére a tagok az a költségvetési szerv alapításakor vagyontárgyat nem
adnak át. 

A társulás vagyonának sajátos részét képezi a Gyöngyös Körzete Kistérségi Területfejlesztési
Társulástól, mint jogelőd szervezettől átvett vagyon.

10. A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevé-
kenysége révén keletkezett vagyon. 

11. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása:
A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. A rendelkezési jog gyakorlásának,
átruházásának szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti 

12. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős. 

A Tanács a gazdálkodás, a vagyonkezelés szabályszerűségének felügyeletére 5 fős Pénzügyi
Ellenőrzési Bizottságot hoz létre. Tagjait a Tanács választja meg tagjai sorából. 

Feladata: 
-  társulás pénz- és vagyonkezelésének, közbeszerzéseinek vizsgálata,
- a költségvetési szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező elő-

írások betartásának ellenőrzése,
- a társult önkormányzatok kötelező befizetésének ellenőrzése,
- a  gazdálkodás szabályszerűségének,  az  előirányzott  bevételek és  kiadások teljesítésének

vizsgálata
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése
- a társulás vagyonának megóvása érdekében teendő intézkedések kezdeményezése
- a társulás és költségvetési szervei belső ellenőrzési rendszerének működtetése

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a társulás és szer-
veinek irataiba betekinteni, a Társulási Tanács elnökétől tájékoztatást kérni.
A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke az ellenőrzés megkezdéséről  tájékoztatni köteles a
Társulási Tanács elnökét. Az ellenőrzés során a Bizottság a vonatkozó pénzügyi-gazdasági, il-
letőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 
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A Bizottság elnöke – a vizsgálat befejezését követő 15 napon belül – annak eredményéről tájé-
koztatja a Társulási Tanács elnökét.
Ha a vizsgálat  szabálytalanságot állapít  meg,  úgy a Társulási  Tanács elnöke rendellenesség
megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele iránt haladéktalanul intézkedik, il-
letőleg kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

A Többcélú Kistérségi Társulás és Intézménye(i), belső ellenőrzését a Társulás által foglalkoz-
tatott/megbízott belső  ellenőrök látják el (megállapodás alapján).

13. Az önkormányzati választásokat követkő átmeneti időszakra vonatkozó szabályok:
A helyi önkormányzati választásokat követően a többcélú társulások alakuló üléséig a társulás
intézményeit működtetni kell. Az átmenti időszakra a többcélú társulás nevében kötelezettséget
az intézmény vezetője vállalhat, ellenjegyzésre a pénzügyi vezető jogosult.

IX.

KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER

1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a helyi önkormányzatok kép-
viselő-testületeivel.

2. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel. 

3. Tájékoztatási kötelezettség:

3.1. A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban képvi-
selt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének évente kétszer tájékozta-
tást adnak. 

3.2. A Tanács Elnöke a tag önkormányzatok képviselő-testületei részére önkormányzati cikluson-
ként egyszer beszámol a társulási cél megvalósulásáról, a társulási megállapodásban foglaltak
végrehajtásáról.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkor-
mányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény rendelkezik.

2. A jelen Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi tagönkormányzat kép-
viselő-testületének jóváhagyó határozatával, annak időpontjával válik hatályossá.

3. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása általános jogutódja a Gyöngyös Körzete Kis-
térségi Területfejlesztési Társulásnak, átveszi annak jogait és kötelezettségeit.
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4. A Többcélú Társulás bélyegzője kör alakú, a körben a társulás nevének felirata, középen szőlő-
fürt, szőlőlevél, búzakalász.

5. A Társulási Megállapodás függelékét képezik:
- a  Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

6. A Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét és függelékét képező dokumentumokat
megküldi a társulás tagjainak.  

7. Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott nor-
matív támogatásoknál  figyelembe vett  a tárgyévet megelőző  év január  1-i  lakosságszám az
irányadó. 

8.  A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás
működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalá-
sos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.

A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett ered-
ményre, megegyezésre. 

A jogvita eldöntésére Heves Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. A bizottságok létrehozásának és megszüntetésének szükségességét a Tanács 2012. december
31-ig felülvizsgálja.

Gyöngyös, 2012. október

Záradék: Ezen társulási megállapodás 2013. január 1-jén lép életbe és hatályát veszti a többször mó-
dosított 2004. júniusában kelt társulási megállapodás.
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Z á r a d é k:

A Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testületei az egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező
rendelkezésként fogadták el.

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma:

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 311/2012. (XI.29.)

Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2012. (11.18.)

Adács Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2012. (XI.08.)

Atkár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2012. (XI.28.)

Detk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2012. (XI.27.)

Domoszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2012. (11.27.)

Gyöngyöshalász Község Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2012. (X.18.)

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2012. (XI.29.)

Gyöngyöspata Község Önkormányzat Képviselő-testülete3

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete 91/2012. (XI.29.)

Halmajugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2012. (XI.29.)

Karácsond Község Önkormányzat Képviselő-testülete 195/2012. (11.29.)

Kisnána Község Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2012. (XI.30.)

Ludas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2012. (XI.28.)

Markaz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 141/2012. (XI.29.)

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testülete 162/2012. (XI.29.)

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2012. (XI.29.)

Nagyréde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2012. (XI.30.)

Pálosvörömart Községi Önkormányzat 50/2012. (XI.19.)

Szűcsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 109/2012. (XI.27.)

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2012. (XI. 27.)

Vécs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 110/2012. (XI.22.)

Visonta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 398/2012. (XI.19.)

Visznek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 108/2012. (XI.28.)

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 133/2012. (X.30.)
határozatával kezdeményezte

3 Gyöngyöspata Község Önkormányzata 2013. január 1-jétől nem tagja a Többcélú Társulásnak, az ezzel kapcsolatos Tár-
sulási Tanács 150/2012. (XI.30.) és 154/2012. (XII.14.) határozata a Társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képezi
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 A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében az egységes szerkezetbe foglalt Társulá-
si Megállapodást aláírásával látta el:

Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében: Polgármester Jegyző

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi
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Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében: Polgármester Jegyző

Gyöngyöspata4

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

4 Gyöngyöspata Község Önkormányzata 2013. január 1-jétől nem tagja a Többcélú Társulásnak, az ezzel kapcsolatos Tár-
sulási Tanács 150/2012. (XI.30.) és 154/2012. (XII.14.) határozata a Társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képezi
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Települési Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:

Polgármester Jegyző

Nagyfüged

Nagyréde

Pálosvörösmart

Szűcsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek
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…melléklet
……………………………………..
……………………………………..

számlavezető bank részére
Felhatalmazó levél

A mindenkor hatályos jogszabályoknak és jegybanki rendelkezéseknek a „Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbí-
zásra” vonatkozó szabályainak megfelelően ezúton megbízom Önöket az alábbiakban megjelölt bankszámlám/bankszámlá-
im ellen az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízások teljesítésére a következőkben
foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:

Fizető fél számlatulajdonos székhelye, címe:

Fizető fél számlatulajdonos számlavezetőjének neve:

Felhatalmazással érintett fizetési számla(ák) száma:

Kedvezményezett neve: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás   

Kedvezményezett székhelye, címe: Gyöngyös, Fő tér 13.

Kedvezményezett számlavezetőjének neve: Raiffeisen Bank 

Kedvezményezett fizetési számla-száma: 12032006-00183696-00100004

Jelen Felhatalmazó levél érvényessége*: ........év ……..hónap … nap/visszavonásig................

Teljesítési értékhatár mindösszesen*∗: .........................................................................................

Benyújtás gyakorisága:** ............................................................................................

Fedezethiány miatt  a függőben tartást kérem, a függő-
ben tartás (sorbaállítás) időtartama:**

............................................................................................

Okirat csatolási kötelezettség**  igen   x nem Kedvezményezett által csatolandó okirat: 

Jelen felhatalmazó levél visszavonásának módja* Kedvezményezett önállóan /Kedvezményezett és Fizető fél együt-
tesen

Kelt:

…………………………………………..
Számlatulajdonos aláírása (társaságok esetében bankszerűen)

A számlavezető bank nyilvántartásba vétele
Alulírottak a számlavezető bank nevében és képviseletében eljárva a fenti bejelentést tudomásul vettük, a jelen felhatalma-
zó levél aláíróinak aláírását ellenőriztük, azt rendben találtuk, és mindezeknek megfelelően a felhatalmazást a mai napon
nyilvántartásba vettük:

………………………………………….., 20…………………………………………..

…………………………………………..

∗*Kérjük megjelölni a megfelelő variációt !

*∗ Kitöltése nem kötelező!
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