MEGÁLLAPODÁS
A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 41. §. (1) bekezdése
(továbbiakban: Ötv), a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
szóló 2004. évi CVII. törvény 1. §. (1) bekezdése (továbbiakban: Ktt), valamint a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, (továbbiakban:
Tft), a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht) alapján, a megállapodás I. pontjában felsorolt
települések önkormányzatai (a 3407. sz. békési statisztikai kistérség valamennyi
önkormányzata) önkéntes és szabad elhatározásukból létrehozzák a többcélú Békési
Kistérségi Társulást.
A társulási megállapodással az alapítók célja:
 a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és
együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítása,
 térségi közszolgáltatások biztosítása (szervezése, összehangolása,
fejlesztése), az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét
meghaladó önkormányzati feladat-és hatáskör, valamint a közszolgáltatási
rendszer közös, illetve térségi rendszerének kialakítása, szervezése,
összehangolása, működtetése, fejlesztése,
 a
térségi
intézményrendszer
feladatellátásának
összehangolása,
fejlesztése,
 a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, a
kistérség önkormányzatainak összehangolt fejlesztése,
 egyes közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása, a
közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas
színvonalú és minőségű ellátása.

I.
A társulás adatai
A társulás neve:

Békési Kistérségi Társulás

A társulás székhelye:

5630. Békés, Petőfi u. 2.

A társulás társszékhelyei: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
A társulás lakosságának száma (2003.):

58. 162 fő

A társulás alapításának időpontja: 2004.július 15
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A társulás teljes jogú (alapító) tagjainak megnevezése, székhelye és
lakosságszáma:
Megnevezés
Békés Város
Önkormányzata
Bélmegyer Község
Önkormányzata
Csárdaszállás Község
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Hunya Község
Önkormányzata
Kamut Község
Önkormányzata
Köröstarcsa Község
Önkormányzata
Mezőberény Város
Önkormányzata
Murony Község
Önkormányzata
Tarhos község
Önkormányzata

Székhely
5630 Békés, Petőfi u.2.
5643 Bélmegyer, Petőfi u.
2.
5621 Csárdaszállás, Petőfi
u. 17.
5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1.
5555 Hunya, Rákóczi u.
19.
5673 Kamut, Petőfi u. 106.
5622 Köröstarcsa, Kossuth
tér 7.
5650 Mezőberény, Kossuth
tér 1.
5672. Murony, Földvári u.
1.
5641. Tarhos, Petőfi u. 29.

Lakosságszám
22.128 fő
1. 209 fő
544 fő
15. 540 fő
793 fő
1. 218 fő
2. 978 fő
11. 270 fő
1. 498 fő
984 fő

A társulás tagjai 2008. január 1.-től:
Megnevezés
Székhely
Lakosságszám* (2007. 01. 01.)
Békés Város
5630 Békés, Petőfi u.2.
21 576 fő
Önkormányzata
Bélmegyer Község
5643 Bélmegyer, Petőfi
1 158 fő
Önkormányzata
u. 2.
Csárdaszállás Község
5621 Csárdaszállás,
516 fő
Önkormányzata
Petőfi u. 17.
Doboz Nagyközség
5624 Doboz, Kossuth tér
4 625 fő
Önkormányzata
3.
Kamut Község
5673 Kamut, Petőfi u.
1 162 fő
Önkormányzata
106.
Köröstarcsa Község
5622 Köröstarcsa,
2 857 fő
Önkormányzata
Kossuth tér 7.
Mezőberény Város
5650 Mezőberény,
11 114 fő
Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Murony Község
5672. Murony, Földvári
1 418 fő
Önkormányzata
u. 1.
Tarhos község
5641. Tarhos, Petőfi u.
954 fő
Önkormányzata
29.
A Társulás lakosságszáma 2007. 01. 01.-én:
45 380 fő
(* A megállapodás lakosságszámhoz kapcsolódó szabályozásainál a mindenkori
költségvetési törvényben meghatározott, normatív támogatásoknál figyelembe vett
lakosságszám az irányadó. Ezt a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.)
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A társulás tevékenysége: A többcélú kistérségi társulás biztosítja egyes
közszolgáltatások ellátását, egyedi döntés alapján intézményeket tarthat fenn, ellátja
az önkormányzati komplex térség- és területfejlesztést.
A társulás jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi
társulás. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
A társulás működésének időtartama: A társulást az alapító önkormányzatok
határozatlan időre hozták létre, de minimum 2008. június 30.-ig fennáll, ellátja
feladatait.

II.
A társulás célja, hatásköre, feladatai
1. A társulás célja az önkéntesség elve alapján társult önkormányzatok közös
érdekén, kölcsönös előnyök elvének figyelembevételén, az arányos
teherviselés elvén és az egyenjogúság tiszteletbenntartásán alapuló
önkormányzati, közszolgáltatási és területrendezési feladatok hatékony,
gazdaságos megvalósítása, így különösen:
1.1.) A településközi-térségi szemléletű együttműködés hosszú távú
kialakítása, biztosítása és a kistérségi belső kohézió erősítése.
Kialakítja és meghatározza a kistérségi terület és térségfejlesztési
terveket, véleményezi a különböző megyei, regionális stb terület- és
térségfejlesztési terveket, programokat.
1.2.) A kistérség egészét vagy több települést érintő fejlesztési programok,
tervek, pályázatok készítése, készíttetése, a programok menedzselése.
1.3.) Együttműködés más kistérségekkel, bekapcsolódás megyei,
regionális fejlesztési programokba, projektekbe.
1.4.) Nemzetközi kapcsolatok ápolása, kiépítése, figyelemmel a kistérség
nemzetiségi összetételére és a települések már meglévő nemzetközi
kapcsolataira.
1.5.) Nemzetiségi együttműködési lehetőségek megteremtése, elősegítése
a kultúra, az oktatás, az egészségügy, a szociális ügyek, a sport, az
idegenforgalom, az üdülés, a nemzeti identitás megőrzése terén.
1.6.) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a
mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai tevékenységben
továbbképzésekben, közös sportrendezvényeken való együttműködést.
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.
1.7.) A kistérség turizmusának fellendítése, az idelátogatók megállítása
érdekében többnapos, egymással összehangolt rendezvények
szervezése, információs anyagok, kistérségi rendezvénynaptár
összeállítása. Idegenforgalmi koncepció és terv kidolgozása.
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1.8.) Segítséget nyújt a kistérség önkormányzatainak a kulturális,
közművelődési
feladatainak
ellátásában.
Pályázatfigyeléssel,
tanácsadással és közös pályázatokkal segíti e feladatok feltételeinek és
színvonalának javítását.
o A kistelepülések közművelődési, közösségi feladatainak
segítésére a Társulás 2008. 01. 01.-től az alábbi, nyilvános
könyvtárral nem rendelkező, településeken biztosítja – nyilvános
könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés alapján – a
mozgókönyvtári szolgáltatást:
- Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Tarhos
1.9.) A térségi specifikus, tájjellegű termékek közös megjelenítése,
kistérségi agrármarketing fejlesztése.
1.10.) A kistérségi társulás működését biztosító munkaszervezet,
(információs szolgáltató központ, kistérségi (fejlesztő-tervezőmenedzser) iroda létrehozása a társulás székhelytelepülésén, Békés
városban, amely 2005. szeptember 1.-től kezdte meg működését.
Neve: Békési Kistérségi Iroda
Székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 2.
1.11.) Kistérségi pályázatfigyelő, pályázati tanácsadó szolgáltatás
végzése.
1.12) Kistérségi informatikai rendszer (mikrohullámú intranet hálózat)
kiépítése, működtetése, információs bázisok létrehozása, kezelése,
térségi hírlevél működtetése.
1.13.) A természeti és környezeti értékek közös védelme, fejlesztése.
1.14.) Összehangolja és segíti a kistérség önkormányzatainak
közbiztonsági és bűnmegelőzési munkáját, elkészíti a Társulás ezzel
kapcsolatos stratégiáját. Kapcsolatot tart a bűnmegelőzéssel foglalkozó
kistérségi szervezetekkel.
1.15.) Több települést érintő infrastrukturális fejlesztések összehangolása,
szervezése, menedzselése.
1.16.) Kistérségi hulladékgyűjtés, -kezelés (szilárd, folyékony, veszélyes,
állati, szelektív) összehangolása, közös szervezése, fejlesztése.
1.17.) Szervezheti az útkezelői (útüzemeltetői és fenntartási) feladatok
közös ellátását, gondoskodhat e feladat személyi, technikai hátterének
biztosításáról.
1.18.) Szervezheti és lebonyolíthatja a kistérségi társulás közbeszerzési
eljárásait.
1.19.) Ellátja a települési tagönkormányzatok belső ellenőrzési feladatait
megszervezi és gondoskodik e feladat személyi, tárgyi feltételeiről. A
Társulási Tanács a társulás munkaszervezeténél alkalmazott
szakemberek (belső ellenőrök) foglalkoztatásával gondoskodik a
kistérség valamennyi önkormányzatának és intézményeiknek belső
ellenőrzési feladatai ellátásáról 2005. szeptember 1.-től. (2008. január
1.-től Gyomaendrőd és Hunya kilép a feladatból, csatlakozik a
feladathoz Doboz.)
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1.20.) Gondoskodik egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok közös
megszervezéséről, illetve a közoktatás hatékony ellátása érdekében
közoktatási intézményfenntartó társulás(oka)t hozhat létre.
a.) A kistérségben 2005. szeptember 1.-től létrehozott mikrotérségi
közoktatási
intézményfenntartó
társulások
és
résztvevő
önkormányzatok:
 Murony – Kamut (2008. június 30.-án megszűnt)
 Mezőberény – Bélmegyer
 Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya (2008. 01. 01.-től a
szarvasi kistérségben látják el a feladatot)
b.) A kistérségben 2006. szeptember 1.-től létrehozott mikro-térségi
közoktatási
intézményfenntartó
társulások
és
résztvevő
önkormányzatok:
 Békés – Tarhos (2008. július 1.-én csatlakozott: Kamut–Murony)
c.) A Társulás – külön megállapodások alapján – 2005. szeptember 1.től gondoskodik a kistérség valamennyi önkormányzatára
vonatkozóan a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a
gyógytestnevelés és a logopédiai ellátás megszervezéséről, az
alábbi mikro-térségi megállapodásokon keresztül: (2008. 01. 01.-től
Doboz nem csatlakozik a közös feladatellátáshoz, önállóan látja el a
feladatot.)
Együttműködő települések:
 Békés (Tarhos)
 Murony (Kamut) /gyógytestnevelést Békés látja el/
(2008. július 1.-től: Békés (gesztor) – Kamut – Murony –
Tarhos)
 Mezőberény (Bélmegyer, Köröstarcsa)
 Gyomaendrőd (Csárdaszállás, Hunya) /2008. 01. 01.-től a
szarvasi kistérségben látják el a feladatot./
d.) A Társulás – külön megállapodás keretében – a kistérség
valamennyi önkormányzatára kiterjedően gondoskodik 2007. január 1től a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás ellátásáról
külső szakmai szolgáltatóval kötött megállapodás alapján. (2008. 01.
01.-től Gyomaendrőd és Hunya kilép a feladatból, Doboz nem
csatlakozik a közös feladatellátáshoz, önállóan látja el a feladatot.)
2011. január 1-től a feladatot intézményi társulás, illetve az
intézmények
közötti
megállapodás
alapján
látják el
az
önkormányzatok.
Együttműködő települések:
 Békés (Kamut, Murony, Tarhos)
 Mezőberény (Bélmegyer, Köröstarcsa)
e.) A Társulás – külön mikro-térségi megállapodás keretében –
gondoskodik a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési
tanácsadás megszervezéséről.
Együttműködő települések:
 Békés (Kamut, Murony, Tarhos)
 Mezőberény (Bélmegyer, Köröstarcsa)
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1.21.) Gondoskodik szociális intézmények vagy egyes gyermekjóléti
intézmények
közös
fenntartásáról,
ennek
érdekében
intézményfenntartó társulás(oka)t hozhat létre.
a.)A Társulás – szervező tevékenységével, külön mikrotérségi
megállapodások alapján – 2005. szeptember 1-től a kistérség
valamennyi önkormányzatára vonatkozóan gondoskodik a közös
szociális intézményi feladatellátás megszervezéséről (időskorúak
ápolását, gondozását biztosító otthonok, az átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmény). /Doboz nem csatlakozik a közös feladatellátáshoz/
Együttműködő települések:
1. Időskorúak ápolását, gondozását nyújtó otthonok: (gesztor
önkormányzatok által fenntartott intézményen keresztül)
o Gyomaendrőd (Hunya, Csárdaszállás, Köröstarcsa) /2008.
január 1-től a szarvasi kistérségben látják el a feladatot/
o Mezőberény (Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos)
2. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: (gesztor önkormányzat
által fenntartott intézményen keresztül)
o Békés – (Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya,
Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos)
b.) Szervezhet és fenntarthat közös szociális alapellátási formákat,
gondozási központokat vagy egyes gyermekjóléti alapellátási
formákat. Ennek érdekében intézményfenntartó társulás(oka)t hozhat
létre.

 A

Társulás –szervező tevékenységével létrehozott intézményi
társulások útján – gondoskodik egyes településeken a
gyermekjóléti és családsegítési szolgáltatási feladatok
ellátásáról.
Együttműködő települések:
o Gyomaendrőd (Hunya, Csárdaszállás) /2008. 01. 01.-től a
szarvasi kistérségben látják el a feladatot./
o Mezőberény (Bélmegyer, Kamut, Murony)
o Békés (Tarhos) /2008. 01. 01.-től/

c.) A Társulás – szervező tevékenységével létrehozott intézményi
társulások útján – az alábbi szociális alapellátási feladatok
ellátásáról gondoskodik 2007. január 1-től. Doboz nagyközség a
szociális alapellátási feladatait 2008. január 1.-től is a békéscsabai
kistérség intézménye útján látja el.
1.Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás:
valamennyi
település részvételével, egy intézményi társulás útján, gesztor
önkormányzat: Mezőberény
2.Közösségi ellátás: valamennyi település részvételével, két
intézményi társulás útján
1. intézményi társulás: Békés (gesztor), Mezőberény,
Köröstarcsa, Murony, Kamut, Tarhos, Bélmegyer
2. intézményi társulás: Gyomaendrőd (gesztor), Hunya,
Csárdaszállás (2008. 01. 01.-től a szarvasi kistérségben
látják el a feladatot)
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3.Családsegítés: valamennyi település részvételével, három
intézményi társulás útján
1. intézményi társulás: Mezőberény (gesztor), Kamut,
Murony, Köröstarcsa, Bélmegyer
2. intézményi társulás: Gyomaendrőd (gesztor), Hunya,
Csárdaszállás (2008. 01. 01.-től a szarvasi kistérségben
látják el a feladatot)
3. intézményi társulás: Békés (gesztor), Tarhos
4.Házi segítségnyújtás: 9 település részvételével, három
intézményi társulás útján
1. intézményi társulás: Mezőberény (gesztor), Kamut,
Murony, Bélmegyer
2. intézményi társulás: Gyomaendrőd (gesztor), Hunya,
Csárdaszállás (2008. 01. 01.-től a szarvasi kistérségben
látják el a feladatot)
3. intézményi társulás: Békés (gesztor), Tarhos
5.Idősek nappali ellátása: 9 település részvételével, három
intézményi társulás útján
1. intézményi társulás: Mezőberény (gesztor), Kamut,
Murony, Bélmegyer
2. intézményi társulás: Gyomaendrőd (gesztor), Hunya,
Csárdaszállás (2008. 01. 01.-től a szarvasi kistérségben
látják el a feladatot)
3. intézményi társulás: Békés (gesztor), Tarhos
6. Szociális étkeztetés: 5 település részvételével, két
intézményi társulás útján
1. intézményi társulás (2008. június 1.-től): Békés (gesztor) –
Tarhos
2. intézményi társulás (2010. január 1.-től): Mezőberény
(gesztor) – Kamut, Murony
1.22.) Közösen szervezheti és működtetheti az egészségügyi alapellátás
egyes feladatait. Pl.: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, fogászati
ellátás, védőnői szolgálat, iskolaorvosi szolgálat, központi ügyelet. A
feladat(ok) ellátására intézményfenntartó társulás(oka)t hozhat létre.
a.) A Társulás 2005. szeptember 1.-től a kistérség valamennyi
településére kiterjedően szervezi meg az orvosi sürgősségi
központi ügyeletet az eddigi ellátást biztosító két szolgáltató által
létrehozott konzorciummal azzal, hogy az eddig el nem látott Tarhos
és Bélmegyer településekre is kiterjed az ellátás. (2008. 01. 01.-től
Gyomaendrőd és Hunya továbbra is részt vesz az ellátásban, Doboz
viszont nem csatlakozik. 2008. január 1.-től egy szolgáltató látja el a
feladatot valamennyi településen.)
1.23.) Közös foglalkoztatással vagy megbízással, illetve erre jogosult külső
szakember megbízásával gondoskodhat a tagönkormányzatok
főépítészi feladatainak ellátásáról.
A társulás keretén belül, a külön megállapodásokban foglalt feladatok
ellátásának módját a külön megállapodások tartalmazzák.
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2. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulás
működési időtartama alatt közösen ellátják a területfejlesztéssel
összefüggő feladatokat.
3. A társulás a céljainak megvalósítása során biztosítja az egyes települések
érdekeinek összehangolását és figyelemmel van a helyi önkormányzatok
önállóságára. Együttműködik a térségben működő gazdasági, társadalmi
szervekkel, önszerveződő civil kezdeményezésekkel.
4. A társulás feladatainak ellátására szakmai munkaszervezetet hoz létre. Egyes
feladatok ellátásával – külön megállapodás alapján – megbízhatja a
társszékhely, vagy más tagönkormányzatok intézményeit, szervezeteit.
A társulás települései közösen tartják fenn a társulás munkaszervezetét, és
közösen gondoskodnak annak működési feltételei forrásának biztosításáról.
5. Intézményfenntartó társulás(ok) létrehozása esetén az intézmények és más
szervezetek alapítására, az alapítói jogok gyakorlására, a közös fenntartás
szabályaira vonatkozó részletes rendelkezéseket a feladatellátásra társult
önkormányzatok által kötött társulási megállapodás(ok)ban kell rögzíteni.
6. A társulás által létrehozandó intézmény vagy más szervezet esetén az
alapításra, alapítói jogok gyakorlására és a fenntartásra vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve esetenként
meghatározni a részletes szabályokat.
7. A kistérségi társulás költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet
alapíthat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján. Egyéb gazdálkodó
szervet, – elsősorban vagyona működtetése érdekében – gazdasági
társaságot is létrehozhat, de ezekben felelőssége nem haladhatja meg a
társulás által bevitt vagyoni hozzájárulás mértékét.
8. A társulás feladata meghatározott céljaival összhangban:
a.) A kistérséget érintő programok irányelveinek, prioritásainak
megfogalmazása.
b.) A közös tervezési és fejlesztési feladatok egyeztetése, szem előtt tartva
a társulás térsége természeti és környezeti értékeinek megóvását és
fejlesztését.
c.) A természeti és környezeti értékek fejlesztésével tovább kell folytatni a
térség idegenforgalmi lehetőségeinek feltárását, a meglevők
továbbfejlesztését, a szervezett és a falusi turizmus megteremtésével.
d.) A társulás területén mutatkozó gazdasági elmaradottság miatti munkanélküliség enyhítésére, a kis- és közepes vállalkozások fogadásához
szükséges kistérségi területfejlesztési és területrendezési programok
készítése, készíttetése, figyelemmel a térség életkörülményeit
befolyásoló, meglevő gazdasági, kulturális és infrastrukturális
különbségek mérséklésére. Gondoskodik a programok, tervek
közzétételéről.
e.)Feladatkörében pályázatokat írhat ki, bírálhatja el, dönthet a támogatás
odaítéléséről.
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9. A társulás – területfejlesztéssel kapcsolatos – kiemelt feladatai:
a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
helyzetét, adottságait,
b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját,
illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját,
ellenőrzi azok megvalósítását,
c) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen
véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra
az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel
kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is
szerepel,
d) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati
társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális
fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai
finanszírozására és megvalósítására,
e) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása
érdekében; elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések
szoros együttműködését erősítő felhasználását;
f) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
g) koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek
együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
h) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a
gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal,
projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
i) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a
térségfejlesztésben
érdekelt
szervezetekkel,
szakértőkkel,
a
kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a
fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében.
10. A társulási tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében
kistérségi fejlesztési tanácsként jár el.
11. A társulás saját hatáskörét jelen megállapodás előírásai, valamint a társulás
szervezetére és működésére vonatkozó szabályok (SZMSZ) szerint
gyakorolja.

III.
A társulás szervezete
A társulási tanács
1. A társulás legfőbb döntéshozó szerve a társulási tanács, mely a társult
települési önkormányzatok mindenkori polgármestereiből áll. A társulási
tanács minden tagja szavazati joggal rendelkezik.
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2. A társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) a társulás tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása,
b.) a munkaszervezet és a társulás által alapított költségvetési intézmény,
gazdálkodó szervezet vezetőjének megválasztása, kinevezése,
felmentése, velük szemben fegyelmi jogkör gyakorlása,
c.) döntés a társulás más társuláshoz történő csatlakozása kérdésében,
d.) a társulás költségvetésének megállapítása, módosítása, valamint az
annak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása,
e.) a társulási költségvetési hozzájárulás mértékének megállapítása,
módosítása,
f.) döntés a társulás által benyújtandó pályázatokról,
g.) döntés a társulás által kiírásra kerülő pályázatok tartalmáról, a
beérkezett pályázatok elbírálásáról,
h.) döntés a térségfejlesztési tervek, tanulmányok készítőjének
személyéről, valamint a különböző fejlesztési koncepciók, tervek
elfogadásáról,
i.) fejlesztési támogatás (visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő)
megállapítása tagönkormányzat részére,
j.) nem települési önkormányzati tagok felvétele,
k.) a kistérségi társulás szervezeti és működési szabályzatának
elfogadása,
l.) kistérségi feladatok ellátására gazdasági társaság alapítása,
m.) vagyonával való rendelkezés körébe tartozó döntések meghozatala.
3. A társulásban részt vevő önkormányzatok (továbbiakban: a társulás tagja)
képviselő testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges:
a.) a megállapodás jóváhagyásához,
b.) a megállapodás módosításához,
c.) a megállapodás megszüntetéséhez,
d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz (települési
önkormányzati tag esetén),
e.) a megállapodás felmondásához
4. A társulás tagjainak minősített többséggel hozott határozatával a naptári év
utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt a tagot, amely a
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra, határidőben
nem tett eleget. Nem lehet kizárni a tagot a II. fejezet 2. pontjában
meghatározott időtartam alatt.
5. A megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását, a tag kizárását,
a társulási tanács, illetve a társulás bármely önkormányzati tagja
kezdeményezheti. A társulás tagjai a kezdeményezés megküldésétől
számított hatvan napon belül döntenek.
6. A kizárásról hozott döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a kizárt
tag a társulás székhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat. A jogerősen
kizárt tag vagyoni, pénzügyi elszámolására a kiválásnál alkalmazott
szabályok érvényesek.
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7. A társulási tanács hatáskörét sem az általa létrehozott bizottságaira, sem
munkaszervezetére nem ruházhatja át.
8. A társulási tanács tagjai a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényben
meghatározott gyakorisággal beszámolnak képviselő-testületeiknek a
társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

A társulás tisztségviselői
A társulás elnöke
1. A társulás elnökét a társulási tanács saját teljes jogú tagjai közül, titkos
szavazással, minősített többséggel választja meg. Első esetben az alakuló
ülésen, ezt követően a helyi önkormányzati választások után, a helyi
önkormányzatok képviselő testületei alakuló ülését követő első ülésén. Az
elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.
2. Az elnök megbízatása az önkormányzati választási ciklussal azonos
időszakra szól. Ciklusváltáskor az előző választási ciklusban megválasztott
társulási elnök – amennyibe településén ismételten polgármesterré
választották – az új elnök megválasztásáig gyakorolja a társulási elnök
jogkörét. E feltétel hiányában a kötelezettségvállalást és utalványozást a
munkaszervezet vezetője gyakorolja az új elnök megválasztásáig. Az
ellenjegyzésre a társulás belső szabályzatában megjelölt személy jogosult.
3. Az elnök feladata és hatásköre:
a.) összehívja és vezeti a társulási tanács ülését,
b.) előkészíti a napirendeket tárgyalásra, javaslatokat dolgoz ki a tanács
által meghozandó döntésekre,
c.) szervezi és irányítja a társulás további tisztségviselőinek munkáját,
d.) egyszemélyben képviseli a társulást (akadályoztatása esetén a
képviseleti jogot az elnökhelyetes(ek)re, azok akadályoztatása esetén
a társulási tanács bármely tagjára átruházhatja)
e.) ellenőrzi és utalványozza a társulás által teljesített kiadásokat,
gondoskodik a társulás bevételeinek beszedéséről,
f.) gondoskodik arról, hogy a társulást terhelő adatszolgáltatási és egyéb,
jogszabályon alapuló, ill. szerződésből fakadó kötelezettségeket a
társulás időben teljesítse,
g.) gyakorolja a kiadmányozási jogot (e jogát más személyre
átruházhatja),
h.) javaslatot tesz az elnökhelyettes(ek) személyére, meghatározza az
elnökhelyettes(ek) feladatát, hatáskörét,
i.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács által
kinevezett személyek felett.
A társulás elnökhelyettese(i)
1. A társulás elnökhelyettesét (elnökhelyetteseit) az elnök javaslata alapján a
társulási tanács titkos szavazással, minősített többséggel választja meg saját
teljes jogú tagjai közül az elnökkel megegyező ciklusra, az elnök
választásával azonos időpontban.
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2. Az elnökhelyettes(ek) hatásköre:
a) az elnök akadályoztatása esetén, az elnök által meghatározottak
szerint, teljes jogkörrel helyettesíti(k) az elnököt,
b) közreműködik (közreműködnek) a társulás munkájának szervezésében
az elnök útmutatásainak megfelelően,
c) teljes jogkörrel elvégzi(k) az elnök által rá(juk) bízott feladatokat.
A társulás ellenőrző szervei
1. A társulás működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére társulási tanács
pénzügyi bizottságot hoz létre. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai több
mint felét a társulási tanács tagjai közül kell választani. A pénzügyi bizottság
társulási tanácsi állandó tagjainak számát a társulási tanács 3 főben állapítja
meg. A bizottság feladatainak minél szakszerűbb ellátása érdekében – a
bizottság állandó tagjainak létszámát meg nem haladó számban –
esetenként külső szakértőket is felkérhet bizottsági tagnak a társulási tanács.
A bizottság főbb feladatai:
– figyelemmel kíséri és vizsgálja a társulás pénzügyi, gazdálkodási
tevékenységét
– ellenőrzi a tagsági díj befizetéseket és egyéb befizetési kötelezettségek
teljesítését
– beszámol a tanácsnak a társulás gazdálkodásának és működésének
ellenőrzéséről
– felügyeli a társulás mukaszervezete által ellátott belső ellenőrzési feladat
végrehajtását
– előzetesen
véleményezi
a
pénzügyi,
gazdálkodási
tárgyú
előterjesztéseket
2. A társulás gazdálkodását a külön jogszabályokban meghatározott szervek is
ellenőrizhetik.
3. A társulás valamennyi szerve és tisztségviselője köteles az ellenőrzésekhez
a szükséges okmányokat, dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, s az
ellenőrzést segíteni.
4. Az önkormányzati ciklus utolsó évének III. negyedévében átfogó, összegző
ellenőrzést kell tartani, s azt a társulási a tanács ciklusban utolsó ülésén, a
társulás középtávú működésének tapasztalatairól szóló értékelés kapcsán
ismertetni kell.
5. A társulási tanács a feladatkörébe tartozó kérdések elemzésére, a különböző
javaslatok elkészítésére eseti bizottságokat hozhat létre, melynek
létszámáról, összetételéről, vezetőjének felkéréséről a létrehozással
egyidőben dönt. A munkabizottságok tevékenységét valamennyi társult
önkormányzat köteles megfelelően segíteni. A bizottság elnöke csak a
társulási tanács tagja lehet.
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A társulás által létrehozott bizottságok, munkacsoportok
1. A kistérségi tanács a társulás által benyújtott pályázatok és egyéb
beszerzések előkészítése, szakmai véleményezése érdekében esetenként
közbeszerzési bizottságot hoz létre. A közbeszerzési bizottság tagjainak
száma 7 fő. Feladatát és eljárásának rendjét a kistérségi társulás
közbeszerzési szabályzata tartalmazza.
2. A kistérségi társulás jegyzői kollégiumot működtethet a kistérségi
önkormányzatok jegyzőinek szakmai együttműködése érdekében, valamint a
társulási tanács törvényes működéséhez szükséges szakmai segítségnyújtás
céljából.

A társulás munkaszervezete
1. A társulási tanács döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására
– önálló költségvetési szervként működő – munkaszervezetet, kistérségi
irodát hozott létre és működtet.
2. A munkaszervezet létrehozásáról, létszámáról, a működés technikai
feltételeinek biztosításáról, a működési költségekhez való hozzájárulás
mértékéről, arányáról a társulás minősített többséggel dönt.
3. Szintén minősített többség szükséges a munkaszervezet vezetőjének
kinevezéséhez,
felmentéséhez,
ellene
irányuló
fegyelmi
eljárás
megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához. Az egyéb munkáltatói
jogokat a társulás elnöke gyakorolja a munkaszervezet vezetője felett.
4. A munkaszervezetnél foglalkoztatottak (Kjt, Mt. és Ptk. szerint alkalmazottak)
felett valamennyi munkáltatói jogkört a munkaszervezet vezetője gyakorolja.
Kinevezési, felmentési, fegyelmi ügyekben a társulási elnöknek egyetértési
joga van.
5. A munkaszervezet hajtja végre a társulási tanács döntéseit, gondoskodik a
társulás költségvetésének végrehajtásáról, a tanács munkájával,
működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásról. A
munkaszervezet a döntés-előkészítési, végrehajtási feladatait a társulási
tanács SZMSZ-ében és az Iroda SZMSZ-ében foglaltak alapján végzi.
6. Munkaszervezet irányítója, a társulási tanács által – pályázat alapján, a
mindenkor hatályos Kjt. szerint – kinevezett vezető.

IV.
A társulási tanács működésére vonatkozó szabályok
1. A társulási tanács ülését szükség szerint, de évente legalább négy
alkalommal össze kell hívni. Kötelező összehívni a társulási tanács ülését:
a) a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó –
indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.
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b) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését végző szerv
vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 15
napon belül
2. Az ülést az elnök – akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt
elnökhelyettes – a tárgysorozatra vonatkozó javaslatának közlésével hívja
össze. Az ülésen a tagok javaslatot tehetnek a következő ülés
tárgysorozatára. A tanács egyetértése esetén a javasolt napirend felvétele
kötelező. A társulási ülések helye: Békési Kistérségi Iroda tanácskozóterme,
Békés, Petőfi u. 2. Esetenként a társulási tanács más helyet is kijelölhet a
következő ülés helyének. Szükség esetén (pl. meghívottak magas száma,
napirendhez szorosan kapcsolódó helyszín, stb.) a társulási elnök saját
hatáskörében dönthet a soron következő ülés helyszínéről.
3. A társulási tanács ülése határozatképes, ha azon a társulási tanács tagjainak
több mint fele (5 tag) jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések
lakosságszáma
meghaladja
a
társulást
alkotó
települések
lakosságszámának egyharmadát.
4. A társulási tanácsban a tagok mindegyikének egy és egyenlő értékű
szavazata van.
5. Minősített többség szükséges az alábbi esetekben:
a) a társulási költségvetési hozzájárulás mértékének meghatározása,
b) a társulás más társuláshoz történő csatlakozása,
c) a társulás részére hitel felvétele,
d) munkaszervezet, intézmény, gazdálkodó szervezet létrehozása,
e) önerőt igénylő pályázat benyújtása, az önerő meghatározása,
f) zárt ülés elrendelése,
g) hatáskörébe tartozó kinevezési, felmentési, fegyelmi ügyek,
h) a társulás költségvetésének megállapítása, módosítása és
végrehajtásának tárgyalása,
i) a társulási tanács által kiírt pályázatok tartalmáról szóló döntés
meghozatala, a befogadott pályázatok elbírálása,
j) a kistérségi tervek, programok készítésére vonatkozó megbízás adása,
k) tagönkormányzatoknak adandó fejlesztési támogatásról, kölcsönről való
döntés,
l) új – nem önkormányzati tagok – felvétele,
m) tagok kizárása.
n) a társulás tulajdonát képező vagyontárgyak megterheléséhez,
elidegenítéséhez, használati jogának átengedéséhez.
6. A minősített többséghez minimum 4 tag, de legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok szavazatainak 2/3-át és
eléri az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.
7. Egyéb esetben a társulási tanács határozati javaslatának elfogadásához
minimum 4 igen szavazat, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét, és az általuk
képviselt települések lakosságszámának 1/3-át.
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8. A
döntéseket
a
társulási
tanács
nyílt
szavazással
hozza,
szavazategyenlőség esetén a vitát tovább kell folytatni, s a szavazást újból
meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén az előterjesztést el
kell napolni és ez ügyben még egyszer lehet előterjesztést készíteni.
9. A társulási tanács tagjainak (polgármestereknek) helyettesítéséről a helyi
képviselőtestületek rendelkeznek. A helyettesítésről szóló képviselőtestületi
határozatnak tartalmaznia kell a képviseleti jogosultság terjedelmét, illetve
annak korlátait.
10. A társulási tanács ülése nyilvános, azonban a tanács zárt ülést tart
választás, kinevezés vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő
személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem
egyezik bele, továbbá hatósági önkormányzati ügy tárgyalásakor. Zárt ülést
rendelhet el a vagyonával való rendelkezés, az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
11. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy
példányát az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a területileg
illetékes, helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését végző szervnek
és a társulási tanács önkormányzati tagjainak. A tanács tagjainak
elektronikus formában is megküldhető a jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet a
társulás elnöke, valamint az ülésen a társulási tanács tagjai közül
megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
12. A társulási tanácsnak az 1. pontban foglaltakon kívüli összehívását a
társulás bármely tagja kezdeményezheti napirendet tartalmazó
indítvánnyal. Az ülést a kezdeményezés beérkezésétől számított 15 napon
belüli időpontra kell összehívni.
13. Az ülés előkészítéséért a munkaszervezet vezetője, az ülés technikai
biztosításáért az annak helyszíne szerinti tag felelős.

V.
A társulás működésének pénzügyi, gazdasági szabályai és a
vagyonnal való rendelkezés szabályai
1. A társulás saját költségvetéssel rendelkezik, a bevételeiből önállóan
gazdálkodik. Gazdálkodására az Áht és ennek végrehajtására vonatkozó,
mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a költségvetési szervek
működésére vonatkozó jogszabályok érvényesek. A társulás költségvetését
a társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A
költségvetés elfogadására, valamint annak kötelező tartalmi elemeire a
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A társulás
költségvetése magába foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott
intézmények, valamint a társulás által létrehozott és irányított
intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek
költségvetését is.
Az éves költségvetés végrehajtásáról munkaszervezete útján gondoskodik.
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A társulás a gazdálkodási, pénzügyi feladatok ellátásával – külön
megállapodás alapján – a székhely város Polgármesteri Hivatalát bízza meg.
2. A társulás bevételei:
a.) a társult önkormányzatok által befizetendő költségvetési hozzájárulás,
b.) a társulás működését támogató szervezetek önkéntes hozzájárulásai,
c.) a különböző pályázatokon elnyert támogatások,
d.) a társulás tanács döntése alapján lekötött pénzeszközeinek hozadéka,
e.) állami támogatások (normatív, eseti),
f.) nem települési önkormányzati tagok hozzájárulásai
g.) A társulási tulajdonát képező vagyontárgyak elidegenítéséből,
hasznosításából befolyó vételár, bérleti, használati, haszonbérleti díjak.
3. A társult önkormányzatok által fizetendő költségvetési hozzájárulás éves
mértékéről a társulási tanács az éves pénzügyi terv – költségvetés –
elfogadásával egyidejűleg dönt. A hozzájárulás összegét egy lakosra eső
mértékben kell megállapítani, azt az egyes tagtelepülések az adott év január
1-jei állandó népességszámuk alapján fizetik meg. Az állandó népesség
nagysága kérdésében – vita esetén – az adott évi költségvetési törvényben
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az
irányadó.
Az önkormányzatok által fizetendő pénzügyi hozzájárulást a tagtelepülések
egyenlő negyedévi részletekben utalják át a társulás számlájára.
Amennyiben valamelyik tagönkormányzat az éves hozzájárulást határidőre
nem fizeti meg, ez esetben jogosult egy alkalommal haladékot kérni, amely
kérelemről a társulás tanácsa dönt, a kérelem benyújtását követő soros
ülésén. A hozzájárulás határidőre történő meg nem fizetése esetén – 15
napos felszólítás eredménytelen eltelte után – a társulást inkasszó (azonnali
beszedési megbízás) joga illeti meg a mulasztó önkormányzat számlája
tekintetében.
4. A társulás költségvetési felügyeleti rendjére és az ezzel kapcsolatos jogok
gyakorlására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.)
helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal,
hogy a képviselő-testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, a
polgármester részére meghatározott feladatokat a társulás elnöke, a jegyző
részére meghatározott feladatokat a társulás munkaszervezetének vezetője
látja el.”
5. A társulás pénzeszközeit pénzintézetnél nyitott saját bankszámlán tartja,
mely felett a rendelkezési jogot a mindenkori elnök vagy az általa
felhatalmazott személy gyakorolja. Kötelezettségvállalásra, utalványozásra a
társulási tanács elnöke jogosult. A társulási elnök által jóváhagyott belső
szabályzat tartalmazza kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés,
érvényesítés rendjét, az ezzel meghatalmazott személyek felsorolását.
6. A társulás által fenntartott költségvetési szerveknek, intézményfenntartó
társulásoknak is a kistérségi társulás által választott pénzintézetnél kell saját
számlájukat vezetni.
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7. A társulás pénzeszközeit a következő célokra lehet felhasználni:
a.) térségfejlesztési programok, tervek készíttetése,
b.) pályázott programok, projektek sajáterős fedezete,
c.) a társult településeken megvalósuló fejlesztésekhez nyújtott társulási
támogatás vagy kölcsön,
d.) a társulás érdekeit és céljait szolgáló kiadványok, prospektusok
elkészíttetése,
e.) eseti szakértői megbízások ellenértéke, tiszteletdíja,
f.) a társulási tanács és munkaszervezete, intézményei működési kiadásai
g.) a társulás által vállalt feladatok végrehajtására, ezek működési
kiadásának fedezetére
h.) a társulási tanács által meghirdetett pályázatok fedezete.
8. A különböző feladatellátással kapcsolatos költségviselést az intézményi
társulás külön megállapodásában kell rendezni, ennek hiányában az
ellátottak, vagy ennek hiányában az állandó lakosok arányában viselik a
tagtelepülések a költségeket.
A költségek teljesítése a megállapodások szerint történik, ennek hiányában a
feladatot ellátó önkormányzat számlázása szerint.
9. A társulás gazdálkodásának ellenőrzését a pénzügyi bizottság látja el, a
belső ellenőrzést pedig a munkaszervezet keretében foglalkozatott belső
ellenőrök végzik.
10. A társulás induló vagyonnal nem rendelkezett, azonban pályázatok,
tagönkormányzatok támogatásával és egyéb forrásból saját vagyonra tehet
szert. Az így létrejött, szerzett vagyontárgyak és azok szaporulata a
kistérségi társulást illeti meg. A tagönkormányzat által a társulásba bevitt
vagyont, a tagönkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, ennek
szaporulata a társult önkormányzatok közös vagyona és a Ptk közös
tulajdonra vonatkozó szabályait kell erre alkalmazni.
A társulás pénzeszközeinek terhére történt beszerzésekből eredő
vagyontárgyak, azok szaporulata, a tagok által átadott vagyon a társulás
saját vagyoni körébe tartoznak, nyilvántartásukról, értékcsökkenésük
elszámolásáról, leltározásukról, javításukról, cseréjükről, felújításukról,
selejtezésükről a munkaszervezet útján az elnök gondoskodik.
A társulás tulajdonában lévő vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a
társulási tanács gyakorolja, ez a hatáskör másra át nem ruházható. A
társulási tanács a tulajdonosi jogok gyakorlása tekintetében a jó gazda
gondosságával köteles eljárni, a vagyonhasználatnak a társulás által kitűzött
célokat kell szolgálnia. Amennyiben a társulási tanács a vagyonhasználati,
tulajdonosi jogok gyakorlása során – annak a tagönkormányzatnak, mely
tulajdonát a társulás rendelkezésére bocsátotta – kárt okoz, a Ptk.
kártérítésre vonatkozó szabályai szerint felel. A vagyonmegosztásra tag
kiválása, kizárása, illetve a társulás megszűnése esetén a VI. fejezet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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VI.
A társuláshoz történő csatlakozás, a társulásból történő kiválás
1. A társuláshoz való csatlakozás időben nem korlátozott. A társuláshoz év
közben csatlakozó települési önkormányzat a befogadásáról szóló döntés
meghozataláról számított 15 napon belül az adott évi költségvetési
hozzájárulás időarányos részét kell, hogy befizesse a társulás számlájára.
2. A társuláshoz csatlakozni kívánó nem települési önkormányzati szerv,
személy által fizetendő támogatás mértékéről, megfizetésének módjáról és
határidejéről a társulás elnöke előzetesen egyeztet a csatlakozni kívánó
szervvel, mely javaslatról a társulási tanács legközelebbi ülésen dönt.
3. A nem települési önkormányzati társulási tag a társulási tanács ülésén
tanácskozási joggal vehet részt.
4. A társulásból kiválni a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben meghatározottak szerint, illetve
a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválási szándékot – a minőségi
többséggel hozott döntést – a települési önkormányzat képviselő testülete 6
hónappal korábban köteles meghozni és azt a társulás tagjaival közölni. A
bejelentett kiválási szándékot a társulási tanács köteles tudomásul venni
5. A kiváló önkormányzat a tárgyi évi befizetett érdekeltségi díj visszafizetésére
nem tarthat igényt, de a tagsága ideje alatt létrehozott vagyonból
lakosságarányos elszámolás alapján részesülhet. A bevitt vagyonnal el kell
számolni. Annak kiadására a kiváló tag csak abban az esetben tarthat igényt,
ha az nem veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását. Ebben az esetben
a társulás volt tagját a társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti
meg.
6. Amennyiben a kiváló önkormányzat társulás által nyújtott kölcsönben
részesült, s azt a kiválásig nem fizette vissza, a kölcsön hátralevő része a
kiválás napján egy összegben esedékessé válik, s a kiválási szándék
bejelentését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. Ennek elmaradása
esetén a társulás a kiválás napjától kezdődően a jegybanki alapkamattal
azonos mértékű kamat felszámítására jogosult.
7. Ha a kiváló a társulás tagjaként a társulás által elnyert pályázati forrásból
részesült támogatásban, s a pályázati cél a kiválásig megvalósult, a társulás
nem támaszthat igényt a támogatás visszafizetésére. Egyéb esetben a
támogatás visszakövetelhetősége attól függ, hogy a támogatottnak a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásával összefüggésben tanúsított
magatartása veszélyezteti-e a társulás és a pályáztató között érvényben levő
támogatási szerződés teljesíthetőségét, illetve a társulás és a pályáztató
közötti szerződés szabályait kell alkalmazni.
8. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzésére vonatkozó
támogatások meghiúsulása esetén a 36/2005. (III. 1.) Korm. rendelet 12. §.
(1) – (5) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a kiváló
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önkormányzatok továbbra is ellátják a támogatási szerződésben
meghatározott határidőig a felvállalt feladatot, akkor kiváláskor nem
keletkezik visszafizetési kötelezettségük. A feladat további ellátásáról az
érintett
önkormányzatok
képviselő-testületeinek
határozatban
kell
kötelezettséget vállalni.

VII.
A tagsági vita
1. A társulás és tagja között felmerülő vitás kérdéseket a felek 30 napos
időtartam alatt megkísérlik egymás között rendezni.
2. Amennyiben a felek a 1. pont szerint nem tudnak megállapodni, közülük
bármelyik fél a társulás székhelye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.

VIII.
A társulás megszűnése
1. A társulás megszűnik ha:
a.)a társult önkormányzatok képviselő testületei a megszűnést kimondják,
b.)a teljes jogú tagok száma öt alá csökken, illetve a tagok által képviselt
lakosságszám nem éri el a kistérség lakosságszámának 60 %-át,
c.) a bíróság jogerős döntésével a megszűnést megállapítja.
2. A társulás megszűnésekor – a követelések kiegyenlítését követően – a
társulás ideje alatt létrehozott és meglevő vagyonát a tagtelepülések között
lakosságarányosan kell felosztani. A bevitt vagyont az eredeti tulajdonos
tagnak kell átadni.
3. A megszűnésekor fennálló s a társulás vagyonból ki nem elégíthető
követelések a megszűnés időpontjában a társulás tagjaként nyilvántartott
települési önkormányzatokat lakosságarányosan terhelik, feltéve, hogy
ebben a kérdésben az érintett települések másként nem állapodnak meg.
4. A megszűnés időpontjában meglevő társulási követelésekre a 3. pont
rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. E fejezet értelmezése szempontjából a tagtelepülés fogalma alatt azokat a
települési önkormányzatokat kell értékelni, akik a megszűnés kimondásának,
ill. joghatályos megállapításának időpontjában tagjai voltak a társulásnak.
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IX.
Záró rendelkezések
1. Ez a megállapodás a Békésen, 2004. július 9-én kelt, és 2004. július 15.-től
hatályos.
2. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. sz. rendelet rendelkezései az
irányadók.
3. E társulási megállapodás elfogadásáról rendelkező, s a tagönkormányzatok
képviselő-testületei által hozott határozatok kivonatai a megállapodás
mellékletét képezik.
4. A megállapodás módosítással átalakult többcélú Békési Kistérségi Társulás
jogfolytonos a 2004. július 9.-én kelt megállapodás alapján, 2004. július 15.ével létrejött többcélú Békési Kistérségi Társulással.

Békés, 2004. július 9.

Záradék:
Jelen társulási megállapodás tartalmazza és mindenben megegyezik az 7/2011. (II. 8.)
sz. határozattal elfogadott – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –
„Társulási Megállapodás” szövegével.
Békés, 2011. február 8.

Izsó Gábor
társulási elnök
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