MEGÁLLAPODÁS
A
SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
LÉTREHOZÁSÁRÓL
Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (Tkt.) 1. §-ának (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a kistérség lakóinak az önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb színtű ellátás
és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és
optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása
érdekében – az alábbi kistérségi társulást hozzák létre.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.A Társulás neve: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).
2.A Társulás székhelye: 4700 Mátészalka, Rákóczi u. 43.
3.A Társulás és tagjainak lakosságszáma: az 1. sz. függelék szerint.
4.A Társulás alapításának időpontja: 2004. XI. 4. (Létrejött a Szatmári Területfejlesztési
Társulás jogutódjaként)
5.A Társulás működési területe: a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási
területe.
6.A Társulás időtartama: határozatlan, de legalább 3 év.
7.A Társulás bélyegzője: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.
8.A Társulás tagjainak neve, székhelye:
Fábiánháza Község Önkormányzat
Székhelye: Fábiánháza, Kossuth u. 25/A.
Fülpösdaróc Község Önkormányzat
Székhelye: Fülpösdaróc, Fő u. 48.
Géberjén Község Önkormányzat
Székhelye: Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a
Győrtelek Község Önkormányzat
Székhelye: Győrtelek, Kossuth u. 19.
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Hodász Nagyközség Önkormányzat
Székhelye: Hodász, Petőfi Sándor u. 6.
Jármi Község Önkormányzat
Székhelye: Jármi, Kossuth L. u. 41.
Kántorjánosi Község Önkormányzat
Székhelye: Kántorjánosi, Kossuth u. 14.
Mátészalka Város Önkormányzat
Székhelye: Mátészalka, Hősök tere 9.
Kocsord Község Önkormányzat
Székhelye: Kocsord, Szent I. u. 13.
Mérk Nagyközség Önkormányzat
Székhelye: Mérk, Hunyadi u. 45.
Nagydobos Község Önkormányzat
Székhelye: Nagydobos, Fő u. 129.
Nagyecsed Város Önkormányzat
Székhelye: Nagyecsed, Rákóczi út 14.
Nyírcsaholy Község Önkormányzat
Székhelye: Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.
Nyírkáta Község Önkormányzat
Székhelye: Nyírkáta, Hodászi u. 3.
Nyírmeggyes Község Önkormányzat
Székhelye: Nyírmeggyes, Rákóczi u. 17.
Nyírparasznya Község Önkormányzat
Székhelye: Nyírparasznya, Szabadság út 23.
Ópályi Község Önkormányzat
Székhelye: Ópály, Rajk L. u. 4.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Székhelye: Ököritófülpös, Kossuth u. 108.
Őr Község Önkormányzat
Székhelye: Őr, Kossuth u. 2.
Papos Község Önkormányzat
Székhelye: Papos, Ságvári E. u. 4.
Rápolt Község Önkormányzat
Székhelye: Rápolt, Ady Endre u. 2.
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Szamoskér Község Önkormányzat
Székhelye: Szamoskér, Kossuth u. 161.
Szamosszeg Község Önkormányzat
Székhelye: Szamosszeg, Bercsényi u. 6.
Tiborszállás Község Önkormányzat
Székhelye: Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17.
Vaja Nagyközség Önkormányzat
Székhelye: Vaja, Damjanich u. 71.
Vállaj Község Önkormányzat
Székhelye: Vállaj, Szabadság tér 6.

9.A Társulás jogi személy és a Tkt.-ben meghatározott feladatait önálló gazdálkodási
jogkörrel látja el. A Társulás nem költségvetési szerv, de gazdálkodására a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
10.A Társulás képviselője: a Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a
Társulás mindenkori ügyvezető alelnöke.
11.
a) A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik
érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás
feladatai megvalósítása céljából mikro-körzeti intézményi társulást hozhatnak létre.
A mikro-körzeti intézményi társulás tervezett célját és feladatát azonban tájékoztatás
céljából előzetesen, - a külön jogszabályban meghatározott társulási megállapodás
képviselő-testületek elé történő beterjesztése előtt - a Társulási Tanács elé kell
terjeszteni.
b) A mikro-körzeti intézményi társulás működésének szabályait, s az általa ellátott
feladatokat a résztvevők a külön jogszabályban meghatározott társulási
megállapodásban szabályozzák. A mikro-körzeti feladatellátó intézményi társulás a
többcélú társulási rendszer része.
c) A Társulás a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékben,
kiegészítő támogatásban részesíti a mikro-körzeti intézményi társulásokat,
amennyiben azok, valamint maga a Társulás megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályokban előírt normatíva-igénylési feltételeknek.
d) A Társulás keretein belül működő mikro-körzeti intézményi társulások és az abban
résztvevő önkormányzatok felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza.

e) A Társulás az a)-c) pontokban foglaltakat megfelelően alkalmazza azon mikrokörzeti intézményi társulásokra is, amelyekben Társuláson kívüli önkormányzatok is
részt vesznek.
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II. fejezet
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1.A Társulás célja:
a)a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása;
b)a kistérségi területfejlesztési projektek támogatása;
c)kistérségi, államigazgatási feladatok, közigazgatási ügyintézés hatékonyabb ellátása.
2. A Társulás tagjai által a Társulásra ruházott feladat- és hatáskörök:
Területfejlesztési feladatellátás
a) a Társulás működését „a többcélú kistérségi társulások 2004. évi ösztönző
támogatásáról” szóló pályázat benyújtásának időpontjától számított legalább 3
évre, a pályázatban foglaltaknak megfelelően vállalja;
b) kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás által a II. fejezet szerinti
területfejlesztési feladatok ellátására kizárólag egy közös szakmai
munkaszervezetet működtet. A szakmai munkaszervezet keretében külön
jogszabályban
meghatározott
feltételek
szerint
működhetnek
a
minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési,
szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai, valamint
az önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai;
c) a vállalt költségviselés nem teljesítésének következményeit a Megállapodás
IV. fejezete 5. pontja tartalmazza;
d) a három éven belüli megszűnéssel és a társulásból történő kiválással
összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályokat a
Megállapodás IV. fejezet 6., 7., 15., és 16. illetve az V. fejezet 4. c) pontja
tartalmazza;
e) a vagyon elszámolásának és a közös vagyon megosztásának szabályait a
társulás megszűnése esetén a Megállapodás IV. fejezet 13. pontja tartalmazza;
f) kötelezettségvállalást arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat –
legalább az a) pont szerinti időtartam alatt – az adott kistérséghez tartozó
valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a társulás
megszüntetése nélkül ellátják;
g) A területfejlesztési feladatok ellátása terén a Társulás az alábbi feladatokat
végzi:
ga) ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait az 1996.évi XXI. törvényben
meghatározott feladat- és hatáskör, továbbá eljárási szabályok
értelemszerű alkalmazásával;
gb) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti
helyzetét, adottságait;
gc) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve
ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi
azok megvalósítását;
gd) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása
érdekében;

4

ge) 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;
gf) 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;
gh) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő
intézkedéseit illetően;
gi) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
gj) forrásokat gyűjt a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához;
gk) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;
gl) koordinálja a kistérségben a társulások és más a - területfejlesztésben
érdekelt - szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil
szervezetekkel;
gm) megválasztja az elnökséget;
gn) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez;
go) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint
figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a
települések szoros együttműködését erősítő felhasználását
gp) véleményt nyilvánít a kistérségi koordinátor(ok) kiválasztásával
kapcsolatban;
gq) a gj) és gn) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források
felett rendelkezik;
gr) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a
gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal,
projektekkel kapcsolatos elképzeléseit;
gs) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi
koordinációs hálózat munkatársaival, a kistérségben működő
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és
a bevonható helyi források feltárása érdekében;
gv)vállalja, hogy a Társulás a Megállapodás II. fejezet 2. pontjának gc), gd),
gf), gm), go) alpontjaiban meghatározott ügyekben, valamint a szervezeti
és működési szabályzat elfogadásáról egyhangúlag dönt. Ennek hiányában
a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Tanács szavazati jogú tagjai
minősített többségének támogató szavazatával dönt.

A 2. a)-g) pontokban meghatározott, kistérségi területfejlesztési feladatok ellátását a
kistérséghez tartozó valamennyi önkormányzat vállalja.
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Közszolgáltatási feladatellátás

h) Az oktatás és nevelés területén:
ha) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: Kotv.) 34. § d), e), f) és
h) pontjaiban megjelölt pedagógiai szakszolgálatok:
- a nevelési tanácsadás;
- a logopédiai ellátás;
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;
- gyógytestnevelés ellátása.
A feladatellátás a Társulás saját fenntartásában lévő - Szatmári Kistérségi Pedagógiai
Szakszolgálatok elnevezésű - intézménye útján történik.
hb) a Kotv. 20. § (1) bekezdésének a), b) és e) pontjaiban, valamint a 33. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott intézményeket – óvodát, általános iskolát, alapfokú
művészetoktatási intézményt és általános művelődési központot – fenntartó mikro-körzeti
intézményi társulások létrehozatalát és működését koordinálja, illetve a Társulás az érintett
önkormányzatokkal együtt, megállapodás alapján ezen intézmények Társulási fenntartásba
vételét kezdeményezheti, és Társulási fenntartását biztosíthatja.
hc) a Kotv. 36. § (2) bekezdés a)-g) pontjaiban megjelölt pedagógiai-szakmai szolgáltatások:
-

a pedagógiai értékelés,
a szaktanácsadás,
a pedagógiai tájékoztatás,
az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,
a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének
segítése, szervezése,
a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, működtetése.

A feladatellátás a Társulás saját fenntartásában lévő - Mátészalkai Kistérségi Koordinációs
Iroda elnevezésű - intézménye útján történik.
hd) a Kotv. 85. § (4) és 89/A. § (5) bekezdéseiben meghatározott önálló intézkedési terv
elkészítése.
i) A szociális ellátás területén:
ia) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv. 57. § (1) bekezdésének c)-h) és j) pontjaiban megjelölt szociális
alapszolgáltatások:
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- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- közösségi ellátások,
- támogató szolgáltatás,
- nappali ellátás.
A feladatellátás az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás esetében a Társuláson belüli mikro-körzeti intézményi társulások útján, a
nappali ellátás esetében részben a Társuláson belüli mikro-körzeti intézményi társulások,
részben a Szoctv. 120-122.§-aiban meghatározott szerződés alapján, a közösségi ellátások és a
támogató szolgáltatás esetében a Szoctv. 120-122.§-aiban meghatározott szerződés alapján
történik.
A Társulás az érintett önkormányzatokkal együtt, megállapodás alapján ezen intézmények
Társulási fenntartásba vételét kezdeményezheti, és Társulási fenntartását biztosíthatja.
ib) a Szoctv. 92.§ (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatástervezési koncepció
elkészítése.

j) A család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén:
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-a
(2) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekjóléti alapellátások:
-

gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).

A feladatellátás a Társuláson belüli mikro-körzeti intézményi társulások útján történik.
A Társulás az érintett önkormányzatokkal együtt, megállapodás alapján ezen intézmények
Társulási fenntartásba vételét kezdeményezheti, és Társulási fenntartását biztosíthatja.

k) Az egészségügyi ellátás területén:
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. §-ában megjelölt egészségügyi
alapellátás:
-

ügyeleti ellátás.

A feladatellátás intézményi társulás útján történik.
A Társulás az érintett önkormányzatokkal együtt, megállapodás alapján ezen intézmény
Társulási fenntartásba vételét kezdeményezheti, és Társulási fenntartását biztosíthatja.
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l) Az állat- és növényegészségügy területén:
az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 9. § (2) bekezdésében megjelölt állati
hulladékok közös gyűjtése és ártalmatlanítása.
m) A szennyvíztisztítás és -elvezetés területén:
a települési folyékony hulladékgyűjtés - és kezelés megszervezése mikro – körzetenként.
n) A belső ellenőrzés területén:
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § (1) bekezdésében és a
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben
meghatározott belső ellenőrzési tevékenység.
A feladatellátás a Társulás saját fenntartásában lévő - Mátészalkai Kistérségi Koordinációs
Iroda elnevezésű - intézménye útján történik.

o) A közművelődési, közgyűjteményi tevékenység területén:
a mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátás a Társulás és a Szolgáltató Könyvtár
közötti szerződés útján történik.
p) A foglalkoztatás területén:
a térségi összefogást igénylő közmunkaprogramok teljes körű lebonyolítása. A
feladatellátás a Társulás saját fenntartásában lévő - Mátészalkai Kistérségi Koordinációs
Iroda elnevezésű - intézménye útján történik.
q) Az esélyegyenlőségi program megvalósítása területén:
a kistérség területén működő kisebbségi önkormányzatokkal, illetve azok szervezeteivel
történő együttműködés, közös programok kidolgozása és megvalósítása.
r) A sport területén:
a sportról szóló2004. évi I. törvény 55.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
sportfejlesztési koncepció, kistérségi szintű megalkotása.
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A 2. h)-r) pontokban meghatározott, kistérségi közszolgáltatási feladatokhoz történő
csatlakozásról a kistérséghez tartozó önkormányzatok önállóan döntenek.
III. fejezet
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
A Társulás szervei
1. A Társulás szervei:
a)a Társulási Tanács,
b)az elnök
c)az elnökség
d)az ügyvezető alelnök
e)az alelnökök
f)bizottságok
g)a munkaszervezet.
A Társulási Tanács
2. A Társulás irányító és legfőbb döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Kistérségi
Fejlesztési Tanács működésére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
többször módosított 1996. évi XXI. törvényben foglaltakat alkalmazza.
3. A Társulási Tanácsban a tagokat a polgármesterek képviselik, a polgármester
akadályoztatása esetén helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.
4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik, pénzügyi
kötelezettségvállalás és társulási vagyont érintő kérdésekben a tagokat a szavazati jog
lakosságszám-arányában illeti meg. (a Társulási Tanács tagjait megillető szavazatokat
a 3. sz. függelék tartalmazza.)
5. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök,
illetőleg a Társulási Tanács, helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.
6. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
b) e Társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
c) a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
d) a Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől
számított 15 napon belül.
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7. A Társulási Tanács ülése nyilvános, döntését ülésén határozattal hozza.
A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, 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.
8. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A
jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a
közigazgatási hivatal vezetőjének és a Társulás tagjainak.
9. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok 2/3-val
rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések
lakosságszámának egyharmadát. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
Minősített többség szükséges:
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
- a Tkt. 7.§ (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez;
- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása;
- pénzügyi kötelezettségvállalás és társulási vagyont érintő kérdésekben;
- és abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
10. A Megállapodás II. fejezet 2. pontjának gc), gd), gf), gm), go) alpontjai esetében a
Társulási Tanács egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a társulási tanács 30 napon belül
megismételt ülésén a tagok 2/3-ados minősített többségének támogató szavazatával
dönt.
11. A Társulási Tanács feladatai:
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1.
2.
3.
4.

Meghatározza a Társulás szervezetét,
Megválasztja a Társulás elnökét, alelnökeit, a Bizottságok tagjait,
Meghatározza a Társulás szervezeti és működési szabályzatát,
Dönt a költségvetés, a zárszámadás és a társulás éves munkájáról és a beszámoló
elfogadásáról. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a
Társulás saját maga állapítja meg.

12. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az
elnök helyettesítésére, munkájának segítésére ügyvezető alelnököt, és alelnököket
(elnökhelyettesek) választ, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére
a társulás bármely tagja javaslatot tehet.
A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az
ügyvezető alelnök és alelnökök (elnökhelyettesek) személyére az elnök tesz javaslatot.

13. A társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, törvényben
meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános
választásokat követő 6 hónapon belül felülvizsgálják.
Az Elnökség
14. A Társulási Tanács tagjai sorából héttagú Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai a
Társulási Tanács elnöke, ügyvezető alelnöke és öt alelnöke.
15. Az Elnökség előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok
munkáját és a munkaszervezet vezetőjén keresztül, irányítja a Társulás
munkaszervezetét.
16. Az Elnökség működésére, a Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére
vonatkozó rendelkezéseket a Társulási Tanács Szervezeti és Működési szabályzata
tartalmazza.
Bizottságok
A Pénzügyi Bizottság
17. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének, működésének és gazdálkodásának
ellenőrzése céljából öttagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és két tagját a
Társulási Tanács tagjai, további két tagját külső szakemberek közül kell választani
Oktatási Bizottság
18. A Társulási Tanács a Társulás közoktatással kapcsolatos tevékenységének,
működésének segítése céljából öttagú Oktatási Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és
két tagját a Társulási Tanács tagjai, további két tagját külső szakemberek közül kell
választani.
Szociális Bizottság

11

19. A Társulási Tanács a Társulás szociális feladatokkal kapcsolatos tevékenységének,
működésének segítése céljából öttagú Szociális Bizottságot hoz létre. A Bizottság elnökét és
két tagját a Társulási Tanács tagjai, további két tagját külső szakemberek közül kell
választani.
Kistérségi Fejlesztési Bizottság
20. A Társulási Tanács a Társulás terület és - vidékfejlesztéssel kapcsolatos
tevékenységének, működésének segítése céljából 23 tagú Kistérségi Fejlesztési Bizottságot
hoz létre.
21. A Bizottságok működésére, a Társulási Tanácsnak történő beszámolásának rendjére
vonatkozó rendelkezéseket a Társulási Tanács Szervezeti és Működési szabályzata
tartalmazza.

A Társulás Munkaszervezete
22. A Társulás az operatív feladatok ellátására önálló költségvetési szervként létrehozott
szakmai munkaszervezetet tart fenn Mátészalkai Kistérségi Koordinációs Iroda (a
továbbiakban: Iroda) néven, amely ellátja a Társulás gazdálkodási, döntés-előkészítési
feladatait, a Társulás feladatainak végrehajtását, részt vesz a kistérségi projektek
menedzselésében, megvalósításának szervezésében. A Társulási Tanács az Iroda útján
gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról.
Az Iroda keretében - külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a szükséges
pénzügyi fedezet biztosítása mellett - működhetnek a minisztériumoknak, valamint területi
szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó munkatársai. Az Iroda maga dolgozza ki
működési rendjét és rendszerét, melyet a Társulási Tanács határozattal fogad el.

23. A feladatok ellátását a Társulási Tanács felügyeli, ennek keretében meghatározza az
ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámot. A feladatok ellátásáról éves
beszámolót kell készíteni.
Az Iroda igazgatójának feladatai:
- az Iroda irányítása
- a munkaprogram kidolgozása
- a végzett munkáról beszámoló készítése, a Társulási Tanács elé terjesztése
- pályázatokon való részvétel
- az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, a Társulási Tanács elé
terjesztése
- amit az elnök a hatáskörébe utal.
24. Az Iroda igazgatója tekintetében a kinevezéssel, felmentéssel, anyagi és fegyelmi
felelősséggel kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A Iroda igazgatója
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke, az Iroda dolgozói tekintetében a
munkáltatói jogokat az Iroda igazgatója gyakorolja
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25. A Társulásban résztvevő önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás
által a II. fejezet 2. pontjában felsorolt feladatok ellátására, kizárólag egy közös szakmai
munkaszervezetet hoznak létre.
26. A Társulási Tanács szervezetére (elnök, elnökség) a Bizottságokra és az Irodára
vonatkozó részletes szabályokat a Társulási Tanács által elfogadott szervezeti és működési
szabályzatok tartalmazzák.
IV. fejezet
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

1. A Társulás a Társulási Tanács által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.
A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő
gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke a felelős.
A Társulás részéről kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra a Társulás elnöke –
az elnök felhatalmazása esetén az Iroda igazgatója – jogosult. Az elnök a
mindenkori közbeszerzési értékhatárokat el nem érő mértékű kötelezettségvállalások
esetében önállóan dönt.
A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére az Iroda igazgatója
– illetve az általa meghatalmazott személy- jogosult.
2. A Társulás költségvetését az Iroda kezeli a Társulás Nagyecsed és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett számláján.
3. Bevételei:
a) A tagok által befizetett éves hozzájárulások. Az önkormányzatok hozzájárulása a
lakosság számának arányában történik, úgy, hogy a tárgyévi költségvetési törvényben
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.
A hozzájárulás összegét a várható költségek figyelembevételével a Társulási Tanács
állapítja meg a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig, a tárgyévhez kapcsolódó
költségvetési koncepció elfogadása keretében.
Ezt minden évben két részletben: - az első részletet: március 30-ig; - a második
részletet: augusztus 30-ig kell befizetni a Társulás Nagyecsed és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára.
b)
c)
d)
e)

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

4. Kiadásai: A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési,
felhalmozási és egyéb kiadások.
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5. A Társulás azon tagjával szemben, mely a vállalt költségviselést határidőben nem
teljesítette, az alábbi eljárás az irányadó: a Társulási Tanács, - az Iroda útján, írásban, - szükség szerint, - két alkalommal, határidő közlésével felhívja az érintett
képviselő-testületet a jelen társulási megállapodásból származó kötelezettségeinek
teljesítésére.
Amennyiben a második felhívás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül az
érintett képviselő-testületet nem tesz maradéktalanul eleget a jelen társulási
megállapodásból származó kötelezettségeinek, a Társulási Tanács soron következő
ülésén dönthet az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazásáról.
A Társulási Tanács azon tagja, mely a vállalt költségviselést határidőben nem
teljesítette az V. fejezet 3. pontjában meghatározott eljárással a Társulásból
kizárható. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza.
6. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére
vonatkozó részén felül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a
közös Tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne
fizesse meg.
7. Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban
részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette,
úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési
kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az
általános szabályok szerint nyílik meg.
8. A Társulás tagjai – a polgármesteri hivatalaikon és egyéb fenntartásukban lévő
intézményeiken keresztül, - kötelesek a Társulás és az Iroda megkeresésére
határidőben adatot szolgáltatni, illetve együttműködni minden olyan ügyben, amely
jelen társulási megállapodás alapján a Társulás közös feladatellátásába tartozik. A
Társulás tagjai vállalják, hogy soron következő képviselő-testületi üléseiken
napirendre vesznek minden olyan Társulási ügyet, amely jelen társulási
megállapodás alapján a Társulás közös feladatellátásába tartozik, és képviselőtestületi döntéshozatalt igényel. Sürgős esetben vállalják rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását.
Az ellenőrzés rendje
9. Belső ellenőrzés: a Pénzügyi Bizottság és az Iroda keretében alkalmazott
függetlenített belső ellenőr feladata a Társulás működésének belső ellenőrzése, melynek
keretében ellenőrzik a Társulás költségvetését, a Társulás működésének jogszerűségét,
véleményezik a zárszámadását.
10. A közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a
Társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a
jogszabályoknak, a társulási megállapodásban, valamint a Társulási Tanács szervezeti
és működési szabályzatában foglaltaknak. A Társulás gazdálkodását (ideértve az
Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez
kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) az Állami
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Számvevőszék ellenőrzi. 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, illetve az európai
uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.
11. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt,
gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket,
ellátja költségvetési felügyeletüket. A többcélú kistérségi társulás olyan vállalkozásban
vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.
A társulás vagyona
12. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem
idegeníthető el, kivéve ha:
a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó
ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire
fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott,
vagy
b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén, amennyiben
a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó
helyi önkormányzat tulajdonába kerül, vagy
c) a támogatási szerződésben a támogatással létrehozott vagyon elidegenítése
tekintetében a fentieknél rövidebb időtartam került meghatározásra, akkor csak
azon időtartamon belül, tekintettel az a)-b) pontokra, vagy
d) a támogatási szerződésben az elidegenítéssel kapcsolatban időtartam nem került
meghatározásra, és a támogatással létrehozott vagyon a Társulás tagjai részére
kerül ingyenesen átadásra.
13. A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási
Tanácsot illetik meg, figyelemmel a IV. fejezet 1. pontjában meghatározottakra. A
Társulás megszűnése esetén a vagyonfelosztás a tagok lakosságszáma arányában
történik.
14. A központi költségvetési támogatást a Társulásnak, vagy annak tagjának – a
Társuláson keresztül, - a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt kamattal növelt
összegben vissza kell fizetnie a központi költségvetésbe, ha:
a) a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont a beruházás időtartama alatt vagy
az aktiválást követően ingatlanvagyon esetében tíz éven, más vagyon esetében öt
éven belül – elidegenítik, ide nem értve a többcélú kistérségi társulások 2004. évi
támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és
elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 15. §ban foglaltakat;
b) a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és
feltételeknek megfelelően használják fel;
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c) a közszolgáltatási feladathoz, a Társulás által átadott normatívát az érintett
önkormányzat nem a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően használja
fel, illetve a közszolgáltatási feladatellátás nem felel meg a rá irányadó mindenkor
hatályos jogszabályoknak.
15. Amennyiben az adott feladat Társulásban történő ellátása 3 éven belül megszűnik –
kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra
jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe.
16. Visszafizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 64/B. § (2) bekezdése szerint számított összeg, amelyet a
támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell felszámítani.

V. fejezet
A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE

1. A tagsági jogviszony keletkezése: A Társulásban résztvevő települések a képviselőtestület minősített többségű határozatával mondják ki a Társulásban való
részvételüket. A Társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.
2. A Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó
napjával lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési
önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a
Társulás tagjaival közölni.
3. A Társulásból való kizárás: A Társulás tagjainak, több mint a fele minősített
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja
azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt
felhívásra határidőben nem tett eleget.
4. A Társulás megszűnik:
a) amennyiben tagjainak száma a Tkt. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
szám alá csökken, illetve az általuk képviselt települések lakosságszáma nem éri el
a Tkt. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott arányt;
b) a Társulásban résztvevő mindegyik önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott megszüntető határozatával.
A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba
bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a Társulás tagja csak abban
az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását,
ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján
használati díj illeti meg.
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c) amennyiben a Társulás tagja kilép a Társulásból, a Társulástól kapott anyagi javak
megfizetésére kötelezett.
5. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a
Társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó
vagyon a tagok lakosságszáma arányában kerül felosztásra a tagok között. A
Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az
ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan
polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.),
amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását
biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása
érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog
rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a
használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.
VI. fejezet
Egyéb rendelkezések
1. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
2. A Társulási Tanács tagjai a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei által tartott
közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot és a lakosság önszerveződő közösségeit
a Társulás tevékenységéről.
3. A Társulás kapcsolatot létesít és tart fenn az Nemzeti Fejlesztési Tanáccsal, az Északalföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési Tanáccsal, más többcélú kistérségi társulással és az ahhoz tartozó
településekkel, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal, valamint a
területfejlesztésben közreműködő társadalmi szervekkel.
4. A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek
egymás között tárgyalásos formában egyeztetni. Eredménytelen egyeztetést követően
a tagok a bírósághoz fordulhatnak.
5. A tagok e társulási megállapodásban eredő vitáik esetére kikötik a Szabolcs - Szatmár
- Bereg Megyei Bíróság, valamint a Mátészalkai Városi Bíróság illetékességét.
6. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó
jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.
Mátészalka, 2008. ……………………..
Papp Tamás
polgármester

Kovács Csaba
polgármester
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Kovács Sándor
polgármester

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

PH.

PH.

PH:

Halmi József
polgármester
Györtelek

Nagy János polgármester
Hodász

Györfiné Papp Judit
polgármester
Jármi

PH.

PH.

PH:

Pavelcsák István
polgármester
Kántorjánosi

Jakab Zsigmond
polgármester
Kocsord

Szabó István
polgármester
Mátészalka

PH.

PH.

PH:

Kárpáti István
polgármester
Mérk

Balogh József
polgármester
Nagydobos

Kovács Lajos
polgármester
Nagyecsed

PH.

PH.

PH:

Hanusi Péter
polgármester
Nyírcsaholy

Jeney Sándor
polgármester
Nyírkáta

Ertsey Péter
polgármester
Nyírmeggyes

PH.

PH.

PH:

Szabó János
polgármester
Nyírparasznya

Erdélyi Miklós
polgármester
Ópályi

Horváth László
polgármester
Ököritófülpös

PH.

PH.

PH:

Hódi Miklós
polgármester

Kállai Tibor
polgármester

Petri István
polgármester
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Őr

Papos

Rápolt

PH.

PH.

PH:

Tóth Sándorné
polgármester
Szamoskér

Oláh János
polgármester
Szamosszeg

Csaholczi Gusztáv
polgármester
Tiborszállás

PH.

PH.

PH:

Tisza Sándor
polgármester
Vaja

Vilmos István
polgármester
Vállaj

PH.

PH.
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