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TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁS

a  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló   2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  87.§
-95.§ -ban foglaltak szerint

mely létrejött  egyrészről  Mezőkovácsháza Város Önkormányzata  (székhely: 5800
Mezőkovácsháza, Árpád u.176.) képviseli: Prof. Dr. Turcsán Zsolt polgármester,
másrészről,
 
Battonya Város Önkormányzata  (székhely: 5830 Battonya, Fő u.91.) képviseli: Dr.
Karsai József polgármester
Kisdombegyház  Község  Önkormányzata (5837  Kisdombegyház,  Kossuth  u.77.)
képviseli:
Tonka István Jánosné polgármester
Kaszaper Község Önkormányzata (5948 Kaszaper,  Szent  Gellért  tér  1.)  képviseli:
Csürhés István polgármester
Kunágota Község Önkormányzata (5746 Kunágota,  Rákóczi  u.9.)  képviseli:  Pápai
Zoltán polgármester
Magyardombegyház Község  Önkormányzata (5838  Magyardombegyház,  Zalka
u.61.) képviseli Dús Ildikó polgármester
Nagybánhegyes  Község  Önkormányzata (5668  Nagybánhegyes,  Kossuth  u.64.)
képviseli: Jancsó Ottó polgármester
Végegyháza Község Önkormányzata (5820 Végegyháza,  Széchenyi u.2.) képviseli:
Varchó István polgármester
társult  települési  önkormányzatok  között  alulírott  helyen  és  időben   az  alábbi
feltételekkel:

I. F E J E Z E T
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Fenti önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
LXXXIX.  törvény  87.§-a  alapján  a  részt  vevő  települési  önkormányzatok
képviselő-testületeinek  jóváhagyó   határozata  szerint  önkéntes  és   szabad
elhatározásukból,  egyenjogúságuk  tiszteletben  tartásával,  arányos  teherviselés
mellett,  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulást (  továbbiakban:  Társulás)
hoznak létre  a társult  települések önkormányzatainak  egyes közszolgáltatási
feladatainak közös ellátása érdekében, az alábbiak szerint

2. A Társulás neve: Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás
3. A Társulás székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.176.
4. A Társulás lakosságszáma: 20.825 fő

A Társulást alkotó települések lakosságszámát a megállapodás 1. sz. melléklete
tartalmazza.

5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe
6. A Társulás időtartama: határozatlan időre szól.
7.  A Társulás létrejötte: a Társulás a megalakulás, a Társulási Tanács alakuló ülése

általi  kimondásával,  a  társulási  megállapodásnak  a  tagok  képviselő-testületei
által  –  minősített  többséggel  –  történő  jóváhagyásával  és  a  Magyar
Államkincstár  Békés  Megyei  Igazgatósága  általi  nyilvántartásba  vétellel  jön



létre.
8. A Társulás jogállása: a Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési

szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

II. F E J E Z E T
A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

1. A  Társulást  alkotó  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  a  közös
céloknak  megfelelő  hatékony  és  eredményes  tevékenység  érdekében,  jelen
megállapodásban  rögzített  eljárásban  és  módon  szervezik  és  látják  el  a  társult
önkormányzatok alábbi feladatait.

1.1. A személyes gondoskodás  körébe tartozó szociális alapellátás keretében:

a) Családsegítő szolgálat
A Társulás biztosítja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III.  törvény  (továbbiakban:  Szt.)  57.§  (1)  bekezdés  e)  pontjában  és  a  64.§  (1)-(4)
bekezdésében foglalt családsegítés szociális alapszolgáltatás feladatainak ellátását, a 3.
sz. mellékletben szereplő ellátási területen. 

b) Támogató szolgálat
A  Társulás  gondoskodik  az  Szt.57.§  (1)  bekezdés  h)  pontjában  és  a  65/C.§-  ban
szabályozott  támogató  szolgáltatás  feladatellátásáról,  a  3.  sz.  mellékletben  foglalt
ellátási területen..

1.2.  A  személyes  gondoskodás  körébe  tartozó  gyermekjóléti  alapellátás
keretében:

A Társulás  gondoskodik  a  gyermekek védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló
1997.  évi  XXXI.  törvény  15.§  (2)  bekezdésében  meghatározott  a  személyes
gondoskodás   körébe  tartozó  gyermekjóléti  szolgálat  feladatellátásról,  a  3.  sz.
mellékletben foglalt ellátási területen

I.3. Az egészségügyi alapellátás körében:

 A  Társulás  az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  törvény  152.§  (1)  bekezdésében
meghatározott egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a központi orvosi ügyeleti
szolgálat működtetéséről, a 3. sz. mellékletben foglalt ellátási területen

2. A  Társulás  az  1.1  és  1.2  pontban  részletezett  feladatellátást  a  szociális  és
gyermekjóléti alapszolgáltatások tekintetében a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
által  fenntartott  Humán  Szolgáltató  Központ  integrált  intézmény  (székhelye:  5800
Mezőkovácsháza,  Fáy  u.  30-32.)  szakmai  egységei,  a  Családsegítő  Szolgálat,
Gyermekjóléti Szolgálat és a Támogató Szolgálat útján látják el.
A  Humán  Szolgáltató  Központ  szakmai  egységeiben  dolgozó  feladatellátó
közalkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a Humán Szolgáltató Központ intézmény
vezetője gyakorolja.

3. A Társulás az 1.3 pontban részletezett egészségügyi alapellátás körébe tartozó
ügyeleti  ellátást  az Országos Mentőszolgálattal  kötött  Együttműködési  Megállapodás

2



alapján,  a  Központi  Orvosi  Ügyeleti  Szolgálat  (székhelye:  5800  Mezőkovácsháza,
Árpád  u.  167.)  közös  fenntartásával  biztosítja.  A feladatot  Mezőkovácsháza  Város
Önkormányzatának  polgármesterével  kötött  Megbízási  Szerződés  alapján  látják  el  a
szakemberek.

III. F E J E Z E T
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

Társulási Tanács

1. A Társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács

2. A Társulási  Tanács  tagjai  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületei  által
delegált  tagok.  A  delegált  helyettesítésének  rendjéről  a  képviselő-testület
rendelkezik. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

Társulás Elnöke

1. A Társulás elnökét a Társulási  Tanács saját  tagjai  sorából, az önkormányzati
választási ciklus idejére, titkos szavazással választják meg.

2. Az  Elnök  személyére  a  Tanács  bármely  tagja  tehet  javaslatot.  A Társulás
Elnökének  megválasztásához  a  Társulás  tagjainak  minősített  többségű
szavazata szükséges.

3. A  Társulási  Tanács  Elnöke  képviseli  a  Társulást.  Távolléte,  vagy
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét, külön meghatalmazás nélkül az
alelnök látja el.

Társulás Alelnöke 

1. Társulási Tanács saját tagjai sorából az elnök munkájának segítésére alelnököt
választ. 

2. Az  alelnök  személyére  az  elnök  tesz  javaslatot.  A  Társulás  Alelnökének
megválasztásához a Társulás tagjainak minősített többségű szavazata szükséges.

Bizottságok

1. A  Társulási  Tanács  döntései  előkészítésére,  a  döntések  végrehajtására,
szervezésére bizottságot alakíthat.

2. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi
Bizottságot hoz létre.

3. A Pénzügyi  Bizottság  tagjait  a  Társulási  Tanács  választja  meg,  2  főt  tagjai
sorából, 1 főt külső pénzügyi szakértők közül.

4. A bizottság működésére az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni.

A Társulás munkaszervezete
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1. A  Társulási  munkaszervezeti  feladatait  a  székhely  település  Polgármesteri
Hivatala látja el.

2. A munkaszervezet vezetője a székhely település jegyzője.

3. A  munkaszervezet  ellátja  a  Tanács  működésével  kapcsolatos  valamennyi
adminisztratív, szervezési, döntés-előkészítési és végrehajtási feladatokat.

4. A  székhely  település  hivatala  a  Tanács  működésével  kapcsolatos  pénzügyi-
gazdálkodási  feladatokat  a  székhely  település  polgármesteri  hivatala
Költségvetési Irodája vezetőjének felelősségével, a kijelölt munkatárs útján látja
el.

A Társulási Tanács ülései

1. A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve.

2. A  Társulási  Tanács  üléseit  évente  szükség  szerint,  az  éves  munkatervben
meghatározottak  szerint  tartja.  A Tanács  üléseit  a  Társulási  Tanács  Elnöke,
akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti.

3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti a napirend
megjelölésével  a  tagok  negyede,  melynek  alapján  az  Elnök  azt  köteles
összehívni 15 napon belül.

4. Az Elnök köteles a Társulási Tanács ülését 15 napon belül összehívni a Békés
Megyei Kormányhivatal Vezetőjének kezdeményezésére. 

5. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi
és  formai  elvárásainak  meghatározását  a  Társulás  Szervezeti  és  Működési
Szabályzata tartalmazza.

6. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani.

7. A Társulási Tanácsban a tagoknak egy és egyenlő szavazata van.

8. A Társulási  Tanács  ülése határozatképes,  ha legalább a szavazatok több mint
felével rendelkező képviselő jelen van.

9. A  Társulási  Tanács  üléseiről  az  Mötv.  képviselő-testületi  üléseinek
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. 

10. A jegyzőkönyvet,  az  ülést  követő  15 napon belül  meg kell  küldeni  a
Békés  Megyei  Kormányhivatalnak.  A  jegyzőkönyvre  vonatkozó  részletes
szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

11. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.

12. Zárt ülést tart a Társulási Tanács:
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-  összeférhetetlenségi,  méltatlansági,  kitüntetési  ügy  tárgyalásakor,  fegyelmi
büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

- az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő
személyi ügy tárgyalásakor;
- az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor,
ha  a  nyilvános  tárgyalás  az  önkormányzat  vagy  más  érintett  üzleti  érdekét
sértené.

A Társulási Tanács döntései

1. A Társulási Tanács döntését határozat formájában hozza.

2. A határozat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja  a  jelen  lévő  tagok  szavazatainak  felét  és  az  általuk  képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát.

3. Minősített  többséghez  a  megállapodásban  meghatározott  számú,  de  legalább
annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának  több  mint  felét  és  az  általuk  képviselt  települések
lakosságszámának a felét.

4. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt az  
- a Társulás Megállapodás elfogadása, módosítása,
- intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése,
- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása,
- belső szabályzatok elfogadása, módosítása,
- a  társulás  által  a  feladatellátás  fejlesztését  célzó  pénzügyi  hozzájárulást

igénylő  pályázat  benyújtás,  az  ahhoz  szükséges  települési  hozzájárulás
megállapítása,

- költségvetési  intézmény,  gazdálkodó  szervezet  alapítása,  megszüntetése,
átszervezése,

- zárt ülés elrendelése,
- költségvetésben nem szereplő anyagi kihatással járó ügyekben.

5. A Társulási Tanács név szerint szavaz a tagok egynegyedének kérésére, valamint
azon ügyekben amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat
meghatároz.

IV. F E J E L Z E T 
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA

IV. fejezet  A Társulás gazdálkodása című fejezete az  alábbi 1/A. ponttal  egészül ki:

1. A Társulás a II. fejezetben részletezett feladatellátásához rendelkezésre álló pénzügyi
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forrásai a mindenkor hatályos költségvetési törvény szerint a megállapodásban rögzített
feladatokra  biztosított  állami  feladatfinanszírozási  támogatás,  az  ügyeleti
feladatellátásra  folyósított  Egészségbiztosítási  Pénztári  finanszírozás,  a  támogató
szolgálat  feladatellátására  a  Nemzeti  Rehabilitációs  és  Szociális  Hivatallal  kötött
finanszírozási szerződésben foglalt, továbbá a társult települések általi lakosságarányos
hozzájárulás összegéből tevődik össze.

1/A.  1 A Társulás fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségekhez a társult
önkormányzatok  a  Megállapodás  1.  sz.  melléklete  szerinti  települési  lakosságszámot
figyelembe véve 5.-Ft/fő/év összegben járulnak hozzá.  A hozzájárulás megfizetését a
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás bankszámlájára történő átutalással
teljesítik a tárgyév április 20. napjáig.

2. A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban:
Áht.) foglaltaknak megfelelően, éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Polgármesteri
Hivatal a Költségvetési Irodán keresztül látja el az Áht. szerinti feladatokat: a Társulás
bevételeivel  és  kiadásaival  kapcsolatban  a  tervezési,  gazdálkodási,  ellenőrzési,
finanszírozási,  adatszolgáltatási  és  beszámolási  feladatokat.  A  feladat  ellátásával
kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket az Önkormányzat gazdálkodási rendjét
szabályozó belső szabályzataiban a Társulásra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. 

3. Az államháztartás szervezeteinek fő tevékenységét szakágazati rendbe kell besorolni.
A Társulás alaptevékenységének államháztartási szakágazati és szakfeladat rend szerinti
besorolását a hatályos jogszabályoknak megfelelő bontásban a megállapodás 2. számú
melléklete tartalmazza. 

4. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy
vállalhat.  Utalványozásra  az  elnök  és  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  jogosult.  A
kötelezettségvállalás  pénzügyi  ellenjegyzésre  a  Polgármesteri  Hivatal  Költségvetési
Irodájának  vezetője,  és  a  jegyző  által  felhatalmazott  pénzügyi  szakképesítéssel
rendelkező köztisztviselő jogosult. 

5.  A  kötelezettségvállalás,  utalványozás,  ellenjegyzés  és  érvényesítés  rendjére
egyebekben  a  vonatkozó  jogszabályok  rendelkezéseinek  figyelembe  vételével  az
Önkormányzat  által  kiadott  és  alkalmazott  kötelezettségvállalás,  ellenjegyzés,
érvényesítés  és  utalványozási  jogkörök  alkalmazására  vonatkozó  szabályzatban
foglaltak az irányadóak.

6.  A gazdasági  stabilitásról  szóló  2011.  évi  CXCIV. törvény  szerint  –  a  10.  §  (2)
bekezdésben meghatározott  kivételével  – a Társulás adósságot  keletkeztető ügyeletet
csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásban
érintett  önkormányzatok  kezességére  garancia  vállalása  mellett,  hitelt  vehet  fel  az
adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek teljesítésére. 

7.  A Társulás  költségvetésének felügyeletét  a  Pénzügyi  Bizottság  végzi.  A Pénzügyi
Bizottság  ennek  keretében  betekinthet  a  Társulás  könyvelésébe,  nyilvántartásaiba,
megvizsgálhatja  a  megkötött  szerződéseket.  A Társulás  és  a  Társulási  Tanács,  az
Elnökség  tagjaitól,  továbbá  a  Polgármesteri  Hivatal  alkalmazottaitól  felvilágosítást

1 Beiktatta a 11/2014. (III. 12.) sz. TT. határozat. 
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kérhet. 

8.  A Társulás  költségvetési  javaslata,  a  beszámolója,  mérlege,  éves  pénzügyi  terve,
gazdálkodással  kapcsolatos  egyéb  dokumentumai  csak  a  Pénzügyi  Bizottság
véleményével együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé. 

9. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések
lakosságszámának  arányában  járulnak  hozzá.  A hozzájárulást  félévente,  tárgyi  félév
május  31.  és  október  31.  napjáig  a  Polgármesteri  Hivatal  által  kibocsátott  számla
alapján a Társulás számlájára kell befizetni. 

10. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által
meghatározott  egy  főre  vetített  összeg  szorzata  határozza  meg.  A  lakosságszám
tekintetében  a  költségvetési  törvényben  meghatozott  normatív  támogatásoknál
figyelembe vett  lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási
megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, amelyet évente –a tárgyévet megelőző
január  1.  napja  szerinti  állapotnak  megfelelően  –  tárgyév  március  31.  napjáig
aktualizálni szükséges. 

11. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől
számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. 

12. A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén,
az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása. 

13. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása illetve jelen
megállapodás  céljainak  megvalósítása  érdekében  meghatozott  fejlesztés,  beruházás
vonatkozásában  vállalt  fizetési  kötelezettségének  teljesítését  illetően  15  napot  elérő
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a
követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás
elválaszthatatlan  mellékletét  képező  felhatalmazó  nyilatkozat  alapján  beszedési
megbízással érvényesíti. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a
követelést bírósági úton érvényesíti. 

14. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll
fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnöke jogosult,
aki által képviselt tagönkormányzatnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. 

15.  Tagönkormányzatok  vállalják,  hogy  fenti  felhatalmazó  nyilatkozatot  a  jelen
megállapodás  elválaszthatatlan  4.  számú  mellékletében  szereplő  tartalommal
számlavezető  hitelintézetünknél  megteszik  és  azt  a  Társulás  felé  a  nyilatkozat  egy
eredeti példányának megküldésével igazolják jelen – valamennyi tagönkormányzat által
aláírt – megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül. 

V. F E J E Z E T
A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
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1. A Társulás II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal a megalakulás
időpontjában nem rendelkezik. 

2. A Társulás vagyona lehet: 
a) a feladatellátáshoz átadott  vagyon,
b)  a  közös  beruházások,  fejlesztések  révén  létrejövő  vagyon,mely  a  társulás
közös tulajdonát képezi,
c) a pályázati úton elnyert támogatások. 

3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési
tárgyak,  gépjármű  stb.),  továbbá  ingatlanra  vonatkozó  jogok  átengedésével  is
hozzájárulhatnak  az  eredményes  működéshez.  Az  átengedés  feltételeit  a  tag  és  a
Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza. 

4.  A  Társulás  által  a  működés  során,  adás-vétel  vagy  egyéb  jogcímen  szerzett
vagyontárgyak  feletti  tulajdonjog  a  Társulást  illeti.  Ugyancsak  a  Társulást  illeti  a
vagyon szaporulata. 

5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 

6.  A Társulás  vagyonának  átadása  (ideértve  az  értékesítést  is),  értékhatárra  tekintet
nélkül  a  Társulási  Tanács  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik.  A javaslatról  előzetesen
állást foglal a Pénzügyi Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor,
ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja. 

7.  A Társulás  vagyonának támogatással  létrejött  vagyoni  része  ingatlan  esetében tíz
évig, egyéb vagyon esetében öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem
idegeníthető el. 

8.  A Társulás  gazdálkodó  szervezetet  alapíthat,  illetve  vállalkozásban  vehet  részt,
azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

VI. F E J E Z E T
A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYA

CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

A tagsági jogviszony keletkezése

1. A  Társulásban  résztvevő  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  –
kizárólagos  hatáskörükben  minősített  többséggel  hozott  –  határozattal  mondják  ki  a
Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. Testületi határozatban kell kimondani,
hogy  mely  feladat  és  hatáskör,  illetve  közszolgáltatás  ellátása  történik  a  társulás
keretében.

2. A Tagok a Társulási Megállapodás aláírásával annak tartalmát elfogadják és vállalják,
hogy a Társulás munkájában tevékenyen részt vesznek. 
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3. A Társuláshoz bármely települési önkormányzat képviselő-testülete naptári év első
napjával  csatlakozhat.  A  csatlakozási  szándékot  legalább  6  hónappal  korábban  a
Társulási  Tanács  elnökének  írásban  kell  bejelenteni.  A csatlakozásról  szóló  döntést
minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
Az  új  tag  felvételi  kérelmét  a  Társulási  Tanács  ülésén  megvitatja.  A tagfelvételi
kérelemhez  az  új  tagnak  csatolnia  kell  a  csatlakozás  szándékáról  hozott  képviselő-
testületi  határozatot,  valamint  a  testület  azon  nyilatkozatát,  hogy  a  Társulási
Megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.

4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásokról,
illetőleg  a  felajánlott  vagyontárgyak  (vagyoni  értékű  jogok)  átvételéről  a  Társulási
Tanács dönt. 

5. Új tag felvételekor (a Társuláshoz történő csatlakozáskor) a Társulási Megállapodás
módosítása  szükséges,  melyhez  szükséges  a  Társulásban  résztvevő  önkormányzatok
képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges.

6. A  Társulásban  résztvevő  települési  önkormányzatok  képviselő-testületi  a
Társulási  Megállapodást  –  kizárólagos  hatáskörükben minősített  többséggel  hozott  –
határozattal módosíthatják

7. A Társulásban az önkormányzatot a képviselő-testület által delegált tag képviseli. A
delegált helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.

8. A képviselő-testület által delegált tag évente egy alkalommal beszámol a képviselő-
testülete részére a társulás működéséről. 

A tagsági jogviszony megszűnése

1. A  Társulásból  a  Társulásban  résztvevő  bármely  települési  önkormányzat
képviselő-testülete határozata alapján a naptári év utolsó napjával kiválhat. A társulásból
való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban
minősített többséggel kell dönteni. Erről a Társulási Tanácsot írásban értesíteni kell.

2. A  Társulás  Tanács  minősített  többséggel  hozott  határozatával  fontos  okból
kizárhatja azt a települési önkormányzatot, amely a Társulási Megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.

Fontos oknak minősül:
- A települési önkormányzat képviselő-testülete a pénzügyi hozzájárulást
2 alkalommal felszólítás ellenére sem fizeti meg.
- A települési önkormányzat képviselő-testülete a Társulás működéséhez
szükséges  döntési  kötelezettségének,  valamint  előzetes  egyeztetésnek
nem tesz eleget.

3. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt
vagyonnal  el  kell  számolni.  A bevitt  vagyon  kiadására  a  Társulás  tagja  csak  akkor
tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben
a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását maximum 5 évre el lehet halasztani
Ilyenkor a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti
meg. 

9



A Társulás megszűnése

1. A Társulás megszűnik, ha:
-  annak  megszűnését  valamennyi  társult  önkormányzat  képviselő-
testülete – kizárólagos hatáskörében hozott minősített többséggel hozott
– határozattal kimondja,
- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben
szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
- bíróság jogerős döntése alapján.
- a törvény erejénél fogva.

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
vagyont  a  tagoknak  a  társulás  alatt  teljesített  hozzájárulásai  arányában  a  végleges
támogatások,  juttatások  arányos  részének  betudásával  kell  felosztani.  A  Társulás
megszűnése esetén a Társulásból kilépett,  kizárt  taggal is el kell  számolni,  abban az
esetben,  ha  a  tag  bevitt  vagyonát  azért  nem  kapta  meg,  mert  annak  kiadása
veszélyeztette volna a Társulás feladatellátását.

3. A Társulás  megszűnése  esetén  a  Társulás  tagjai  a  Társulás  közös  vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel, ahol figyelemmel kell lenni a kilépett, kizárt
Társulási  tag  ki  nem  adott  vagyonának  és  a  kilépésig,  kizárásig  ezen  vagyon
vagyongyarapodásának kiadására.

4. A felosztás elvei a következők:
- vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét
a vagyonszaporulat létrejöttéhez.  (Saját vagyon, állami források, egyéb
támogatások).
-  Meg kell  határozni  a  teljes  értéken  belül  az  összes  saját  forrást,  és
azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben
illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.
-  a  használatba  adott  ingatlanokat,  meglévő  ingóságokat  a  tulajdonos
birtokába kell adni, 
-  a  meglévő  tulajdonban  adott  ingóságokat  természetben  kell  kiadni,
ennek hiányában pénzben megváltani, 
-  tulajdonba adott  ingatlan  az  eredeti  tulajdonos  önkormányzatot  illeti
meg. 

5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése
nem történhet  olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.

6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során  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.

7.  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
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gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

Visszafizetési kötelezettségek

1. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű
felhasználásért. 

2. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a
Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a
kilépő  tag(ok)  köteles(ek)  a  kilépő  önkormányzatra  –  lakosságszám  szerint  –  jutó
támogatásnak  megfelelő  összeget  kamattal  növelten  a  központi  költségvetésnek
megfizetni. 

3.  Amennyiben  a  kilépő  tag  a  Társulási  Tanács  döntése  alapján  bármilyen  közös
beruházásban  vesz  részt,  a  kilépés  őt  nem  jogosítja  fel  arra,  hogy  a  beruházással
kapcsolatos és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg. 

4. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles
annak  összegét,  illetve  fennmaradó  részét  a  Társulás  számlájára  még  a  kilépés
időpontját megelőzően visszafizetni. 

VII. F E J E Z E T
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE

1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. 

2.  A társulás  gazdálkodását  –  az  Európai  Unió  által  nyújtott  és  egyéb  nemzetközi
támogatásokat,  valamint  a  kapcsolódó  költségvetésből  nyújtott  támogatások
felhasználását  is  ideértve  – az Állami  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. 

3.  A  társulás  működése  felett  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  törvényességi
felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete,
működése  és  döntéshozatalai  eljárása  megfelel-e  a  jogszabályoknak,  a  társulási
megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak. 

4.  A  társulás  tagjai  –  polgármestereik  útján  ellenőrizhetik  a  társulás  működését
célszerűségi és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell
felvenni  és  azt  a  társulás  elnökének,  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökének  és  a  társulás
tagjainak meg kell küldeni. 
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VIII. F E J E Z E T
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen társulási megállapodás 2014. január 1-jei időponttal lép hatályba. A társulási
megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített
többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. 

2.  Jelen  társulási  megállapodás  hatályba  lépésével  egyidejűleg  a  Gyermekjóléti
Szolgálat  működtetésére  2005. január  21-én,  a Családsegítő  Szolgálat  működtetésére
2010.  április  22-én,  a  Támogató  Szolgálat  működtetésére  2005.  április  20-án,  és  az
ügyeleti  szolgálat  működtetésére 2001. július 2-án kelt  társulási  megállapodás  annak
minden módosításával együtt megszűnik.

3.  A  Társulási  megállapodást  a  társulás  tagjai  módosíthatják,  illetve  törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják.  A társulási  megállapodást  a
helyi  önkormányzati  általános  választásokat  követő  6  hónapon  belül  a  tagok
felülvizsgálják. 

4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-
testületeinek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

5. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat
elsődlegesen  tárgyalásos  úton,  egyeztetéssel  kívánják  rendezni.   Az  egyeztetés
sikertelensége  esetén  a  megállapodás  az  abban  meghatározott  módon  felmondható,
illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
 A felmondás,  illetőleg  a  bírósági  eljárás  kezdeményezését  megelőzően  legalább  8
nappal  a  felek  kötelesek  a  vitás  kérdésekre  vonatkozóan  álláspontjaikat  egyeztetni,
amelyről jegyzőkönyv készül. 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint
a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Jelen  megállapodást  a  felek  átolvasás  és  együttes  értelmezés  után,  mint  akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 

Mezőkovácsháza, 2014. március 12

Aláírás külön íven

Záradék:
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A Társulási Megállapodást a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Jóváhagyó határozat száma:
Battonya Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete KT. határozat

Kaszaper Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

KT. határozat

Kisdombegyház  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KT. határozat

Kunágota Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

KT. határozat

Magyardombegyház  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KT. határozat

Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának
Képviselő-testülete

kt. határozat

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

KT. határozat

Végegyháza Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

KT. határozat
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1. sz. melléklet
A társulást alkotó települések lakosságszáma

1. Battonya 6011 fő
2. Kaszaper 2013 fő
3. Kisdombegyház                      534 fő
4. Kunágota 2906 fő
5. Magyardombegyház   243 fő
6. Mezőkovácsháza 6299 fő
7. Nagybánhegyes 1352 fő
8. Végegyháza 1467 fő

Összesen:         20.825 fő

2. sz. melléklet

A társulás alaptevékenységének szakfeladat-rend szerinti besorolása:

A társulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenysége

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
107054 Családsegítés
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
104042 Gyermekjóléti szolgáltatás



3. sz. melléklet

A társulás által biztosított feladatellátások ellátási területei

1. Családsegítés Mezőkovácsháza
Végegyháza

2. Támogató szolgálat Battonya
Kisdombegyház
Kunágota
Magyardombegyház
Mezőkovácsháza
Végegyháza

3. Gyermekjóléti szolgálat Mezőkovácsháza
Végegyháza

4. Központi orvosi ügyelet Battonya
Kaszaper
Nagybánhegyes
Mezőkovácsháza
Végegyháza 

települések közigazgatási területe.



4. számú melléklet

Felhatalmazás
…………………………………………………….
a hitelintézet neve és címe

A  Mezőkovácsházán,  2013.június     .  napján  kelt  Mezőkovácsháza  és  Térsége
Önkormányzati  Társulást  létrehozó  társulási  megállapodás  IV. fejezet  12-15.  pontja
alapján  ……………………………. Önkormányzata  (……..  …………………………,
…………………….. u. ………… sz., képviseli: ……………………
polgármester)  felhatalmazza  a  Mezőkovácsháza  és  Térsége  Önkormányzati  Társulást
(5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.176.., bankszámlaszám:                          , képviseli:
elnök) mint jogosultat,hogy a  társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)
…………………………....-nál/-nél  vezetett  ………………………………….
pénzforgalmi  jelzőszámú  számlája  terhére  külön  engedély,  vagy  nyilatkozat  nélkül
beszedési  megbízással  érvényesíthesse  a  Ptk.  szerinti  elévülési  határidőn  belül.  A
számlatulajdonos  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  amennyiben  a  fenti  számlát
megszünteti,  új  számlát  nyit,  erről  a  tényről  és  annak adatairól  Mezőkovácsháza  és
Térsége Önkormányzati Társulást írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az
új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a
beszedési megbízás
jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap

……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

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

……………………………….
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője


