
MEGÁLLAPODÁS
A 

SZABOLCS 05. ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

LÉTREHOZÁSÁRÓL

Preambulum

A jelen megállapodásban szerződő, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei, - a
közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására,   a  területfejlesztésről  és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.§-
ában  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzati  feladat  -  és  hatáskör  hatékonyabb,
célszerűbb  ellátása  érdekében  létrehozzák  az  alábbi  jogi  személyiségű  területfejlesztési
társulást.

   
I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1  A Társulás neve: Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás (a továbbiakban:
Társulás).

2. A Társulás székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

3.  A Társulás  tagjainak  lakosságszámát  és  képviselőinek  nevét  az  1.  számú  melléklet
tartalmazza.

4.  A  Társulás  alapításának  időpontja:  a  társulási  megállapodást  utolsónak  jóváhagyó
képviselő-testület határozathozatalának időpontja.

5.  A Társulás  működési  területe:  a  Társulásban  résztvevő  önkormányzatok  közigazgatási
területe.

6. A Társulás időtartama: határozatlan.

7. A Társulás bélyegzője: Szabolcs 05.  Önkormányzati  Területfejlesztési  Társulás felirattal
ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével.

8. A Társulás tagjainak neve, székhelye:

Apagy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4553 Apagy, Kossuth utca 145. 

Baktalórántháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
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Besenyőd Község Önkormányzat Képviselő- testülete
Székhelye: 4557 Besenyőd, Petőfi utca 4. 

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- testülete
Székhelye: 4765 Csenger, Ady Endre utca 14.

Csengersima Község Önkormányzat Képviselő- testülete
Székhelye: 4743 Csengersima, Kossuth utca 62.

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete
Székhelye: 4764 Csengerújfalu, Kossuth utca 102.

Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4753 Fülpösdaróc, Fő utca. 48.

Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4754 Géberjén, Móricz Zsigmond utca 30/a. 

Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4752 Győrtelek, Kossuth utca 47. 

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4334 Hodász, Petőfi Sándor utca. 6. 

Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4337 Jármi, Kölcsey utca. 41.

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő- testülete
Székhelye: 4335 Kántorjánosi, Kossuth utca 14.

Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4751 Kocsord, Szent István utca 13.

Komlódtótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4765 Komlódtótfalu, Kisfaludy utca 30.

Laskod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4553 Laskod, Kossuth utca 59.

Levelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4555 Levelek, Rákóczi utca 2.

Magy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4556 Magy, Hősök tere 4.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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Székhelye: 4355 Nagyecsed, Rákóczi út 14.

Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca. 1.

Nyírjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4551 Nyírjákó, Szabadság tér 1.

Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4544 Nyírkarász, Fő utca 21.

Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4537 Nyírkércs, Fő utca 96/b

Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4564 Nyírmada, Ady Endre utca 16.

Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4722 Nyírmeggyes, Petőfi utca 6.

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4822 Nyírparasznya, Szabadság út 23.

Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4821 Ópályi, Rajk László utca 4.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4755 Ököritófülpös, Kossuth utca 11.

Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4336 Őr, Kossuth utca 2.

Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4337 Papos, Ságvári Endre utca 4.

Pátyod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4766 Pátyod, Kossuth utca 48.

Petneháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4542 Petneháza, Magyar utca 2.

Porcsalma Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11.

Pusztadobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi utca 4.
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Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4756 Rápolt, Fő tér 12.

Rohod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4563 Rohod, Kossuth utca 14.

Szamosangyalos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4767 Szamosangyalos, Rákóczi Ferenc utca 44/a.

Szamosbecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4547 Szamosbecs, Petőfi Sándor utca 6.

Szamostatárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4746 Szamostatárfalva, Ady Endre utca 65.

Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4353 Tiborszállás, Dózsa György. utca. 17.

Tyukod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4762 Tyukod, Árpád utca 24.

Ura Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4763 Ura, Kossuth utca 47.

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 4562 Vaja, Damjanich utca 71.

9. A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

10. A Társulás képviselője:  a Társulás mindenkori elnöke,  annak akadályoztatása esetén a
Társulás mindenkori alelnöke.

II. fejezet

A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADAT - ÉS HATÁSKÖRE

1  A  Társulás  célja,  közös  területfejlesztési  célok  kidolgozása  és
megvalósítása, ezen belül:

A  térségében  a  szociális  piacgazdaság  kiépítésének  elősegítése,  a  fenntartható  fejlődés
feltételeinek  megteremtése,  az  innováció  térbeli  terjedésének  elősegítése,  a  társadalmi,
gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása.

A városok  és  a  községek,  illetve  a  fejlettebb  és  az  elmaradott  települések  közötti  –  az
életkörülményekben,  a  gazdasági,  a  kulturális  és  az  infrastrukturális  feltételekben
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megnyilvánuló – jelentős különbségek mérséklése és a további válságterületek kialakulásának
megakadályozása, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

A  térségi  és  helyi  közösségek  területfejlesztési  kezdeményezéseinek  elősegítése,
összehangolása az országos célkitűzésekkel.

Fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása.

A településfejlesztés összehangolása.

A  nemzetközi  együttműködések  keretében  az  Európai  Unió  regionális  politikájához
illeszkedés  elősegítése,  valamint  a  regionális  együttműködésben  rejlő  kölcsönös  előnyök
hasznosítása  és  a  hátrányos  helyzetű  határmenti  térségek  összehangolt  fejlesztésének
elősegítése. Határon átnyúló projektek tervezése és megvalósítása.

A  társadalom  és  a  gazdaság  megújulását  elősegítő,  a  térségi  erőforrásokat  hasznosító
fejlesztéspolitika kidolgozása, összehangolása és érvényesítése.

A gazdaság szerkezeti megújulásának elősegítése, a munkanélküliség mérséklése.

Az innováció  feltételeinek  javítása  a  megfelelő  termelési  és  szellemi  háttérrel  rendelkező
központokban, és az innovációk térségi terjedésének elősegítése. Kutatás-fejlesztési (K + F)
projektek tervezése és megvalósítása. 

A befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása.

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  § (1)
bekezdésében meghatározott helyi közügyekhez, valamint helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó infrastrukturális és humán
jellegű projektek tervezése és megvalósítása.

Közfoglalkoztatási mintaprogramok kidolgozása és megvalósítása.

Településeken  belüli,  illetve  azokat  összekötő  nyomvonalas  infrastrukturális  beruházások
tervezése és megvalósítása.

Közműfejlesztéseket megvalósító infrastrukturális beruházások tervezése és megvalósítása.

Az esélyegyenlőséget és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózását elősegítő
projektek tervezése és megvalósítása.

Megújuló  és  takarékos  energiaforrásokon  alapuló,  intézményi  energiakorszerűsítési  és
közvilágítási projektek tervezése és megvalósítása.

Környezetvédelmi projektek tervezése és megvalósítása.

Gazdaságfejlesztési projektek tervezése és megvalósítása.

A megye  mezőgazdasági  potenciáljából  adódó,  élelmiszeripari  nyersanyagok  termelését,
feldolgozását és értékesítését előirányzó projektek tervezése és megvalósítása.

A projektek, beruházások tervezéséhez és megvalósításához kapcsolódóan európai uniós és
hazai  finanszírozású  pályázatok  és  egyéb  források  felkutatása,  projektdokumentumok,
pályázatok  elkészítése,  pályázatokon  történő  részvétel,  a  nyertes  pályázatok  teljes  körű
bonyolítása, megvalósítása.

2  „A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről” szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján a
Társulás  tagjai  által  a  Társulásra  ruházott  feladat-  és  hatáskörök
(alaptevékenység):
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Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

a.) A  térségi  és  helyi  közösségek  területfejlesztési  kezdeményezéseinek  elősegítése,
összehangolása az országos célkitűzésekkel. 

b.) A társulásban résztvevő önkormányzatok településfejlesztésének összehangolása.   
c.) A társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító

fejlesztéspolitika kidolgozása.

Kormányzati funkciók:

015010    Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
041140    Területfejlesztés igazgatása
041237    Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130    Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
042150    Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
044210    Feldolgozóipar igazgatása és támogatása
045120    Út, autópálya építése
047120    Piac üzemeltetése
047320    Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047450    Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása
047460    Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai
047470    Működőtőke-beruházások komplex támogatásai
048010    Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
049010    Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
049020    K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
052080    Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
054020    Védett  természeti  területek  és  természeti  értékek  bemutatása,  megőrzése  és
fenntartása
055010    Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés
056010    Komplex környezetvédelmi programok támogatása
061040    Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
062020    Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063080    Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
065010    Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott  kutatás
és fejlesztés
074054    Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
101270    Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok,
támogatások
102050    Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
104060    A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107080    Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
107090    Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

III. fejezet

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
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A Társulás szervei

1. A Társulás szervei:  

a  a társulási tanács
b  az elnök
c  az alelnök
d  a bizottságok 

A társulási tanács

2. A Társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. 

3.  A társulási  tanácsot  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületei  által  delegált  tagok
alkotják. 

4.   A társulási tanács tagjai az alábbi szavazati joggal rendelkeznek:

- városi jogállású települések: 5 szavazat
- 1000 főt meghaladó községi jogállású települések: 3 szavazat 
- az 1000 főt nem meghaladó községi jogállású települések: 1 szavazat

A társulási tanács tagjait megillető szavazatszámokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

5.  A társulási tanács ülését az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az alelnök, együttes
akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.

6.  A társulási tanács ülését össze kell hívni:

a   szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
b   jelen 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  megyei  kormányhivatal  kezdeményezésére,  annak  kézhezvételétől  számított  15

napon belül.

7.  A társulási tanács ülése nyilvános, döntését (határozat) nyílt szavazással (kézfelemeléssel)
hozza.

8. A társulási tanács

a) zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) és b) pontjaiban szabályozott ügyekben, és
b) zárt ülést rendelhet el a Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontjában szabályozott ügyekben.

A társulási  tanács a  szervezeti  és  működési  szabályzatában  meghatározott  módon  titkos
szavazást tarthat a Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben.

9.   A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a Mötv. képviselő-testület
üléséről  készített  jegyzőkönyvre vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni  azzal,  hogy  a
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jegyzőkönyvet  az  elnök  és  a  társulási  tanács  erre  felhatalmazott  tagja  írja  alá.  A
jegyzőkönyvet  a  Társulás  munkaszervezetének  vezetője  tizenöt  napon  belül  megküldi  a
megyei kormányhivatalnak.

10.  A  társulási  tanács  akkor  határozatképes,  ha  ülésén  legalább  a  szavazatok  felével
rendelkező képviselő jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
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.

11. Minősített többség szükséges:

- a társulási tanács szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához,

- intézmény alapításához, átszervezéséhez, és megszüntetéséhez;

- zárt ülés elrendeléséhez,

-  a  hatáskörébe  utalt  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása,  illetőleg
visszavonása,  a  Munka  Törvénykönyve  56.§  (1)  bekezdése  szerinti  hátrányos
jogkövetkezmény kiszabása,

- a társulásból történő kizáráshoz,

- a társulási tanács tagjának döntéshozatalból történő kizárásához,

- a törvényben, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyekben.

A  minősített  többséghez  legalább  annyi  tag  igen  szavazata  szükséges,  amely  eléri  a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.  

12. A társulási tanács feladatai:

a) Meghatározza a Társulás szervezetét.
b) Megválasztja a Társulás szerveit.
c) Meghatározza a Társulás szervezeti és működési szabályzatát.
d) Dönt a költségvetés,  a zárszámadás, a Társulás éves munkaterve és annak beszámolója
elfogadásáról. 

A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulási tanács saját maga
állapítja meg.

13.  A társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak
szerint módosítják.

Az elnök, és az alelnök

14.  A társulási  tanács,  alakuló  ülésén  tagjai  sorából  elnököt,  az  elnök  helyettesítésére,
munkájának  segítésére  alelnököt  választ.  Az  elnök  személyére  a  társulási  tanács  bármely
tagja, az alelnök személyére az elnök tehet javaslatot. 
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A bizottságok

15.  A  társulási  tanács  döntéseinek  előkészítése,  végrehajtásuk  szervezése  érdekében
bizottságokat alakíthat. A társulási tanács a szervezeti és működési szabályzatában határozza
meg  bizottságait,  a  bizottságok  tagjainak  számát,  a  bizottságok  feladat-  és  hatáskörét,
működésük  alapvető  szabályait. A társulási  tanács  egyes  társulási  feladatok  ellátásának
időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt
számított – tagjainak több mint a felét a társulás tagjai közül kell választani.

A Társulás munkaszervezete

16.  A társulás  munkaszervezeti  feladatait  (döntések  előkészítése,  végrehajtás  szervezése,
gazdálkodási  feladatok)  a  Mátészalkai  Polgármesteri  Hivatal  látja  el.  A munkaszervezeti
feladatok  ellátásának  részletes  szabályairól,  valamint  a  költségek  viseléséről  külön
megállapodás  rendelkezik,  melyet  minden év február  28.  napjáig  aktualizál  a  Társulás  és
Mátészalka Város Önkormányzata.

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, akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke jogosult. 

Az elnök „a közbeszerzésekről” szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 10.§ (1) bekezdés
a)  pontjában  meghatározott  uniós közbeszerzési  értékhatárokat  (a  továbbiakban:  uniós
értékhatárok) el nem érő mértékű kötelezettségvállalások esetében – a társulási tanács által
elfogadott közbeszerzési szabályzatnak megfelelően - önállóan dönt. 
Az uniós  közbeszerzési  értékhatárokat elérő mértékű kötelezettségvállalások esetében a
társulási tanács dönt. 
A  kötelezettségvállalás,  valamint  az  utalványozás  ellenjegyzésére  a  munkaszervezet
(Mátészalkai Polgármesteri Hivatal) gazdasági vezetője, – illetve az általa meghatalmazott
személy, - jogosult.  

2. A Társulás költségvetését a munkaszervezet kezeli a Társulás számlavezető pénzintézeténél
vezetett számláján.

3.      Bevételei: 

a    A tagok által  befizetett  éves  hozzájárulások.  Az önkormányzatok hozzájárulása a
lakosságuk  számának  arányában  történik.  A  lakosságszám  tekintetében  a  tárgyévi
költségvetési  törvénynél  figyelembevett  lakosságszám  az  irányadó.  A  hozzájárulás
összege a 2015. évre 100 Ft/fő.  A további évekre a hozzájárulás mértékét a várható
költségek figyelembevételével a társulási tanács állapítja meg a tárgyévhez kapcsolódó
költségvetési koncepció elfogadása keretében.
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A hozzájárulást  minden  évben  két  részletben,  -  az  első  részletet  március  31-ig,  a
második  részletet  augusztus  31-ig,  -  kell  befizetni  a  Társulás  számlavezető
pénzintézeténél vezetett számlájára.

b   A feladat ellátási költségek társulási tanács által megállapított összege.
c   Önkormányzati és állami költségvetési támogatások.
d   Pályázatok során elnyert támogatások.
e   Céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni.

4.   Kiadásai: 

A Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési, felhalmozási és egyéb
kiadások.

5.   A Társulás azon tagjával szemben, mely a vállalt költségviseléshez esedékes hozzájárulást
határidőben nem teljesítette, az alábbi eljárás az irányadó: 

A  társulási  tagok  a  jelen  társulási  szerződésnek  a  képviselő-testületeik  által  történt
jóváhagyásával a társulás elnökét hatalmazzák fel arra, hogy az esedékesség lejáratát követő
15 napon belül, írásban hívja fel az érintett önkormányzatot a jelen társulási megállapodásból
származó  kötelezettségeinek  a  felhívás  kézhezvételét  követő  15  napos  póthatáridőn  belül
történő teljesítésére. A felhívásnak tartalmaznia kell az befizetendő összeget is. Amennyiben a
felhívás  kézhezvételét  követő  póthatáridő  lejáratát  követő  15  napon  belül az  érintett
önkormányzat nem tesz maradéktalanul  eleget  a  jelen társulási  megállapodásból  származó
kötelezettségeinek, a társulás elnöke azonnali beszedési megbízást nyújt be. 
A  Társulás  tagjai  jelen  társulási  megállapodásnak  a  képviselő-testületeik  által  történt
jóváhagyásával,  visszavonhatatlan  hozzájárulásukat  adják a  számlavezető  pénzintézetüknél
történő,  -  jelen  társulási  megállapodásból  származó  kötelezettségeiknek  teljesítésére
vonatkozó, - azonnali beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazására. A tag önkormányzatok a
pénzforgalmi  szolgáltatójuknál  vezetett  számlájuk tekintetében a hatályos  jogszabályoknak
tartalmi és formai szempontból is maradéktalanul megfelelő azonnali beszedési megbízásra
vonatkozó  egyedi  okiratukat,  a  jelen  társulási  szerződés  képviselő-testületeik  által  történt
jóváhagyását  követő  15  napon  belül  kötelesek  3  (három)  eredeti  példányban  eljuttatni  a
Társulás elnökéhez.

A társulási  tanács  azon  tagja,  mely  az  azonnali  beszedési  megbízás  határidőben  történő
átadására,  vagy  az  esedékes  költségviselési  hozzájárulás  megfizetésére  vonatkozó
kötelezettségvállalást határidőben nem teljesítette, az V. fejezet 3. pontjában meghatározott
eljárással a Társulásból kizárható. Kizárás esetén a tag által korábban befizetett költségviselő
összeg 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 társulási
tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.

7.  A  Társulás  tagjai  –  a  polgármesteri  hivatalaikon,  és  egyéb  fenntartásukban  lévő
intézményeiken keresztül, - kötelesek a Társulás, és annak munkaszervezete megkeresésére
határidőben  adatot  szolgáltatni,  illetve  együttműködni  minden  olyan  ügyben,  amely  jelen
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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  képviselő-testületi  döntéshozatalt  igényel.  Sürgős  esetben
vállalják rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását.

Az ellenőrzés rendje

8. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében
vizsgálja,  hogy  a  társulás  szervezete,  működése,  döntéshozatali  eljárása  megfelel-e  a
jogszabályoknak.

A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését létrehozása esetén a Társulás Pénzügyi Bizottsága,
éves  ellenőrzési  terv  alapján  a  belső  ellenőr,  illetve  az  Állami  Számvevőszék,  a  Magyar
Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága látja el. 

Az ellenőrzés tervezett időpontjáról a Társulás elnökét, annak megkezdése előtt legalább 15
nappal  írásban  kell  értesíteni.  Az  ellenőrzés  eredményéről  a  társulási  tanácsot  a  soron
következő ülésén tájékozatni kell.

A Társulás vagyona

9.  A  társulási  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 feladat ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja,
amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy

b    az adott feladatellátás társulási szintű ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a
támogatással  létrehozott  vagyon  az  adott  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.

10. Közfoglalkoztatási programok bonyolítása esetén, az olyan kis értékű tárgyi eszköz, amely
a  beszerzését  követően  a  Társulás  tagjai  részére  használatba  átadásra  kerül,  a  támogatási
szerződésben  előírt  elidegenítési  tilalmat  követően,  vagy ha  ilyen  tilalom nincs  előírva  a
használatba  adással  egyidejűleg,  térítésmentesen,  vagy  amennyiben  a  Társulás  saját
költségvetéséből  önerőt  biztosított  a  támogatással  létrehozott  vagyon  beszerzéséhez,  az
önerőnek, - a beszerzés és az önerő megfizetésének időpontja közötti időtartamra számolt,
Központi  Statisztikai  Hivatal  által  közzétett  infláció  mértékével  növelt  összegének,  -  a
Társulás  részére  történő  megfizetését  követően,  automatikusan  a  Társulás  tagjának  a
tulajdonába kerül.
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11.  A  központi  költségvetési,  európai  uniós,  vagy  bármely  más  forrású  támogatást  (a
továbbiakban: támogatás) a Társulásnak, illetve a Társulás tagjának – a Társuláson keresztül, -
a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie a
támogatónak, 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, 

b    a  támogatást  nem  a  támogatási  megállapodásban  rögzített  támogatási  célra  és
feltételeknek megfelelően használják fel,

c    a társulási feladathoz, a Társulás által átadott normatívát az érintett önkormányzat nem
a  mindenkor  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően  használja  fel,  illetve  a  társulási
feladatellátás nem felel meg a rá irányadó mindenkor hatályos jogszabályoknak.

V. fejezet

A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE 

1.  A Társulásban résztvevő települések,  a képviselő-testületük minősített  többségű
határozatával  mondják  ki  a  Társulásban  való  részvételüket.  A  Társuláshoz
csatlakozni bármikor lehet. A csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott –
döntést  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  hat  hónappal  korábban
köteles meghozni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

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. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell. 

3.   A társulási tanács minősített többséggel a naptári év utolsó napjával a Társulásból
kizárhatja  azon  tagját,  amely  a  jelen  társulási  megállapodásban  meghatározott
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

4.   A Társulás megszűnik:

a) ha  a  megállapodásban  meghatározott  időtartam  eltelt,  vagy  törvényben  szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult;

b) ha a társulás tagjai a 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák;

c) a törvény erejénél fogva;

d) a bíróság jogerős döntése alapján.    

A Társulásból   történő   kiválás,   kizárás   esetén   a  Társulás   tagja   által   a  Társulásba  bevitt
vagyonnal  3   hónapon   belül   el  kell   számolni.   Annak   természetben   történő   kiadására   a
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Társulás tagja, a kiválástól számított 5 éven belül 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.

5   A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy
a  Társulás  vagyonából  a  követelések  és  kötelezettségek  kifizetése  után
fennmaradó vagyon a tagok lakosságszámának 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  egy  alkalommal  beszámolnak  a  képviselő-
testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

2  A  megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekre  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény,  a  területfejlesztésről  és  a
területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI.  törvény rendelkezései,  valamint  a  Ptk.
szabályai az irányadóak.

3  Jelen  megállapodás  mellékletét  képezik  a  társuló  önkormányzatok  képviselő-
testületeinek e megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai.

4 A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően – a társult települések polgármesterei, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű
aláírással látják el. 

5. A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás
között  tárgyalásos  formában  egyeztetni.  Eredménytelen  egyeztetést  követően  a  tagok  a
bírósághoz fordulhatnak.

6  A  tagok  jelen  társulási  megállapodásban  eredő  vitáik  esetére  kikötik  a
Szabolcs  -  Szatmár  -  Bereg  Megyei  Törvényszék,  valamint  a  Mátészalkai
Járásbíróság illetékességét. 

Mátészalka, 2014. december 12.
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Szabó Árpád
polgármester

Komlódtótfalu

Vargáné Kiss Katalin
 polgármester

Laskod
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PH. PH. PH:

Borsodi László
polgármester

Czirják István
polgármester

Hanusi Péter
polgármester

Levelek Magy Mátészalka

PH. PH. PH:

Kovács Lajos
polgármester

Mihálku Attila
 polgármester

Sipos Miklós
polgármester

Nagyecsed Nyírcsaholy Nyírjákó

PH. PH. PH:

Szalmási József
polgármester

Csoma Tiborné
polgármester

Kálmán Béla
polgármester

Nyírkarász Nyírkércs Nyírmada

PH. PH. PH:

Szőkéné Vadon Edit
polgármester

Szabó János
polgármester

Simon József
polgármester

Nyírmeggyes Nyírparasznya Ófehértó

PH. PH. PH:

Erdélyi Miklós
polgármester

Szabó Béla
polgármester

Hódi Miklós
polgármester

Ópályi Ököritófülpös Őr

PH. PH. PH:
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Illés Béla
polgármester

Pethő András
polgármester

Gazdag Józsefné
polgármester

Papos Pátyod Petneháza

PH. PH. PH:

Kanyó Imre
polgármester

Dani Attila
polgármester

Petri István
 polgármester

Porcsalma Pusztadobos Rápolt

PH. PH. PH:

Éles Tibor
polgármester

Adorján György
polgármester

Gaál Sándor
 polgármester

Rohod Szamosangyalos Szamosbecs

PH. PH. PH:

Gaál Vilma
polgármester

Tulbura Gábor
polgármester

Czibere József
polgármester

Szamostatárfalva Tiborszállás Tyukod

PH. PH. PH:

Mosolygó Miklós
polgármester

Tisza Sándor
polgármester

Ura Vaja

PH. PH.
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1. számú melléklet

Település neve Képviselő neve Lakosság száma Szavazatszám
Apagy Kiss István 2334 3
Baktalórántháza Nagy Lajos 3762 5
Besenyőd Laskai Tiborné 735 1
Csenger Forján Zsolt 5122 5
Csengersima Kislőrincz József 776 1
Csengerújfalu Zsiga Mihály 868 1
Fülpösdaróc Kovács Csaba 354 1
Géberjén Máténé Vincze 

Judit
532 1

Győrtelek Halmi József 1741 3
Hodász Nagy János 3383 3
Jármi Győrfiné Papp 

Judit
1296 3

Kántorjánosi Dr. Péter Zoltán 2177 3
Kocsord Dr. Barkaszi 

Sándor
2999 3

Komlódtótfalu Szabó Árpád 140 1
Laskod Vargáné Kiss 

Katalin
1008 3

Levelek Borsodi László 2973 3
Magy Czirják István 991 1
Mátészalka Hanusi Péter 17312 5
Nagyecsed Kovács Lajos 6687 5
Nyírcsaholy Mihálku Attila 2290 3
Nyírjákó Sipos Miklós 871 1
Nyírkarász Szamási József 2392 3
Nyírkércs Csoma Tiborné 798 1
Nyírmada Kálmán Béla 5015 5
Nyírmeggyes Szőkéné Vadon 

Edit
2692 3

Nyírparasznya Szabó János 987 1
Ófehértó Simon Miklós 2569 3
Ópályi Erdélyi Miklós 3117 3
Ököritófülpös Szabó Béla 1901 3
Őr Hódi Miklós 1486 3
Papos Illés Béla 954 1
Pátyod Pethő András 717 1
Petneháza Gazdag Józsefné 1822 3
Porcsalma Kanyó Imre 2747 3
Pusztadobos Dani Attila 1489 3
Rápolt Petri István 157 1
Rohod Éles Tibor 1249 3
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Szamosangyalos Adorján György 577 1
Szamosbecs Gaál Sándor 401 1
Szamostatárfalva Gaál Vilma 331 1
Tiborszállás Tulbura Gábor 1057 3
Tyukod Czibere József 2020 3
Ura Mosolygó Miklós 647 1
Vaja Tisza Sándor 3720 5
ÖSSZES 97096 110
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