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KÖZGYŰLÉSÉNEK
181/2014. (IX. 25.) számú
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a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról

A Közgyűlés

az

előterjesztést

megtárgyalta, a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának

módosítását jóváhagyja, és a megállapodást egységes szerkezetben a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

D . Kovács Ferenc
polgármester
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Erről értesülnek :
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői
3./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Melléklet 181/2014. (IX.25 .) számú határozatához

Társulási megállapodás
- önkormányzati társulás létrehozásárólA Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87 . §-ában foglalt felhatalmazás
alapján - figyelembe véve a 146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést - a Társulást alkotó települések
polgárainak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a magasabb
szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a források teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása,
valamint a térségi együttműködés biztosítása érdekében a megállapodásban részes önkormányzatok,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján a
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 283/2013 (XI1.19.) számú, Kálmánháza Község Képviselő
testületének 194/2013 (XII.12 .) számú, Kótaj Község Képviselő-testülete 60/2013 (XI1.17.) számú,
Nagycserkesz Község Képviselő-testületének 181/2013 (XI1.10.) számú, Napkor Község Képviselő-testülete
244/2013 (XI1.10.) számú, Nyírpazony Község Képviselő -testülete 93/2013 . (XI1.17 .) számú, Nyírtelek Város
Képviselő-testülete 147/2013 (XII.13.) számú, Nyírtura Község Képviselő-testülete 84/2013 (XI1.19.) számú,
továbbá Sényő Község Képviselő-testülete 78/2013 (XII.19.) számú határozatával elfogadott, 2013 .12.20-tól
hatályos társulási megállapodást módosítják, és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadják el:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.

A jelen megállapodással
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér l , képviseletében Dr. Kovács Ferenc polgármester,
Kálmánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi u. 71, képviseletében Urszuly Sándorné polgármester,
Kótaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 4482 Kótaj, Szent I. u. B, képviseletében Orosz Mihály polgármester,
Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 4445 Nagycserkesz, Lenin u. 10, képviseletében Luzsinszki Lajosné polgármester,
Napkor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
székhelye: 4552 Napkor, Kossuth u. 23, képviseletében Dr. Spinyhért Zsolt polgármester,
Nyírpazony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
székhelye: 4531 Nyírpazony, Arany J. u.14, képviseletében Dubay László polgármester,
Nyírtelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
székhelye: 4461 Nyírtelek, Petőfi u.28, képviseletében Magyar László polgármester,
Nyírtura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
székhelye: 4532 Nyírtura, Arany J. u.14, képviseletében Ifj. Mikó Gábor polgármester,
Sényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
székhelye: 4533 Sényő, Kossuth u.69, képviseletében Pehely Zoltán polgármester

(a továbbiakban együtt: a társulás tagjai) létrehozzák a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulást (a
továbbiakban: Társulás).
2.
3.
4.

A Társulás neve : Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT)
A Társulás székhelye: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.
A Társulás jogállása: helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
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5. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a Nyírségi Többcélú
Kistérségi Társulás (NYITÖT) körbefutó felirattal.

II. FEJEZET
1. A Társulás célja
A települési önkormányzatok a társulást szociális és gyermekvédelmi ellátások megszervezésére, a Társulás
és tagtelepüléseinek összehangolt fejlesztésére, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére,
szervezésére és intézmények fenntartására, az intézményrendszer feladatellátásának összehangolására, a
feladatellátás feltétel-és forrásrendszerének koordinálásra hozták létre. E célok elérése érdekében a
tagönkormányzatok a társulási megállapodás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét, az alábbiak szerint határozzák meg:
2. A Társulás feladat- és hatásköre i
2.1. Területfejlesztési feladatellátás
2.1.1. A Társulás a fejlesztési feladatok ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az
önkormányzatok területfejlesztési és egyéb társulásaival, az állami szervekkel, az érdekelt társadalmi,
gazdasági és szakmai szervezetekkel.
2.1.2. A társulás
a) vizsgálja és értékeli a feladatellátásával összefüggő társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetet,
adottságokat;
c) pénzügyi tervet készíthet a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;
d) erre irányuló felhívás esetén előzetesen véleményt nyilváníthat a meghirdetett központi és térségi
pályázatokról;
e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei
területfejlesztési tanáccsal, és más szervekkel fejlesztési programok finanszírozására és megvalósítására;
f) erre irányuló felkérés, felhívás esetén véleményt nyilváníthat fejlesztési koncepciókról, programokról,
g) a rendelkezésre álló eszközökkel közreműködik a társulás területén kialakult társadalmi, gazdasági és
foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;
h) forrásokat gyűjthet a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;
k) pályázatot nyújthat be a Társulás fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, és végrehajtja a
támogatott programokat,
I) figyelemmel kíséri és elősegíti a rendelkezése alatt álló fejlesztési források hatékony, a települések szoros
együttműködését erősítő felhasználását;
m) rendelkezésére bocsátott források felett a vonatkozó jogszabályi és szerződéses előírások betartása
mellett rendelkezik.
2. Közszolgáltatási feladatellátás
A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonaion történő , illetve hatékonyabb ellátása érdekében
feladatkörében a Társulás:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.)
meghatározott szolgáltatásokat a megállapodásban foglaltak szerint biztosítja;
b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.)
szabályozott feladatokat a megállapodásban foglaltak szerint ellátja ;
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c) a Társulás végezheti az egészségügyi alapellátás együttes szervezését, ezen belül a központi ügyelet közös
szervezését és fenntartását, és a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítheti a tagönkormányzatok által
biztosított egészségügyi ellátás színvonalának javítását;
d) a Társulás végzi a saját közbeszerzési eljárásainak szervezését és bonyolítását;
e) a Társulás végezheti a hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását;
f) a Társulás elláthatja az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
15.§-ában szabályozott társult feladatellátásból adódó feladatokat;
g) végezheti a sporttal kapcsolatos feladatok ellátását;
h) ellátja az ingatlan- és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat;
i) elláthat közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet;
j) figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség megvalósítását;
k) végezheti a közfoglalkoztatást.
I) A társulás által fenntartott intézmények:
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
3. Szociális feladatok

A Társulás a működési engedélyek jogerőre emelkedésének napjától saját intézményei útján közösen
biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a következők szerint:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában szabályozott
étkeztetést a(z)
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécse y köz 2. (telephely és
nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül : Nyíregyháza és
Nyírpazony közigazgatási területén,
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, székhelye : 4533 Sényő, Kossuth u. 22 . (telephely és nyitva álló
helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Sényő és Nyírtura közigazgatási
területén,
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Nyírtelek közigazgatási
területén,

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63 . §-ában szabályozott házi
segítségnyújtást a(z)
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. (telephely és
nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül Nyíregyháza és
Nyírpazony közigazgatási területén,
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, székhelye : 4533 Sényő , Kossuth u. 22 . (telephely és nyitva álló
helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül Sényő és Nyírtura közigazgatási
területén,
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Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Nagycserkesz, Kálmánháza, és
Nyírtelek közigazgatási területén,
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-á ban szabályozott
családsegítés feladatait
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye : 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül : Nyírtelek, Nagycserkesz,
Kálmánháza, Nyírtura és Sényő közigazgatási területén,
Az Szt. 120-122. § szerint ellátási szerződés keretében a "Human-Net" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvánnyal, székhelye: Nyíregyháza, Váci M. u 41., (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül Nyíregyháza és Nyírpazony
közigazgatási területén.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65. §-ában szabályozott
házi segítségnyújtást a(z)

jelzőrendszeres

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. (telephely és
nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül : Nyíregyháza és
Nyírpazony közigazgatási területén,
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Nyírtelek, Nagycserkesz,
Kálmánháza, Nyírtura és Sényő közigazgatási területén .
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/A. § -ában szabályozott
közösségi ellátásokat a(z)
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. (telephely és
nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül : Nyíregyháza és
Nyírpazony közigazgatási területén,
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Nyírtelek, Nagycserkesz,
Kálmánháza, Nyírtura és Sényő közigazgatási területén.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § -ában szabályozott
támogató szolgáltatást a(z)
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye : 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., (telephely és
nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül : Nyíregyháza és
Nyírpazony közigazgatási területén .
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. (1) bekezdés a) pontjában
szabályozott idősek nappali ellátását a(z)
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., (telephely és
nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és
Nyírpazony közigazgatási területén,
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NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4533 Sényő, Kossuth u. 22. (telephely és nyitva álló
helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül : Sényő és Nyírtura közigazgatási
területén .
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye : 4461 Puskin u. 2-4. (telephely és nyitva álló
helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Nyírtelek közigazgatási területén.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 651F . (1) bekezdés b)- c)
pontjában szabályozott fogyatékosok és pszichiátriai betegek nappali ellátását a(z)
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye : 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., (telephely és
nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és
Nyírpazony közigazgatási területén.
A Társulás a működési engedélyek jogerőre emelkedésének napjától saját intézményei útján közösen
biztosítja az alábbi szakosított ellátást a következők szerint :
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. §-ában szabályozott idősek
otthonát
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., (telephely és
nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és
Nyírpazony közigazgatási területén,
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, Sényő székhelye: 4533 Sényő, Kossuth u. 22 . (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó
települések (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura és
Sényő) közigazgatási területén.
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye : 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó
települések (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura és
Sényő) közigazgatási területén .
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § -ában szabályozott
tanyagondnoki szolgáltatást:
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u. 2 - 4. (telephely és nyitva
álló helyiségek : a működési engedély szerint) a társult települések közül Nyírtelek - Varjú lapos
közigazgatási területén (1. tanyagondnoki szolgáltatás), Nyírtelek - Gyulatanya közigazgatási területén
(2. tanyagondnoki szolgáltatás), valamint Nyírtelek - Bedőbokor közigazgatási területén (3 .
tanyagondnoki szolgáltatás) .
A társult települések közül Kótaj Község Önkormányzata önállóan, míg Napkor Község Önkormányzata jelen
megállapodásban részt nem vevő településekkel társulva látják el az Szt-ben és Gyvt-ben előírt kötelezően
ellátandó feladataikat.
Nagycserkesz és Kálmánháza Község Önkormányzata önállóan látja el az Szt-ben szabályozott étkeztetést,
és a nappali ellátást.
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A társult önkormányzatok rögzítik, hogya közösen fenntartott intézmények jogállására, gazdálkodására,
működésére és működtetésére vonatkozó szabályokat az egyes települési önkormányzatok és a Társulás
között létrejött - az intézmény fenntartásának átadására és együttműködésre irányuló - megállapodások
tartalmazzák.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92 .§ (l) bekezdés B) pontja
alapján a társult önkormányzatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését kijelölik
arra, hogy a Társulás vonatkozásában rendeletet alkosson a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az érintett tagönkormányzatok javaslatának
figyelembe vételével.
4. Gyermekjóléti feladat
A Társulás a működési engedély megszerzésének napjától a Társulás saját intézményei útján közösen
biztosítja:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában szabályozott
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a következők szerint:
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3., Északi Gyermekjóléti Központ
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Tas u. 2, területi iroda : Nyírpazony, Arany J. u. 14.), Déli Gyermekjóléti
Központ (székhely: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 15.), Huszár Telepi Gyermekjóléti Központ (székhely:
4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.), (telephely és nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint), a
társult települések közül Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén, kivéve a Nyíregyháza,
Vécsey u. lS., valamint a Nyíregyháza, Huszár tér 5. alatti telephelyek, ahol az ellátás csak Nyíregyháza
Megyei Jogú Város területére terjed ki.
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva
álló helyiségek: a működési engedély szerint) a társult települések közül : Nyírtelek, Nagycserkesz,
Kálmánháza, Nyírtura és Sényő közigazgatási területén.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51 . §-ában szabályozott
családok átmeneti otthonát:
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3., a társult települések közül (telephely
és nyitva álló helyiségek: a működési engedély szerint) Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási
területén.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 50. § -ában szabályozott
gyermekek átmeneti otthonát:
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3., (telephely és nyitva álló helyiségek:
a működési engedély szerint) a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések
(Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura és Sényő),
továbbá Ibrány közigazgatási területén .
A gyermekek
bölcsőd ét:

védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42 . §-ában szabályozott

Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3., (telephely és nyitva álló helyiségek: a
működési engedély szerint) Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén.
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A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről és agyamugyl
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) szakaszában foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatát kijelöli, hogyagyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról alkosson rendeletet.

5. Egészségügyi feladat
Egészségügyi szolgáltatás a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ keretében működő család és nővédelmi
egészségügyi gondozás, az ifjúság -egészségügyi gondozás, az egyéb humán -egészségügyi ellátás, valamint
az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által végzett orvosi ügyelet, mely szolgáltatások finanszírozása és
felügyelete az erre hatáskörrel rendelkező állami szervek közreműködésével működési engedély alapján
történik.

6.

Belső ellenőrzési

feladat

A belső ellenőrzési feladatellátás keretében meg kell szervezni a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, és az
általa irányított költségvetési szervek belső ellenőrzését. E feladatról Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési feladatait ellátó szervezeti egysége útján kell gondoskodni. A
feladatellátáshoz szükséges személyi állomány költségeit a társulás a hivatalnak a jelen megállapodás
szerinti működési hozzájárulásából, illetve a tagönkormányzatok egyedi döntése alapján nyújtott
többletforrásból biztosítja.
III. FEJEZET

A Társulás szervezete és
1.

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.

2.

A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok

képviselő

működése

- testületei által delegált tagok alkotják.

3. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő - testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást és a
Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását.
4.

A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere
hívja össze, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztását követő harminc napon
belüli időpontra.

5.

A tagönkormányzatok képviselő - testületei a társulási tanácsba az alakuló ülésig tagot és
akadályoztatása esetére helyettesítő tagot delegálnak. Delegált csak polgármester, vagy a képviselő 
testület tagja lehet. A helyettesítő tag delegálásától csak indokolt esetben lehet eltekinteni. A
tagönkormányzatok a delegálásról hozott határozatukat írásban az alakuló ülésig eljuttatják
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének.

6.

A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen titkos szavazással, minősített többséggel elnököt és
alelnököt választ. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli és látja el az ülés
összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket. Együttes akadályoztatásuk esetén a Társulási
Tanács ülését a korelnök hívja össze, és vezeti.

7. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet, melyet szavazásra kell bocsátani.
Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. Ezeket a rendelkezéseket új elnök, alelnök
megválasztására is alkalmazni kell. Az elnök és az alelnök részletes feladatait és hatáskörét társulási
megállapodás és a szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A helyi önkormányzati képviselők és
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polgármesterek választását követően bekövetkező személyi változásokat mind a tagönkormányzatok
képviselői, mind a delegáltak vonatkozásában a társulási megállapodáson annak módosításával át kell
vezetni.
8. A társulási tanács az új társulási tanács megalakulásáig, a tisztségviselők az új tisztségviselők
megválasztásáig ellátják feladatukat, gyakorolják hatáskörüket.
9.

A Társulás tagjai az általuk képviselt település lakosságszáma arányában rendelkeznek szavazati joggal.
A szavazati arányok minden évben legalább egy alkalommal felülvizsgálatra ke rülnek a tárgyévi
költségvetési támogatás igényléséhez alapul vett lakosságszám adatok alapján. A Társulás tagjainak
lakosságszámát, a tagok delegáltjait megillető szavazati arányokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

10.A Társulási Tanács szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de
évente legalább hat ülést tart.
11. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza . A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha
ülésén legalább a tagok több mint fele jelen van, és a jelenlévők rendelkeznek a szavazatok több mint a
felével.
12.

Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több mint a felét.

13. Minősített többség szükséges
a Társulás fejlesztését szolgá ló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásáról való
döntéshez,
a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához;
zárt ülés elrendeléséhez,
a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról való
döntés,
a Társulásból történő kizáráshoz.
14. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt
vevő tagok szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét .

15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács elnöke, a tanács által
kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő, és a Társulási Tanács által a hivatal köztisztviselő i közül kijelölt
jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv szabályszerű elkészítéséről és kormányhivatalnak való
megküldéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának vezetője gondoskodik.
16. A Társulási Tanács ülésén a társult önkorm ányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
17. A Társulási Tanács tagjai évente két alkalommal beszámolnak képviselő - testületeiknek a Társulási
Tanácsban végzett tevékenységükről.
18. A Társulási Tanács döntéseinek előkész ít ése érdekében háromtagú pénzügyi bizottságot hoz létre,
melynek elnökét és tagjait a Tanács tagjai közül választja. A választásra az elnök megválasztására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A pénzügyi bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja a Társulási
Tanács elnöke.
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19. A Pénzügyi Bizottság feladata különösen a Társulási Tanács határozatai végrehajtásának az ellenőrzése,
a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, vizsgálata, a tagsági díj
befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, valamint a Társulás
gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak történő beszámolás.
20. A Társulási Tanács egyes feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre.
21. A Társulási Tanács a Társulás sajátos feladatainak szervezésére a Társulás állandó vagy ideiglenes
munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportnak tagjai lehetnek azok is, akik a Társulási Tanácsnak
nem tagjai.
22. A Társulás részletes működési szabályait a szervezeti és működési szabályzatában a Társulási Tanács
állapítja meg, mely nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést e megállapodásban, vagy jogszabályban
foglaltakkal.
23. A társulás, mint ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseire vonatkozó szabályokat a
Társulási Tanács a szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg, a közbeszerzések rendjéről a
tanács külön szabályzatban rendelkezik.
24. A Társulási Tanács a döntéseiben való állampolgári közreműködés lehetőségét akként biztosítja, hogya
jogszabályban foglaltak szerint közzétett döntéstervezeteire ésszerű időben érkezett állampolgári
véleményeket a döntésének meghozatalakor, és az ezzel kapcsolatos mérlegelés során figyelembe
veszi. E célra a hivatal társulással kapcsolatos feladatait ellátó szervezeti egységeineknek elektronikus
levélcíme, a hivatal postai címe, valamint - az elnök engedélye esetén - a nyílt ülésen való állampolgári
hozzászólás szolgál.
IV. FEJEZET
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása

1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: Hivatal) látja el.
2. A Hivatal ellátja a Társulás működésével, valamint az elnök, alelnök, és a bizottság(ok) feladat - és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat .,
valamint közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában., így különösen:
-

végzi a Társulás költségvetési gazdálkodási, könyvvezetési feladatait,
gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról,
kezeli a Társulás pénzforgalmi számláját,
megszervezi a Társulás üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyvezésről,
ellátja a Társulás intézményei és költségvetési szervei vonatkozásában a fenntartói, irányítói feladatokat,

és a döntések előkészítését,végrehajtását,
- a Társulási Tanács döntései szerint előkészíti és végrehajtja a Társulás intézményei és költségvetési
szervei, valamint a Társulás átszervezését, új szervek alapítását és ezek megszüntetését,
- feltárja a pályázati lehetőségeket, és a Társulási Tanács döntései szerint gondoskodik azok benyújtásáról,
- végrehajtja a Társulás nyertes pályázatait,
- ellátja az adminisztrációs feladatokat,
- a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a Társulás tagjai felé szolgáltató - tanácsadó tevékenységet
végez,
- javaslatot, koncepciót készít a térséget érintő fejlesztési programok megvalósításához,

- a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, véleményezi a Társulás fejlesztési programjait,
- felkérés esetén közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációik
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elkészítéséhez,
- részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, kapcsolatot tart a területfejlesztési és
közigazgatási szervekkel, intézményekkel.
3. A feladatok ellátását a Társulási Tanács felügyeli. A feladatok ellátásáról éves beszámolót kell készíteni.
4. A feladatellátás részleteiről és a költségekről a társulás és a hivatal külön megállapodásban rendelkezik,
amelyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Társulási Tanács fogad el.
V. FEJEZET

A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és
1.

ellenőrzésének

rendje

A Társulás működési hozzájárulásának mértékét a Társulási Tanács minden évben a központi
szóló törvény elfogadását követően vizsgálhat ja felül. A tagok általi befizetések, az
éves kötelező befizetések, átvett pénzeszközök, pályázati források, ingó, ingatlan vagyontárgyak,
immateriális javak a Társulás vagyonát képezik.
költségvetéséről

2. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának
arányában hozzájárulnak, mely százöt forint/fő.
3.

Amennyiben a társulás működése, vagy a társulás keretében ellátott feladat megszervezése jelen
megállapodásban meghatározott működési hozzájáruláshoz képest többletforrást igényel, azt a
tagönkormányzatok egyedi döntésük alapján biztosíthatják a társulás részére.

4.

A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. A társulás vagyonát
a hivatal tartja nyilván a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. A tulajdonosi döntéseket - a
vagyonátadást is ideértve - a Társulási Tanács jogosult meghozni.

5.

A Társulás által megállapított működési hozzájárulását átutalással, négy alkalommal minden negyedév
utolsó napjáig kell teljesíteni a Társulás pénzforgalmi számlájára .

6.

A megállapított Társulási hozzájárulást nem teljesítő tag a Társulási Tanácsban a teljesítésig nem
szavazhat, a Társulás a tag részére a késedelem alatt szolgáltatást nem teljesíthet. E rendelkezés
alkalmazásához a Társulási Tanács határozata szükséges.

7.

A Társulás gazdálkodási feladatait a Hivatal végzi, melyről a vonatkozó jogszabályok szerint beszámol.

8.

A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása érdekében költségvetési szervet,
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói és
irányítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket. A Társulás olyan
vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

9.

A Társulás tagja kötelezettséget vállal a tárulás támogatása mértékének, igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló hatályos jogszabály szerinti
megszűnés és a Társulásból történő kiválás esetén a Társulásnak juttatott támogatás lakosságszám
arányos visszafizetésére.

10. Az intézmények működtetéséhez szükséges többletköltséget az önkormányzat köteles az adott évi
költségvetésében átadott pénzeszközként szerepeltetni és a Társulás részére 1/12 részarányban,
minden hónap Ol-éig a Társulás OTP Banknál vezetett - 11744003-15445696. számú - pénzforgalmi
számlájára havi részletekben átutalni.
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11. A önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén az alábbi rendelkezéseket
kell alkalmazni: A fizetési határidő lejártától számított 15 nap után két egymást követő alkalommal az
elnök írásbeli felszólítást küld a mulasztó tagönkormányzatnak, megfelelő határidő tűzésével. Ennek
eredménytelen elteltét követően azonnali beszedési megbízást kell alkalmazni a követelés
érvényesítésére. Amennyiben a beszedési megbízás nem végrehajtható, akkor a tartozásra a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a Társulás mindaddig, amíg a
követelés nem teljesül.
12. A társulás működését a belső ellenőrzés útján, és a hivatal keretében működtetett fenntartói, és
folyamatba épített ellenőrzési rendszer keretében kell ellenőrizni.

VI. FEJEZET

A kiadmányozás és

előirányzat

felhasználás rendje

A Társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat feladatkörében eljárva a Társulási
Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök írja alá, a helyettesítés tényére utaló jelzéssel.
2. A Társulás feladatellátása során az előirányzat felhasználás külön szabályzatban meghatározott
rendben történik.
1.

VII. FEJEZET

A Társuláshoz történő csatlakozás, a Társulási megállapodás módosítása, kilépés, kiválás, kizárás és a
Társulás megszüntetésének szabályai
1. A Társuláshoz bármely települési önkormányzat képviselő - testülete csatlakozhat. A csatlakozási
szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni. Az új tag felvételi kéreimét a Társulási
Tanács ülésén megvitatja, és erről jóváhagyó, vagy elutasító döntést hoz. A tagfelvételi kérelemhez az
új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi határozatot, valamint a
testület azon nyilatkozatát, hogya Társulási megállapodásban leírt követelményeket elfogadja . A
Társuláshoz való csatlakozásról, kiválásról, kizárásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni, melyről a Társulási Tanácsot a döntést
tartalmazó képviselő - testületi határozat eredeti példányának megküldésével értesíteni kell.
2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni, illetve tagot kizárni naptári év utolsó napjával
lehet.
3. A Társulási megállapodás módosítását, a Társulás megszüntetését, kizárást, kiválást a Társulás bármely
tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, a Társulás megszüntetéséről a
kezdeményezés megküldésétől számított harminc napon belül döntenek, melynek során figyelembe
kell venniük a Társulás működésére e megállapodásban megállapított időtartamot, valamint a Társulás
által fenntartott intézmények és költségvetési szervek jogi és gazdálkodási helyzetét. A módosított,
egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást a polgármester írja alá, melynek legalább két
eredeti példányát a Hivatal őrzi, és valamennyi tagönkormányzatnak egy másolati példányban meg kell
küldeni.
4. A Tanács kizárásról akkor határozhat, ha az érintett tag a társulási tagságból eredő lényeges
kötelezettségeinek legalább egy éven keresztül nem tesz eleget . E rendelkezés alkalmazásakor lényeges
kötelezettségnek kell tekinteni a szavazati jog gyakorlását és a tagsági hozzájárulás, valamint a társulás
és a társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges egyéb befizetések teljesítését.
5. A társulásból való kiválásról bármely tagönkormányzat képviselő - testülete indokolás nélkül dönthet,
ennek során azonban az e megállapodásban és a jogszabályban foglalt korlátozásokra figyelemmel kell
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6.
7.

8.

9.

10.

lennie, valamint a kiválás olyan időpontját, módját és ütemezését kell választania, amely a társulás
feladatellátásának biztonságát nem veszélyezteti.
A Társulásban részt vevő képviselő - testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
szükséges a megállapodás jóváhagyásához, módosításához; a Társulás megszüntetéséhez.
A társulási megállapodás módosítását a tagönkormányzatok képviselői vagy a tanács tagjai
kezdeményezhetik. A módosításra irányuló kezdeményezés kizárólag írásban lehet megtenni, a jogosult
által valamennyi tagönkormányzat képviselőjéhez címzett egyidejű megkeresésben, vagy a társulási
tanács részére, előterjesztés formájában . A tagönkormányzat képviselője a hozzá címzett
kezdeményezést az arról történő döntés meghozatala érdekében mihelyst lehetséges a képviselő 
testülete elé terjeszti, és az erről hozott határozatot írásban megküldi valamennyi tagönkormányzat
képviselőjének, és a társulási tanács elnökének. A társulási tanács részére előterjesztés keretében
benyújtott kezdeményezésről a társulási tanács határoz, és a határozatot a társulási tanács elnöke
megküldi valamennyi tagönkormányzatnak. A határozat alapján a tagönkormányzat képviselője
mihelyst lehetséges, a módosítás tervezetét a kezdeményezésről való döntés meghozatala érdekében a
képviselő - testülete elé terjeszti, és az erről hozott határozatot írásban megküldi a társulási tanács
elnökének. A megállapodás módosítására irányuló javaslatnak mind megkeresés, mind előterjesztés
formájában tartalmaznia kell a módosítás okát, az egyes módosítások megjelölését, és a megállapodás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozatát . A tagönkormányzatok képviselői olyan
időpontban terjesztik a képviselő - testület elé a módosítás tervezetét, hogyatervezetben megjelölt
hatályba lépési időpontig a testület döntésének meghozatalára sor kerülhessen .
A Társulás megszűnése, abból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás vagyonát a Társulás azon
tagjának kell visszaad ni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta, vagy a Társulás tagjai között
kell felosztani úgy, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetheti. A
vagyonmegosztás módja lakosságszám arányos. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni. E rendelkezések alkalmazásakor a tagtelepülésnek a Társulással
szemben fennálló tartozását be kell számítani.
A Társulásból történő kiválás, esetén a vagyontárgy Társulási tag részére történő kiadását a Társulási
megállapodásban meghatározott időtartamra , de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak
természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további működését, vagy a társulás által vállalt
szerződéses kötelezettség teljesítését. Ebben az esetben a kivált tagot - a Társulással kötött szerződés
alapján - használati díj illeti meg.
Amennyiben valamely tag kiválása, vagy kizárása miatt a Társulásnak a támogatást nyújtóval szemben
visszafizetési kötelezettsége keletkezik, azt a kivált, illetve kizárt tag köteles teljesíteni. Több ilyen tag
esetén - függetlenül attól, hogy kiválással, vagy kizárással szűnt meg a tagsága - a visszafizetést a
lakosságszám arányában kell teljesíteniük.
VIII. FEJEZET

Záró rendelkezések
időre jön létre.
A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között
tárgyalásos formában egyeztetni, a tárgyalást és annak eredményét dokumentálni
Eredménytelen egyeztetést követően a tagok a bírósághoz fordulhatnak. A helyi önkormányzatok
képviselő-testületei között a Társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben az illetékes
közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
A jelen megállapodás értelmezése és alkalmazása során az abban nem szabályozott kérdések
vonatkozásában a jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni.
Ez a megállapodás a tagönkormányzatok minősített többséggel elfogadott határozatával 2014 október
l-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezései Kótaj Község Önkormányzat tekintetében kizárólag a

1. A Társulás határozatlan
2.
3.

4.
5.

területfejlesztési és egészségügyi feladatellátással összefüggésben alkalmazhatók,
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6. Jelen megállapodást jóváhagyó
7.
8.

képviselő - testületi (közgyűlési) határozatok megjelölését a 2. számú

melléklet tartalmazza.
A társulás alapvető szakágazat száma, és annak megnevezése: 841105 Helyi önkormányzatok és
társulások igazgatási tevékenysége
A társulás tevékenységének kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 011130 Önkormányzatok és
önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Aláírások:

Dr. Kovács Ferenc polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Luzsinszki Lajosné polgármester
,/
Nagycserkesz Község Onkormányzata
"

Dr. Spinyhért Zsolt p 'Igármester
Napkor Község Önko mányzata

ifj. Mikó Gábor polgármester
Nyírtura Község Önkormányzata
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A Társulási Megállapodás 1. számú mellékiete

A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak lakosságszáma, a tagok delegáltjait meg i llető szavazati
arányok

tagtelepülés lakosság száma

társulás tagja

(fő)

társulás tagjának
delegáltját megillető
szavazatarány

%
Nyíregyháza Megyei Jogú Város

119.104

50.0

Kálmánháza Község Képviselő testülete

1.936

3,7

Kótaj Község Képviselő - testülete

4.556

8,7

Nagycserkesz Község Képviselő testülete

1.851

3,5

3.799

7,3

Nyírpazony Község Képviselő testülete

3.521

6,8

Nyírtelek Város Képviselő - testülete

7.082

13,6

1.861

3,6

1.437

2,8

145.203

100.0

Közgyűlése

Napkor Község

Nyírtura Község
Sényő

Képviselő

Képviselő

- testülete

- testülete

Község Képviselő - testülete
Összesen:
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A társulási Megállapodás 2. számú mellékiete
A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyó képviselő-testületi határozatok
A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyta :
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése ... számú határozatával
Kálmánháza Község Képviselő-testülete ... számú határozatával
Kótaj Község Képviselő-testülete ... számú határozatával
Nagycserkesz Község Képviselő -testülete ... számú határozatával
Napkor Község Képviselő-testülete ... számú határozatával
Nyírpazony Község Képviselő -testülete ... számú határozatával
Nyírtelek Város Képviselő-testülete ... számú határozatával
Nyírtura Község Képviselő-testülete ... számú határozatával
Sényő Község Képviselő-testülete .. . számú határozatával
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A társulási Megállapodás 2. számú mellékiete
A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyó

képviselő-testületi

határozatok

A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyta :
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 181/2014. (IX.25.) számú határozatával
Kálmánháza Község Képviselő-testülete 121/B/2014. (IX. 30.) számú határozatával
Kótaj Község Képviselő-testülete 34'2014 (IX.12.) számú határozatával
Nagycserkesz Község Képviselő-testülete 3&'2014. (IX.25.) számú határozatával
Napkor Község Képviselő-testülete 14~014 IX.1,f KT számú határozatával
Nyírpazony Község Képviselő-testülete 49/2014. (IX.23.) számú határozatával
Nyírtelek Város Képviselő-testülete 129/2014. (IX.26.) számú határozatával
Nyírtura Község Képviselő-testülete 6~014. (09.29.) számú határozatával
Sényő Község Képviselő-testülete 29/2014. (IX.29.) számú határozatával

