
Kivonat 

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. április 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2011. (IV. 14.) KT. sz. határozata 

 

A Képviselő-testület 

 megtárgyalta a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Hajdúhadházi 

Kistérség Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásáról szóló határozatot úgy 

döntött, hogy a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodását a módosításokkal egységes szerkezetben az 1. számú melléklet 

szerinti szöveggel elfogadja. 

 Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Hajdúhadházi 

Többcélú Kistérségi Társulást a határozat-kivonat megküldésével tájékoztassa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester  

 

HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉG 

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

(A 2011. április -i módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Hajdúhadházi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei – a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv., valamint a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tft.) alapján  
 

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti 

keretének biztosítására, 

 



- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes 

települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, 

valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, 

összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  

 

- a térségben a közösen felvállalt feladatellátás intézményrendszerének integrálására, 

feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, 

 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének 

összehangolt fejlesztésére, 

 

- a közigazgatási feladat- és hatáskörök ellátására, 

 

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása 

érdekében többcélú kistérségi társulási megállapodást kötnek. 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei önálló jogi személyiséggel 

rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre. 

A Társulási Megállapodás 2011. december 31.-ig van hatályban. 
 

A KISTÉRSÉGET ALKOTÓ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK :  

 

          Önkormányzat neve                  Címe  Lakosságszám 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata                   4241 Bocskaikert                   3.129 fő 

                                                                                   Poroszlay u.20 

 

Fülöp Község Önkormányzata                                4266 Fülöp                         1.784 fő 

                                                                               Arany János u.19. 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata                 4242 Hajdúhadház                 13. 198 fő 

                                                                                  Bocskai tér 1. 

 



Hajdúsámson Város Önkormányzata                 4251 Hajdúsámson                13.348 fő 

                                                                                 Szabadság tér 5. 

 

Nyíradony Város Önkormányzata                         4254 Nyíradony                   7.988 fő 

                                                                                 Árpád tér 1. 

 

Nyíracsád Község Önkormányzata                       4262 Nyíracsád                    4.012 fő 

                                                                                 Petőfi tér 1. 

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata           4264 Nyírábrány                    4.000 fő 

                                                                             Ábrányi Kornél tér 6. 

 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata            4263 Nyírmártonfalva          2.058 fő 

                                                                                      Kossuth u.38. 

 

Téglás Város Önkormányzata                                  4243 Téglás                       6.557 fő 

                                                                                    Kossuth u.61 

 

Újléta Község Önkormányzata                                 4288 Újléta                       1.069 fő 

                                                                                  Kossuth u.20. 

 

Vámospércs Város Önkormányzata                      4287 Vámospércs                 5.546 fő 

                                                                                       Béke u.1. 

_______________________________________________            ___________        

       Összesen:    62.689 fő 

    

 

 

 



 

1.) A Társulás neve: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 

 

 

2.) A Társulás székhelye (továbbiakban: székhely): Hajdúhadház 

                                                                               4242 Bocskai tér 1. 

 

3.) A társulás alapítói: 

 

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete              

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő- testülete                     

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő- testülete                                  

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő- testülete                               

Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő- testülete                                       

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő- testülete                                    

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete                          

Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő- testülete                               

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő- testülete                                                  

Újléta Község Önkormányzatának Képviselő- testülete                                                     

Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselő- testülete                                         

 

4.) A Társuláson belül 3 mikrotérség  működik. 

 

     Mikrotérségek, tagjainak neve és székhelye: 

 

1. mikrotérség: Hajdúhadház (székhely) 4242 Bocskai tér 1. 

                                               Bocskaikert 

                                               Téglás 

              2.   mikrotérség: Nyíradony (székhely) 4254 Árpád tér 1. 



                                         Hajdúsámson 

                    3.   mikrotérség: Vámospércs (székhely) 4287 Béke u.1. 

                                               Fülöp 

                                               Nyíracsád 

                                               Nyírábrány 

                                               Nyírmártonfalva 

                                               Újléta 

A mikrotérség a többcélú kistérségi társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat- és 

hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, 

összehangolásáról ezen társulási megállapodás keretei között ill. külön megállapodásba foglaltan 

gondoskodhat. 

 

5.) A Társulás működési területe: a kistérséget alkotó települési önkormányzatok  

     közigazgatási területe. 

 

6.)  A társulás jogállása: a Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési  

     szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve teljes jogkörű, önálló gazdálkodási jogkörrel 

rendelkezik. 

A társulás pecsétje körpecsét, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén körbefutó felirattal: 

Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás.  

 

7.) A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal látja el. A 

munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

8.)  A Társulás szakágazati besorolása, szakfeladatai: 

 

a.) szakágazati besorolása: 

 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

b.) szakfeladatai: 

 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 



841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befizetések 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

(1-4. évfolyamon) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

(5-8. évfolyamon) 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

889101 Bölcsődei ellátás 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889922 Házi segítségnyújtás 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889924 Családsegítés 

889925 Támogató szolgáltatás 

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

889926 Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

889929 Utcai szociális munka 

890411 Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkóztató 

programjai 

890443 Közmunka 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

949900 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

 

9.)  Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el. 

 

 

10.)  A Társulás tagsági nyilvántartása: 

 

A Társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét, 

- a belépés, a csatlakozás időpontját, 

- a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást, 

- a szavazati jogosultságot,  

- a pénzügyi hozzájárulást. 

 

A nyilvántartás felfektetése és vezetése a munkaszervezet feladatát képezi. 

 

 

 

 

II. 

 



A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 
 

1.) A Társulás célja,  

 

- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és 

együttműködési rendszerének 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a 

térség területének összehangolt fejlesztése 

- egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok közös szervezése, 

összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), 

- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása 

 
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás 

keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el 

közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített 

feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet.  

2.) A Társulás hármas funkciót lát el: 

 

- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 

szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, 

integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, 

összehangolása, biztosítása, fejlesztése, 

- közigazgatási feladat- és hatáskör, 

- térségfejlesztés: 

 - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, 

(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  

 - településfejlesztés összehangolása. 

 

A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- 

és hatásköröket. 

 

A társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény szabályait kell alkalmazni. 

 

 

3.) A Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

 

A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a 

társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott 

feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  

 

 A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, 

az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással 

szolgálja ki a térség lakosságát. 

 

 A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket. (térségi 

feladatok, térségi feladatellátás). 



 

 A Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott 

feladat- és hatásköröket. (ágazati, fakultatív feladatok, átruházott feladatellátás) 

 

Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem 

ruházható.  

 

A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó 

szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit. 

 

A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. A 

kinevezési jogkör magába foglalja a felmentési és fegyelmi jogkört. 

 

A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással, valamint 

az érintett települési önkormányzat képviselő-testületével külön megállapodást kötnek, amely 

e megállapodás mellékletét képezi. 

 

 

4.) A feladatellátás módja:  

 

A Társulás feladatait többféle módon láthatja el: 

 

- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási  

   megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás), 

- saját intézmény, 

- a társulás székhely (város) intézmény útján, 

- mikrotérség (községi) intézmény, 

- ellátási szerződés, 

- feladatellátási szerződés, 

- közszolgáltatási szerződés, 

- vállalkozási szerződés, 

- kistérség, székhely, város polgármesteri hivatala, 

- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,  

- valamint egyéb módon. 

 

III. 

 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS 

 
 

l.) Feladatellátás rendszere:  

 

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, 

hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulhatnak, adhatnak megbízást, amely pénzügyi 

hozzájárulással jár, és melynek forrásai pályázati és saját forrásból tevődhetnek össze. 

 

Térségi feladatellátás: (Társulási megállapodás keretében meghatározott feladat ellátása 

térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően.) 

A feladatokat a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal látja el. 

 



A Társulás a társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség egészére 

kiterjedően, térségi szinten látja el. 

 

Önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatellátás: a Társuláshoz tartozó egyes települési 

önkormányzat képviselő-testülete jelen megállapodás, valamint külön megállapodás 

keretében meghatározott feladat ellátását átruházhatja a Társulásra. 

 

 

2.) A feladatellátás rendszerébe tartozó feladatkörök: 

 

A) közoktatási feladatok 

 

a.) Pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása. 

- pedagógiai értékelés, 

- szaktanácsadás, 

- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, 

          - térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése. 

           - térségi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, rendezése, 

     - tanuló tájékoztatási, tanácsadó szolgálat. 

 

b.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: 
- logopédiai ellátás, 

- gyógy-testnevelés 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 

  
c.) Közoktatási intézményi feladat 

 

B.) Szociális feladatok 

 

  a.) Támogató szolgálat 

  b.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összehangolása, szervezése 

   c.) Utcai szociális munka 

   d.) Családsegítés 

   e.) Gyermekjóléti szolgáltatás 

   f.) Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 

   g.) Házi segítségnyújtás 

              h.) Szenvedélybetegek közösségi ellátása 

              i.) Szenvedélybetegek nappali ellátása 

C.) Területfejlesztési, településfejlesztési, rendezési feladatok 

 

       a.) Kistérségi területfejlesztési koncepció, program és területfejlesztési terv készítése 

       b.) Kistérségi területfejlesztési koncepció és területrendezési tervek egyeztetése 

       c.) Az önkormányzatokat, a vállalkozási és a civil szférát érintő fejlesztésekre   

            kiterjedő koncepciók, programok készítése, projektek előkészítése 

       d.) A kistérség települései településrendezési tervei összhangjának megteremtése 

 

D.) Belső ellenőrzési feladatok 

 



E.) Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység 

 

A Társulás szervező tevékenységével a térség egészére kiterjedően gondoskodik a jelen 

megállapodásban meghatározott térségi feladatellátásról. 

 

A Kistérség által ellátott feladatokat mikrotérségekre és településszintre lebontva az alábbiak: 

 

 
Szociális, gyermekjóléti feladatok:    

    

Feladat megnevezése 
Hajdúhadházi 

 Mikrotérség 

Nyíradonyi 

 Mikrotérség 
Vámospércsi Mikrotérség 

támogató szolgálat 
Hajdúhadház* 

Téglás 

Nyíradony* 

Nyíracsád 

Fülöp 

  

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

házi segítségnyújtás 

Hajdúhadház* 

Téglás 

Hajdúsámson* 

Nyíracsád 

Nyíradony 

Vámospércs* 

Fülöp 

Nyírmártonfalva 

Újléta 

családsegítés és  

gyermekjóléti szolgálat 

Téglás* 

Hajdúhadház 

Nyíradony* 

Fülöp 

Hajdúsámson 

Vámospércs* 

Nyírmártonfalva 

Nyíracsád 

Újléta 

Bölcsőde 

Hajdúhadház* 

Bocskaikert 

Téglás 

Nyíradony* 

Fülöp 

Nyírmártonfalva 

Nyírábrány 

Újléta 

Vámospércs 

Hajdúsámson 

Nyíracsád 

  

    

Feladat megnevezése Feledatot ellátó Ellátott települések  

utcai szociális munka 

Hajdú Gondoskodó  

Nonprofit Kft. 

Bocskaikert 

Fülöp 

Hajdúhadház 

Hajdúsámson 

Nyíracsád 

Nyíradony 

Nyírábrány 

Nyírmártonfalva 

Téglás 

Vámospércs 

Újléta 

 

szenvedélybetegek  

közösségi ellátása 
 

szenvedélybetegek nappali ellátása  



Közoktatási feladatok:    

    

Feladat megnevezése 
Hajdúhadházi 

 Mikrotérség 

Nyíradonyi 

 Mikrotérség 
Vámospércsi Mikrotérség 

Logopédia 

Hajdúhadház* 

Téglás 

Bocskaikert 

Hajdúsámson* 

Nyíradony 

Vámospércs* 

Fülöp 

Nyírmártonfalva 

Újléta 

Nyíracsád 

Nyírábrány 

gyógytestnevelés 

Hajdúhadház* 

Téglás 

Bocskaikert 

Nyíradony* 

Hajdúsámson 

Vámospércs* 

Fülöp 

Nyírmártonfalva 

Újléta 

Nyíracsád 

Nyírábrány 

    

Feladat megnevezése Feledatot ellátó Ellátott települések  

továbbtanulási és  

pályválasztási tanácsadás 

Hunniareg Pedagógiai 

Intézet 
Nyíradony  

Hajdú-Bihar Megyei 

Pedagógiai Intézet 

és Továbbtanulási és 

Pályaválasztási Tanácsadó 

Bocskaikert 

Fülöp 

Hajdúhadház 

Hajdúsámson 

Nyíracsád 

Nyírábrány 

Nyírmártonfalva 

Téglás 

Vámospércs 

Újléta 

 

* Feladatellátás szempontjából székhelytelepülés   

    

Belső ellenőrzés    

Feladat megnevezése Feledatot ellátó Ellátott települések  

Belső Ellenőrzés 
Hajdúhadházi Többcélú  

Kistérségi Társulás 

Hajdúhadházi 

kistérség 

 települései 

 

 

 



IV. 

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 

 
 

 

A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE: 

 

1.) A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos 

jogkörükben minősített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a 

Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás) 

 

2.) A Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési 

önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják a 2004. évi CVII 

törvény 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerint.  

 

3.) A Tanács elnöke a 2004. évi CVII. tv. 1§ (2) bekezdés a) b) és c) pontjában meghatározott 

szabályok szerinti a megalakulást követő 15 napon belül megküldi a társulási megállapodást 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak. 

 

4.) A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati 

általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

5.) A Társulás tagjai:  

 a társulási megállapodásban meghatározott térségi feladatra, és 

 külön megállapodásban ágazati/ fakultatív feladatra  

 társulhatnak. 
 

6.) A Társuláshoz a Hajdúhadházi Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei 

bármikor csatlakozhatnak.  

 

A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát tartalmazó 

határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint 

Hajdúhadházi Kistérség Társulási Tanácsának meg kell küldeni. 

 

A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy - a jelen megállapodásban foglaltakat 

magára nézve kötelezőnek fogadja el, - a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos 

költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

 

A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei 

minősített többséggel döntenek. 

 



7.) A Társulás tagja a társulásból a naptári év utolsó napjával - december hó 31-i hatállyal – válhat ki a 

2004. évi CVII. törvény 1 § (4) bekezdése szerint.  

 

A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott döntést a települési önkormányzat képviselő 

testülete 6 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival, valamint a Hajdúhadházi 

Többcélú Kistérségi Társulással közölni. 

8.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban 

meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 

9.) A többcélú kistérségi társulás megszűnik, amennyiben lecsökken tagjainak száma és nem éri el a 

kistérségbe tartozó települések számának több mint felét vagy a megállapodást jóváhagyó települések 

lakosságszáma a kistérséghez tartozó települések lakosságszámának 50% alá csökken a 2004. évi 

CVII. törvény 1§ (2) bekezdés a)-b) pontja szerint. 

 

10.) A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges: 

a) a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához; 

b) a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához; 

c) a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez; 

d) a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

 

11.) A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a kezdeményezés 

megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 

 

12.) A többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a vagyonát – eltérő megállapodás hiányában- a 

társulás tagjai között kell felosztani. A vagyonmegosztás módját a társulási megállapodás 

rögzíti.(VIII/5/c) 

 
13.) A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás , kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú 

kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban 

az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, 

ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés alapján 

használati díj illeti meg a 2004. évi CVII. törvény 4§ (6)-(7) pontja szerint.  

  

V. 

 

A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
 

A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének 

főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. 

 



A Társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását 

követő 3 hónapon belül. 

 
1.  

A társulás szervei 

 

A Társulási Tanács, a Társulási Tanács elnöke, a Társulási Tanács elnökhelyettesei, a Társulási Tanács 

bizottságai. 

2.  

A TÁRSULÁSI TANÁCS 

 

 A Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács).  

 A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, a települési önkormányzatok 

képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati feladat- és hatásköröket.   

 A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő polgármesterei.  

A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a polgármester 

helyettesítésének a rendjét és terjedelmét a települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. 

A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, 

kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

3. 

TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE  

(A Társulás Elnöke) 

A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ.Az elnök 

személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  Elnöke jelenleg Nyíradony Város 

Polgármestere.  

Megbízatása a polgármesteri megbízatásának idejére szól. 
 

A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az 

elnök általános helyettesítésére kijelölt elnökhelyettes látja el. 

4. 

A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKHELYETTESEI 

(A Társulás Elnökhelyettesei) 

 

A társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából az elnök munkájának 

segítésére  2 fő elnökhelyettest  választ. 



Az elnökhelyettesek személyére  az elnök tesz javaslatot.  

 
5.  

BIZOTTSÁGOK 

 

A társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat 

létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdasági szervek, továbbá 

a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. 

 
A bizottság tagjainak számát, összetételét, feladatát és működési rendjét a Társulási Tanács határozza 

meg. 

 

A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban határozza meg. 

 

A bizottság tagjait a Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A 

bizottság elnöke a Tanács tagjai sorából e feladatra választott tag lehet.  

 

Az elnök a bizottság véleményéről, javaslatáról a Tanács elnökét írásban tájékoztatja. 

A bizottság tagjainak megválasztásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

Pénzügyi Bizottság 

A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése 

céljából 3 fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a 

társulási tanács tagjai közül kell választani. 

6. 

MUNKASZERVEZET 

A Tanács munkaszervezetet működtet. 

 

A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak végrehajtását a 

többcélú kistérségi társulás székhely települése önkormányzata képviselő-testületének hivatala, a 

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közreműködésével látja el. 

 



A munkáltatói jogkört a munkaszervezet tagjai felett a Többcélú Kistérségi Társulás székhely 

településének jegyzője gyakorolja. 

A munkaszervezetet a kistérségi társulási székhely településének jegyzőjén keresztül aTanács elnöke 

irányítja. 

A munkaszervezet feladatait, működését részletesen a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

VI.   

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

1.  

A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI  

 

Alakuló ülés összehívása: 

A Tanács alakuló ülését a  társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja 

össze.  

 

A társulási tanács az alakuló ülésén mondja ki  a többcélú kistérségi társulás megalakulását. 

 
Az alakuló ülés kötelező napirendje:  

- a tisztségviselők megválasztása, 

- a társulás szervei tagjainak megválasztása, 

- a társulási megállapodás felülvizsgálata. 

 

Az ülések összehívása: 

A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén az általános 

elnökhelyettes, ill. a második elnökhelyettes hívja össze és vezeti. 

 

A Tanács ülését össze kell hívni:  

- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,    

- a Tanács által meghatározott időpontban, 

- a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított 

15 napon belül. 
A tagok szavazati joga: 



Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

Szavazni személyesen vagy a tagönkormányzat képviselő-testületének rendelkezése szerint felhatalmazott 

képviselő útján lehet. 

Döntéshozatal, határozatok: 

A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. 

Ülések nyilvánossága - zárt ülés esetei: 

A Tanács ülése nyilvános.  

A Társulási Tanács  

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, 

fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági 

ügy tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 

Ülések dokumentálása – jegyzőkönyv vezetés szabályai: 

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a települési önkormányzat képviselő-testülete 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 

jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott tagja (jegyzőkönyvhitelesítő)  írja alá. 

 

A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő  15 napon belül megküldi a Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal részére és a társulás tagjainak. 

 

Határozatképesség: 

A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen 

van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi 

társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. 

Döntéshozatal - egyszerű többség, minősített többség: 

Egyszerű többség:  

A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő 

tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 

 



Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok 

szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

Minősített többség szükséges: 

- minősített többség szükséges a zárt ülés elrendezéséhez, ha az ülésen a tárgyalt napirend a társulás 

vagyonával való rendelkezés vagy a társulás által kiírt pályázat megtárgyalása és a nyilvános tárgyalás 

üzleti érdeket sértene, 

- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, 

fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén, 

- a kistérség fejlesztését szolgáló –pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz 

szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz. 

 

Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre 

tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.  

 

Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi blokkolás) úgy a 

cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselő-

testületei külön megállapodást köthetnek. 

 

 

VII.  

 

 

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI 

 

A Társulás tagja részt vehet a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, a 

szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában. 

Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

 

A Társulás tagját képviselő polgármester  (mint a Társulási Tanács tagja) 

-      választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire,  

-      teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit, 



- kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Társulás tisztségviselőihez, 

szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül 

írásban kötelesek választ adni, 

-     betekinthet a Társulás dokumentumaiba, irataiba, 

-    joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben rögzíteni 

kell.  

A TÁRSULÁS TAGJAINAK KÖTELESSÉGEI 

 

A Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak betartása. 

A Társulás határozatainak végrehajtása. 

A Társulás működéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információ szolgáltatás. 

Befizetési kötelezettségek teljesítése. 

A települést képviselő polgármester, mint a Társulási Tanács tagja, köteles részt venni a Társulás 

szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös megvalósításában. 

 

VIII.  

 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA 

1.) A Társulás vagyonának köre:  

 

- a feladatellátáshoz átadott vagyon,  

- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás 

közös tulajdonát képezi, 

- pályázati úton megszerzett vagyon, 

-    egyéb vagyon 

  

A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás 

tevékenysége révén keletkezett vagyon.  

 

A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: 

A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. 
 

Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: 

A többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése a Pénzügyi 

Bizottság feladatkörébe tartozik.  

 

Feladata: a Társulás költségvetésének figyelemmel kísérése, valamint a Társulás és költségvetési 

belső ellenőrzési rendszerének működtetése. 



A gazdálkodás biztonságáért a Tanács, a szabályszerűségért a Tanács elnöke a felelős, a törvényességért a 

munkaszervezet vezetője a felelős. 

2. ) A Társulás pénzügyi forrása: 

A Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 

a.) Saját bevételek 

b.) települési önkormányzatok által a társulásnak átadott hozzájárulások és egyéb támogatások 

(támogatásértékű bevételek), 

c.) átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülről) 

d.) Európai Uniós forrásból származó bevételek 

e.) központi költségvetési támogatások: a mindenkor érvényes Költségvetési törvény szerint 

alanyi jogon járó, illetve pályázati úton biztosított támogatások 

f.) egyéb bevételek biztosítják. 

 

A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, valamint a 

megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak 

hozzá. (pénzügyi hozzájárulás) 

A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács állapítja meg 

költségvetési évenként.  

A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik: - az első 

részlet: február 28. 

    - a második részlet augusztus 31. napjáig. 

 

Forrásgyűjtés, forráskoordináció: 

A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, 

térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet. 

 

A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a pályázatok 

összegyűjtésére, a pályázatok adatairól nyilvántartást vezet. 
 

Pályázati forrás: 

A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források 

igényléséhez. 

 

Költségvetési pénzeszköz:  

A Társulás a működéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a feladatellátásához 

költségvetési/ kormányzati hozzájárulást igényelhet. 

 A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítő normatív támogatást 

igényel. 



3.) A Társulás költségvetése: 

 

A Tanács megállapítja éves költségvetését és munkaszervezete útján gondoskodik annak 

végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, féléves, 

háromnegyedéves és éves beszámolót készít a költségvetés végrehajtásáról, 

gazdálkodásáról. 

A Társulás a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el a költségvetési-

pénzügyi-gazdálkodási feladatokat. 

 

4.) Közös intézmények fenntartása és finanszírozása 

 

A közös intézmények fenntartása finanszírozása forrásai biztosítása állami költségvetési 

normatívákból történik a normatívák és azok igénylésére és felhasználásra, tervezésére 

vonatkozó jogszabályi előírások alapján. 

 

A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a társulásban résztvevők a társulás 

éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. 

A közös fenntartású intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai forrásául az 

intézmény szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok befizetései szolgálnak.  

 

5.)  A vagyoni kérdések rendezése 

 

a) A többcélú kistérségi társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt 

települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. 

b) A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a 

többcélú kistérségi társulást illeti meg. 

c) A többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között azok 

hozzájárulása arányában kell felosztani.  

d) A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a 

többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a 

társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú 

kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú 

kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 
e.)  az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárást – a 

társulás döntésétől függően azonnali beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazását- a társulási 

tanács  esetileg dönti el.  

f.) A Társulás a vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Társulási Tanács által 

hozott határozatban dönt. 

 

IX.  

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI-TÁJÉKOZTATÁSI–INFORMÁCIÓS 

RENDSZER 

 
A Társulás térségi feladat-ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési feladatainak 

ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása érdekében információs térségi 

adatbázist alakít ki, tart karban, működtet folyamatosan. 



 

Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, adatgyűjtéséhez, 

adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési önkormányzatok 

adatszolgáltatást nyújtanak. 

A Társulás térségi informatikai rendszere keretében: 

- a társulás tájékoztatási rendszerét 

- ágazati információs rendszereket működtet. 

 

A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a települési 

önkormányzatok képviselő-testületeinek. 

 

Ágazati információs rendszerek: 

- intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer, 

- közigazgatási információs rendszer (hatósági statisztikai adatszolgáltatási, egyéb) 

- elektronikus ügyfél tájékoztatási rendszer 

- településrendezési, településfejlesztési, területfejlesztési információs rendszer, 

- környezetvédelmi információs rendszer, 

- pályázatfigyelési rendszer, 

- közművelődési, könyvtár-informatikai rendszer. 

 

Társulási tájékoztatási rendszer: 

     A Társulás tájékoztatási rendszere keretében biztosítja a nyilvánosságot. 

 

A Tanács folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi: 

- a társulás alapdokumentumait (Társulási Megállapodás, SZMSZ, külön 

megállapodások),  

- a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket (határozatok, 

ajánlások) 

- egyéb közérdekű adatokat (költségvetés, beszámoló) 

 

 

X. 

 

KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER 
 

A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatok 

képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, egyéb társulásaival. 

 

A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség fejlesztésében 

érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság 

önszerveződő közösségeivel. 

 

Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel.  

 

 

Tájékoztatási kötelezettség: 

 

- A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban képviselt 

álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen de legalább évente 

kétszer tájékoztatást adnak.  



 
- A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési önkormányzat 

közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a társulási megállapodásban 

foglaltak végrehajtásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről, a Tanácsban végzett tevékenységükről a 

lakosságnak. 

 

Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése: 

 

A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, a 

társulás üléseit, előterjesztéseit, ülésjegyzőkönyveit, a társulás döntéseit, a társulásra vonatkozó 

közérdekű adatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság 

önszerveződő közösségei tájékoztatására. 

 

XI. 

 

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 

 

A Társulási Tanács az 1996. évi XXI. Törvény 10/G § felhatalmazása alapján a kistérségi 

területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. (Tft. 10/A §-10/G §-ig) 

pontja). 

(1) A kistérségi fejlesztési tanács feladatainak ellátásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, 

az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt 

társadalmi és szakmai szervezetekkel, a gazdasági szervezetekkel.  

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tag a kistérség valamennyi 

települési önkormányzatának polgármestere. 

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában tanácskozási joggal rendelkező tagok  

 

  a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője, 

  a megyei területfejlesztési tanács képviselője, 

  a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és 

munkavállalói szervezetek egy-egy kistérségi illetékességű képviselője, 

  az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy 

kistérségi illetékességű képviselője, 

  a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője, 

  a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve képviselője, 

  a kincstár képviselője; 

  meghívottként az e szervezeteket (személyeket) érintő napirendek tárgyalásán 

tanácskozási joggal vesznek részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek 

képviselői, amelyeket a kistérségi fejlesztési tanács döntése közvetlenül érint vagy 

amelyeket (akit) az ülésen való részvételre felkérnek. 
 



(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti 

fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, 

azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési 

elképzeléseit. Ennek keretében: 

a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 

b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével 

készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a 

meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási 

kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; 

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei 

területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai 

finanszírozására és megvalósítására; 

f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen 

azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően; 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésében; 

h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 

i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; 

j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt - szervezetek 

együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell 

létrehozni; 

l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és 

elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; 

o) szakmai munkaszervezetet működtethet; 

p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. 

Döntéshozatal szabályai:  

A kistérségi fejlesztési tanács minden szavazati joggal rendelkező tagja egy szavazattal rendelkezik. 

Határozatképesség:  



 A kistérségi fejlesztési tanács határozatképes, ha az ülésein a szavazati joggal rendelkező tagok több 

mint fele jelen van. A tagokat megillető jogokat ide értve a szavazás jogát is csak jelenlevő tag 

gyakorolhatja.  

A tag helyettesítése: A képviselt szerv vezetője által írásban felhatalmazott, az ülésen jelenlevő 

személy helyettesíthet. 

A kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjai jogosultak egymás képviseletére az alábbi módon: 

Egy polgármester külön – az érintett képviselőtestületek által adott állandó vagy eseti - 

meghatalmazással több polgármestert is képviselhet. A többi szavazati joggal nem rendelkező tagot 

delegáló szerv képviselője személyéről annak megváltoztatásáról szabadon dönthet.  

Döntéshozatal: 

A tanács a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg. A titkos szavazás eseteit az 

SZMSZ tartalmazza. 

Egyszerű többség: a jelenlevő tagok többségének támogató szavazata. Szavazategyenlőség esetén az 

elnök szavazata dönt. 

Minősített többség: a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3 –ának támogató szavazata. 

Egyhangú döntéssel:  

A b), c), e), k), m) pontjaiban meghatározott ügyekben illetőleg az SZMSZ elfogadásáról a tanács 

egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésen a tanács szavazati joggal 

rendelkező tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt.  

Döntések előkészítése és végrehajtása: 

Az 1996. évi XXI. Törvény 10/G § (1) bekezdés felhatalmazása alapján a kistérségi fejlesztési tanács 

feladatait a többcélú kistérségi társulás látja el, melynek során biztosítja a munkaszervezetét. 

 

A Tanács fórumrendszere: 

 

A Tanács térségi fórumrendszert működtet: 

- Térségi Civil Fórum 

- Együttes ülés 

 
-Térségi civil fórumrendszer működtetése, konzultációs jog biztosítása: 

 

A Tanács konzultációs jogot biztosít a kistérség területén működő bejegyzett társadalmi 

szervezeteknek, a kistérség fejlesztését érintő kérdések megvitatására térségi civil 

fórumrendszert működtet.  

 

A fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
 

Szervezeti és Müködési Szabályzat (SZMSZ): 



A kistérségi fejlesztési tanács szervezeti és működési szabályzatát maga állapítja meg. Az SZMSZ 

elfogadásához a tanács tagjainak egyhangú támogató szavazata szükséges. Ennek hiányában az SZMSZ a 

tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács tagjai minősített többségének támogató szavazatával 

elfogadható. 

 

A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 

évi XXI. Tv. rendelkezései az irányadóak. 

 

Kistérségi fejlesztési tanács elnöke 

 

A kistérségi fejlesztési tanács szavazati joggal rendelkező tagjai az alakuló ülésen a polgármester tagok 

közül elnököt választanak. Az elnök megválasztásához a szavazásra jogosult összes tag több mint felének 

támogató szavazatára van szükség. Az elnök képviseli a kistérségi fejlesztési tanácsot. Akadályoztatása 

esetén a tanács képviseletét az SZMSZ-ben megjelölt személy látja el. A kistérségi fejlesztési tanács 

elnöke jelenleg Nyíradony Város Polgármestere. 

XII. 

 

FELÜGYELETI SZERVEK 

 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a 

többcélú kistérségi társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárás megfelel e a 

jogszabályoknak, a többcélú kistérségi társulási megállapodásban, valamint a társulás szervezeti 

és működési szabályzatában foglaltaknak. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal összehívja 

a társulási tanács ülését, ha a 2004. évi CVII. Tv. 7.§ (3) bekezdés c.) pontja szerint tett 

indítványnak a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül nem tesz eleget. 

Állami Számvevőszék: a többcélú kistérségi társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió 

által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből 

nyújtott támogatások felhasználását) ellenőrzi. 

Európai Számvevőszék, Európai Bizottság illetékes szervei, Kormány által kijelölt szerv, a 

fejezetek ellenőrzési szervezetei, Kincstár, Uniós támogatások irányító hatóságai és kifizető 

hatóság képviselői: az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése. 

 

XIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól 

szóló 2004.évi CVII. tv, valamint a területfejlesztés a területrendezésről szól 1996. évi XXI. 

törvény rendelkezései az irányadóak. 

A jelen Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat 

képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, annak időpontjával válik hatályossá. 



Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív 

támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 

 

A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése során 

esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos 

módon kívánják rendezni. 

A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre, 

megegyezésre.  

A jogvita eldöntésére a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

Hajdúhadház, 2011. 

 

Z á r a d é k : 

 

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő- testületei a Társulási 

Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra 

nézve kötelező rendelkezésként fogadták el 
Települési Önkormányzat Képviselő- testülete          Jóváhagyó határozat száma 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata  ..................................................  
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Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata  ..................................................  

 

Nyíracsád Község Önkormányzata  ..................................................  



 

Nyíradony Város Önkormányzata  ..................................................  

 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata  ..................................................  

 

Téglás Város Önkormányzata  ..................................................  

 

Újléta Község Önkormányzata  ..................................................  

 

Vámospércs Város Önkormányzata  ..................................................  
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A települési önkormányzatok képviselő- testületének nevében: 

 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata 

 

 

 

Szőllős Sándor 

 

 

Fülöp Község Önkormányzata 

 

 

 

Hutóczki Péter 

 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 

 

 

 

Csáfordi Dénes 

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata 

 

 

 

Hamza Gábor 

 

 

Nyírábrány Nagyközség 

 

Nyíri Béla 

 



Önkormányzata 

 

 

 

Nyíracsád Község Önkormányzata 

 

 

 

Dr. Nagy János 

 

 

Nyíradony Város Önkormányzata 

 

 

 

Tasó László 

 

 

Nyírmártonfalva Község 

Önkormányzata 

 

 

 

Kövér Mihály 

Csaba 

 

 

Téglás Város Önkormányzata 

 

 

 

Czibere Béla 

 

 

Újléta Község Önkormányzata 

 

 

 

Szabó Sándor 

 

 

Vámospércs Város Önkormányzata 

 

 

 

Ménes Andrea 

 

 

Hajdúhadház, 2011. 
 

Bocskaikert, 2011. április 28. 

 

A kivonat hiteléül: 

 

_________________________ 

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


