


 
Örménykút Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 

................................... önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályiról 

és az azokat sértő magatartás jogkövetkezményeiről 
 
 
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
hivatkozott törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és az azokat sértő magatartás 
jogkövetkezményeiről: 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 
1. A rendelet hatálya 

 
1. § (1) A rendelet hatálya arra a természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki Örménykút közigazgatási területén e rendeletben 
meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait megszegi, elmulasztja (a 
továbbiakban: jogsértő). 
(2)     Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, 
megszegése, ha az szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül. 
 

2. Eljárási szabályok 
 

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt 
hivatalból indított és lefolytatatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény rendelkezései alkalmazandók e rendeletben meghatározott eltérésekkel. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 
miatti eljárásban a jogsértő közigazgatási bírsággal sújtható, a közigazgatási bírság mértéke 
150000 forintig terjedhet. 

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban 
közigazgatási bírság kiszabására a Képviselő-testület által jelen rendeletben átruházott 
hatáskörben a polgármester jogosult. 

(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a jogsértő 
személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat a jogsértő a hatóság felhívására igazolja. 

(5) A cselekmény összes körülményének mérlegelése alapján, a közigazgatási bírság 
kiszabása kivételesen mellőzhető. A közigazgatási bírság kiszabása helyett „felszólítás” 
alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel 
csekély súlyú, és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is 
figyelemmel, ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 

(6) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott 
közigazgatási bírságot készpénz-átutalási megbízással, vagy Örménykút 
Községi  Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalással kell megfizetni a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. 

 



 
II. fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályai 
 

3. A köztisztaság, valamint a közterületek rendezettségének fenntartása 
 
3. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres 

takarításáról, rovar-, rágcsáló-, és gyom-mentesítéséről legalább olyan mértékben, hogy az 
ingatlan állapota az utcaképet ne rontsa 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti közterület (különösen járda, 
zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, 
környezetkímélő hó- és síkosság-mentesítéséről, gyom-mentesítéséről, kaszálásáról, valamint 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanáról a közterületre nyúló fák, 
bokrok és élő sövény visszavágásáról. 

(4) Ha a jármű, mezőgazdasági vontató üzemeltetése során a közút, közterület 
beszennyeződik, a jármű vezetője, üzembentartója vagy tulajdonosa köteles a szennyeződés 
eltávolításáról azonnal gondoskodni. 

(5) Aki az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, megsérti a közösségi együttélés 
alapvető szabályait. 

 

4. hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek 

 
4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásával megbízott közszolgáltatót 

igénybe venni, és a hulladékot a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos, önkormányzati 
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak (hulladékkezelőnek) átadni. 

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű 
használatáról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, valamint 
környezetük tisztán tartásáról. 

(3) A gyűjtőedényt úgy kell kihelyezni, hogy azzal ne akadályozza a jármű és gyalogos 
forgalmat, és az elhelyezés baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével ne járhasson. 

(4) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedénybe - a közszolgáltató általi elszállítás céljából - olyan 
hulladékot nem helyezhet el, amely az edényt, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi 
épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, folyékony, mérgező, 
tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet veszélyeztető veszélyes 
anyag). 

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a hulladékgyűjtő edényt a hulladékszállítási napokon 
kívül  az ingatlanán tárolni. 

(6) Aki az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, megsérti a közösségi együttélés 
alapvető szabályait 

 
5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a veszélyes hulladékokat a települési szilárd hulladék 

más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni, és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított 
hulladékkezelőnek átadni. 

(2) Az ingatlantulajdonos és az építtető, illetőleg az, akinek a tevékenysége révén az építéshez 
köthető hulladék keletkezett, köteles gondoskodni az építési törmelék elszállításáról vagy 



elszállíttatásáról a hulladékgyűjtő vagy kezelő telepre, vagy külön építési törmelék (sitt) lerakó 
helyre. 

(3) Az ingatlantulajdonos - a közszolgáltató általi elszállítás céljából a nagy darabos 
hulladékát (lom) a legfeljebb a közzétett lomtalanítási időpont előtti napon és területre 
helyezheti ki a közterületre. 

(4) Aki az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, megsérti a közösségi együttélés 
alapvető szabályait 

 
6. § (1)  Tilos az avart és kerti hulladékot égetni  egészségügyi, és gyermek-, és szociális 

intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének 
ideje alatt, valamint a magasfeszültségű vezetékek alatti kiskertekben, a véderdők és helyi 
védelem alatti területeken. 

(2)       Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés 
személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 

(3) Tilos égetni: 
a) tilalmi időszakban 
b) szeles időben, 
c) nedves, füstölő hulladékkal, 
d) a szomszédos és saját a telken lévő épületektől 10 m távolságon belül, 
e) a keletkező hő és füst által a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot károsítva, 
f) közterületen, 
g) kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, 

festéket, illetve ezek maradékait) tartalmazó hulladékkal vegyesen. 
(4) Tilos a tüzelőberendezésben nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, 

ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, 
vegyileg kezelt tűzifát égetni, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végezni, és ezzel 
szennyezni a környezetet. 

 (5) Aki az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megszegi, megsérti a közösségi együttélés 
alapvető szabályait. 

 
5. Az állatok tartása 

 
7. § (1) Az állattartó köteles gondoskodni az állatok tartására szolgáló helyiségek takarításáról 

és rendszeres fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) 
és rágcsálók rendszeres irtásáról, a trágya kezeléséről. 

(2) A tulajdonos köteles gondoskodni saját költségén az elhullott állatok tetemének 
elszállításáról, ártalmatlanná tételéről. 

(3) Közterületen tilos állatot legeltetni.   
(4) Tilos kedvtelésből tartott állatot póráz nélkül, harapós kutyát póráz és szájkosár nélkül 

sétáltatni. 
(5) Tilos közterületen lovat futtatni, illetve kerékpárúton vezetni és ezzel a közterületen 

tartózkodókat veszélyeztetni, illetve zavarni. 
(6) Az állattartó köteles a kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről haladéktalanul 

eltávolítani. 
 (7) Aki az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megszegi, megsérti a közösségi együttélés 

alapvető szabályait. 
 
 



 
 

 
6. Vegyes rendelkezések 

 
8 §. A rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
Szakács Jánosné       Kasikné Csík Zsuzsanna 
   polgármester        jegyző 

 









 

 
Örménykút Község  Önkormányzat    Örménykúti Szlovák Nemzetiségi  
                 Képviselő-testülete    Önkormányzat Képviselő-testülete  
       
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

 
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény 80.§-ában, valamint az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 6/C.§-ának foglaltak alapján a helyi Szlovák 
Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan Örménykút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (képviseli: Szakács Jánosné polgármester) és az Örménykúti Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Adamikné Zuberecz Etelka elnök) 
együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.  
 
A megállapodás szabályainak kialakítása a  
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény, 
- a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény,  
- az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény,  
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet , valamint,  
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
foglaltak figyelembe vételével történt.  
 
A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és a helyi szlovák önkormányzat 
együttműködését meghatározó szabályokat:  

-     működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására,  
- a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, a költségvetéssel 

összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, 
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére,  
- az államháztartás rendszerén belül információ szolgáltatás rendjére, 
- a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 

nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és 
együttműködési kötelezettségeket, a felelősök konkrét kijelölésével kapcsolatos 
rendelkezésekre, 

- a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi 
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítésigazolási 
feladatokat, továbbá a felelősök konkrét kijelölését szolgáló intézkedésekre, 

-  a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának különösen az 
összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket tartalmazó rendjére, 

- helyi nemzetiségi önkormányzat törvényes működésének biztosítására. 
 

A megállapodás kiterjed az államháztartáson kívülről származó pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatos feladatok ellátására is. 
 



1.) A működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
 

Örménykút Község Önkormányzata   
 
1.1. a helyi nemzetiségi önkormányzat részére igény szerint, az önkormányzati feladat 

ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes 
használatát biztosítja, a helyiséghez, helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségek és fenntartási költségek viseli; 

1.2. Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatala útján intézi ( továbbiakban: önkormányzati 
hivatal) az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok 
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a testületi ülések előkészítését, 
meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés elkészítését, postázását, a testületi ülések 
jegyzőkönyveinek elkészítését, beküldését; a testületi döntések és a tisztségviselők 
döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó 
nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását; 

1.3. a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának, az összeférhetetlenségi, 
nyilvántartási kötelezettségeket az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője által 
megbízott köztisztviselője útján teljesíti, 

1.4. biztosítja az önkormányzati hivatal útján a nemzetiségi önkormányzat működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását. Előzőekhez 
kapcsolódóan a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, 
törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok 
Áht.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló korm. rendeletben rögzített határidőben történő 
ellátásával és együttműködési kötelezettségek teljesítésével, a gazdasági felelősét bízza 
meg, 

1.5. a jegyző, aljegyző, vagy a jegyző által kijelölt, a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak 
megfelelő megbízottja, a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz 
a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

 
2.) A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

 
A helyi szlovák önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének elkészítése 
 
A gazdasági vezető tájékoztatja a helyi szlovák önkormányzat elnökét a helyi szlovák 
önkormányzat költségvetésének elkészítésére vonatkozó határidőről.  
A költségvetési törvény kihirdetését követően a költségvetésre vonatkozó részletes információk 
megismerése után a gazdasági vezető folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében az 
elnök rendelkezésre bocsájtja a helyi szlovák önkormányzatra vonatkozó adatokat. 
 
A jogszabályi kötelezettség figyelembevételével a helyi szlovák önkormányzat kérésére a 
jegyző készíti el a szlovák önkormányzat költségvetési határozat – tervezetét. A szlovák 
önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatával, Áht.-ben foglalt határidőben, 
elfogadja tárgyévre vonatkozó költségvetését.  

A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és 
kiadásokat, egymástól elkülönítetten az Áht. 23.§-ában és 24.§ (4) bekezdésében foglaltak 
szerint. 
 
     3.) A költségvetési előirányzatok módosításának rendje  
 
Ha a szlovák önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése 
van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a szlovák önkormányzat 
módosítja a költségvetésről szóló határozatát.  
 



 
4.) Költségvetési információ szolgáltatás rendje  

 
4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről  
 
A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a költségvetési határozat elfogadásától 
képviselő-testület elé terjesztéséről számított 30 napon belül az államháztartás információs és 
mérlegrendszerének megfelelően a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságán 
keresztül tájékoztatja a Kormányt.  
A helyi szlovák önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt 
úgy szolgáltat az önkormányzat hivatalának, hogy a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.  
 
4.2. Beszámolási kötelezettség a költségvetésről  

 
A helyi szlovák önkormányzat költségvetési beszámolóját a jegyző útján önkormányzati hivatal 
készíti el.  
 
A beszámoló elkészítése során az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) 
Korm.rendelet 31-32.§-ában foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
169.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az időközi jelentéseket az önkormányzati hivatal 
közreműködésével teljesíti az nemzetiségi önkormányzat. 
A helyi szlovák önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, hogy a beszámolási 
kötelezettségnek határidőben eleget tudjon tenni, ehhez a jegyző elkészíti a zárszámadási 
határozat-tervezet az Áht. 91.§-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tartalommal, és amelyet az 
elnök az Áht-ben meghatározott határidőre a helyi szlovák önkormányzat képviselő-testülete 
elé terjeszt. 
 
A helyi szlovák önkormányzat felülvizsgált éves beszámolóját a beszámoló elkészítését 
követően a jogszabályban rögzített határidőn belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár 
Békés Megyei Igazgatóságához. 
 

5.) A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje  
 
5.1. A költségvetés végrehajtása  
 
A helyi szlovák önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  
 

a) Kötelezettségvállalás rendje  
 
A helyi szlovák önkormányzat nevében a helyi szlovák önkormányzat feladatainak ellátása 
végrehajtása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: 
kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott szlovák 
önkormányzati képviselő jogosult.  
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítéséhez szükséges 
fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet.  
 
 
 
 



 
b) Utalványozás  

 
A helyi szlovák önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa 
írásban meghatalmazott képviselő jogosult.  
Utalványozni csak érvényesítés után lehet.  
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor.  
 

c) Ellenjegyzés  
 
A kötelezettségvállalás a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Az 
ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének 
ellenőrzésére irányul.  
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem 
végezheti.  
 

d) Teljesítés-igazolás 
 

A helyi szlovák önkormányzat nevében a helyi szlovák önkormányzat feladatainak ellátása 
végrehajtása során teljesítési igazolására kizárólag az elnök, vagy az általa írásban 
meghatalmazott szlovák önkormányzati képviselő jogosult.  

 
e) Érvényesítés  

 
Az érvényesítés a önkormányzati hivatal ezzel megbízott pénzügyi- számviteli szakképesítésű 
dolgozója végzi.  
 
A nemzetiségi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítés-
igazolási a felelősök kijelölését a megállapodás melléklete tartalmazza. 
 
5.2. A szlovák önkormányzat pénzgazdálkodása  
 
A szlovák önkormányzat gazdálkodásával, pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat 
a önkormányzati hivatal látja el.  
A szlovák önkormányzat a – a szlovák önkormányzat forrásai terhére – a önkormányzati hivatal 
pénztárban és pénzkezelés szabályzatában foglaltak betartásával legalább 30.000.-Ft és 
legfeljebb 100.000,-Ft pénzkészlet keretei között az elnök készpénzfelvételére jogosult. Újabb 
készpénzfelvételre felhasználást és elszámolást követően kerülhet sor. A felhasználást minden 
esetben számlával kell igazolni.  
A pénztáros csak olyan számlát fogadhat el, melyen a kifizetés engedélyezését, a felhasználás 
célját az elnök, vagy az általa írásban meghatalmazott személy a számlára rávezeti és aláírja.  
Amennyiben a szlovák önkormányzatnak nagyobb pénzösszegre van szüksége, azt a 
felhasználási cél megjelölésével az elnök vagy az általa írásban megbízott önkormányzati 
képviselőnek a felvételt megelőző 3 nappal korábban kell jelenteni a pénztárosnak.  
A pénztárkészlet folyószámláról történő feltöltésére, és a pénztárban lévő többlet készpénz 
folyószámlára történő befizetésére az elnök jogosult.  
 
5.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás  
 
Az önkormányzati hivatal a szlovák önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait 
elkülönítetten vezeti.  
 



Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a helyi szlovák önkormányzat tekintetében a 
helyi szlovák önkormányzat képviselő-testületének elnöke és a jegyző együttesen felelős.  
 
Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megállapodásban említett 
jogszabályok határidői, határnapjai változnak, úgy azt értelemszerűen külön írásbeliség nélkül 
is alkalmazni kell.  
 
Az együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi 
választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 
A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosításának 
szükségességét a települési és a szlovák önkormányzatnak jelzi, a települési és szlovák 
önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.  
 
Jelen Együttműködési Megállapodás elfogadásával hatályát veszti Örménykút Község  
Önkormányzatának Képviselő-testülete és az Örménykúti Szlovák Önkormányzat Képviselő-
testületének 2019. novemberében kötött megállapodása. 
 
 
Örménykút, 2020. január "........" 
 

Szakács Jánosné      Adamikné Zuberecz Etelka  
   polgármester                                                          elnök 

 
 
 

 
 
  



melléklet az Együttműködési Megállapodáshoz 
 
 

A helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítés-
igazolási felelősök 

 
 

Kötelezettség-vállalásra jogosultak: Adamikné Zuberecz Etelka elnök 
        Molnár Györgyné elnökhelyettes                           
 
 
Utalványozásra jogosult:  Adamikné Zuberecz Etelka elnök 
    Molnár Györgyné elnökhelyettes                           
 
 
Teljesítés-igazolásra jogosultak:  Adamikné Zuberecz Etelka elnök 
     Molnár Györgyné elnökhelyettes                           
 
Ellenjegyzésre jogosult: Bencsik Gábor 
         Rák Edit 
 
Érvényesítésre jogosultak:  Kozsuch Magdolna 
    Rák Edit 
    Lestyan Jánosné 
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Örménykút Polgármestere Szakács Jánosné polgarmester@ormenykut.hu,
Csabacsűd - Örménykút Jegyző Kasikné Csík Zsuzsanna jegyzocsud@szarvas.hu,
Csabacsűd - Örménykút Aljegyzője Miskó Bence misko.bence@ormenykut.hu, Gyomaendrőd Polgármestere Toldi Balázs
polgarmester@gyomaendrod.hu, jegyzo@gyomaendrőd.hu jegyzo@xn--gyomaendrd-74b.hu,
Hunya polgármestere Hegedűs Roland hunya_onkorm@tvn.hu, onkormanyzat@hunya.hu

 
 
 
 

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL
5540 - S Z A R V A S , Szabadság u. 36.

Telefon: 66/311-122 Telefax: 66/311-704
e-mail cím: hivatal@szarvas.eu

 
Iktatószám:         III/1-3/2020
Ügyintéző:          Demeterné Annus Krisztina
Tárgy:                 Társulás megállapodás jóváhagyása
Melléklet:             Megállapodás módosítás és megállapodás egységes szerkezetben
 
           
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Tagtelepülések Önkormányzatai részére
 
 
Tisztelt Címzettek!
 
 
A Társulási Tanács 84/2019. (XII.18.) számú határozatával döntött a Társulási
megállapodás módosításáról, melynek hatályba lépéséhez a tagönkormányzatok
Képviselő-testületei általi jóváhagyása is szükséges.
A megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét ezúton
megküldöm.
 
Kérem, hogy a jóváhagyó határozatot a Képviselő-testület döntését követően a Társulás
részére megküldeni szíveskedjenek.  
 
Szarvas, 2020. január 06.
 
 

Tisztelettel:
Dr. Melis János sk.
címzetes főjegyző
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A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodás Módosítása 

2019. december 18. 
 

1. § 
 

A Társulási Megállapodás bevezető rész „A megállapodásban résztvevő felek” 1. pont az 
alábbi szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 
 

1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Képviseli: Sinka Imre polgármester 

  Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
 

Módosított szövegzet: 
 

1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Képviseli: Sinka Imre polgármester 

Csépainé Tóth Gabriella jegyző 
 
2. § 

 
A Társulási Megállapodás I.1. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
Eredeti szövegzet: 
 

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.  
Szarvas: 16 711 fő 
 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Békésszentandrás: 3 765 fő 
  
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 
Csabacsűd: 1 858 fő 
  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Gyomaendrőd: 14 081 fő 
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Hunya: 668 fő 
 
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Kardos: 666 fő 
  
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 



Kondoros: 5 251 fő 
                              
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26. 
Örménykút: 409 fő 

 
 
Módosított szövegzet: 
 

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
5540 Szarvas, Szabadság u. 36. 
Szarvas: 15 887 fő 
 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Békésszentandrás: 3 658 fő 
  
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 
Csabacsűd: 1 744 fő 
  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Gyomaendrőd: 13 514 fő 
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Hunya: 621 fő 

 
      Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Kardos: 567 fő 
  
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 
Kondoros: 4 972 fő 
                              
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26. 
Örménykút: 350 fő 

 
 

2. § 
 
A Társulási Megállapodás I. 4. pontja az alábbiak szerint változik: 
 
Eredeti szövegzet: 
 

„A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII. 
törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 43 409 fő” 

 
Módosított szövegzet: 
 



„A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII. 
törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 41 313 fő” 

 
 

3. § 
 

A Társulási Megállapodás I. 11. pontja az alábbiak szerint változik: 
 

Eredeti szövegzet: 
 

„A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának 
ellenőrzése céljából két bizottságot, Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságot 
és Szociális Bizottságot hoz létre, mindkét bizottság háromtagú, két belső és egy külső 
tagból áll.” 

 
Módosított szövegzet: 

 
 

„A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának 
ellenőrzése céljából egy bizottságot, Pénzügyi és Szociális Bizottságot hoz létre, a 
bizottság öt tagú, három belső és két külső tagból áll.” 

 
4. § 

 
A Társulási Megállapodás I. 18. pontja az alábbiak szerint változik: 

 
Eredeti szövegzet: 
 
„18. A Társulás alapfeladatán felül végezhető tevékenysége (kormányzati funkció, 
megnevezése): 
 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
084032 Civil szervezetek programtámogatása 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek” 

 
 

Módosított szövegzet: 
 

„18. A Társulás alapfeladatán felül végezhető tevékenysége (kormányzati funkció, 
megnevezése): 
 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 
 

5. § 
 
A Társulási Megállapodás I. fejezet 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 



 
„19. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége: 

 
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
A Társulás tulajdonában lévő szélessávú internet hálózat bérbeadás útján 
történő üzemeltetése, hasznosítása” 

 
 
Módosított szövegzet: 
 
„19. A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége: 

 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok” 

 
6. § 

 
A Társulási Megállapodás III. fejezet „Feladatai” 4.1. pontja alábbi szövegrész törlésre 
kerül: 
 

- átmeneti elhelyezést biztosító ellátás 
- Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi alapellátás 

(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe) 
 

 
 

7. § 
 

A Társulási Megállapodás III. fejezet  5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 

 
„Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
által, a szarvasi 1. és 2. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében 
szervezi meg a Társulás.” 

 
Módosított szövegzet: 
 

„Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
által, a szarvasi 2. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében 
szervezi meg a Társulás.” 

 
 

 
 

8. § 
 
A Társulási Megállapodás III. fejezet  5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 
 
„A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. 
u. 19. képviseli: Molnárné Juhász Eleonóra) területi ellátási kötelezettséggel látja el az 



ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas 
települések közigazgatási területén.” 
 
Módosított szövegzet: 
 
„A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, Kossuth L. 
u. 19. képviseli: Varga Margit) területi ellátási kötelezettséggel látja el az ügyeleti szolgálatot 
Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések 
közigazgatási területén.” 
 

9. § 
 
A Társulási Megállapodás III. fejezet  5.3. pontja törlésre kerül. 
 
 

10. § 
 
A Társulási Megállapodás VIII. fejezet  6.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 
 

6.4  Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: 

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős. 
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 3 fős Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottságot hoz létre.  
Tagjait a Tanács választja meg, 2 főt saját tagjai sorából, 1 főt külső pénzügyi 
szakértők közül.  

Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és 
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete. 

 
Módosított  szövegzet: 
 

6.4  Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: 

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős. 
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 5 fős Pénzügyi és 
Szociális Bizottságot hoz létre.  
Tagjait a Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső szakértők 
közül.  

Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás és 
költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete. 

 
 
 
 

11. § 
 
A Társulási Megállapodás 2. számú melléklet 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
Eredeti szövegzet: 
 
8. SZARVAS 
 

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, 
Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 1. és 2. sz. gyermek háziorvosi 
egészségügyi alapellátás, sürgősségi ügyelet 



 
 
Módosított szövegzet: 
 
8. SZARVAS 
 

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, 
Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 2. sz. gyermek háziorvosi 
egészségügyi alapellátás, sürgősségi ügyelet 

 
 
Szarvas, 2019. december 18. 
  Brlás János sk. 
 Társulási Tanács elnöke 
 
 
 
 
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
 
Szarvas, 2019. december 18. 
 
 

Brlás János sk.                                                         Dr. Melis János sk. 
    a Társulási Tanács elnöke                                        Szarvas Város címzetes főjegyzője 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalása az 84/2019. (XII.18.) számú 
határozata alapján 2019. december 18. napján megtörtént. 
 
 
Szarvas, 2019. december 18. 
 
 
 

Dr. Melis János 
Szarvas Város címzetes főjegyzője 



 
 
Települési önkormányzat Képviselő- testülete: Jóváhagyó határozat száma: 
 
  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
 
  
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
 
  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
 
  
Hunya Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
 
  
Kardos Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
  
Kondoros Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
 
  
Örménykút Község Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
 
  
Szarvas Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
 
 
 
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulást alkotó tagönkormányzatok képviselő-testületi 
határozataik alapján a tagtelepülési önkormányzatok képviselő-testülete nevében a Társulási 
Megállapodás 2019. december 18. napján elfogadott módosítását aláírásával látta el: 
 

Kelt: Békésszentandrás, 2020 ..........................  Kelt: Csabacsűd, 2020 ……………………. 

 
 ..........................................................................   .......................................................................  
 Sinka Imre Csépainé Tóth Gabriella Molnár József Kasikné Csík Zsuzsanna 
 polgármester jegyző polgármester jegyző 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 
 
 

Kelt: Gyomaendrőd, 2020 ................................         Kelt: Hunya, 2020  .. ……………………… 

 



 
 ..........................................................................   .......................................................................  
 Toldi Balázs Pap-Szabó Katalin Hegedűs Roland Pap-Szabó Katalin 
 polgármester jegyző polgármester jegyző 
   Gyomaendrőd Város Önkormányzata Hunya Község Önkormányzata 
 

Kelt: Kardos, 2020 ....... ………………………      Kelt: Kondoros, 2020. ……………………… 

 
 ..........................................................................   .......................................................................  
 Brlás János dr. Szebegyinszki Attila Ribárszki Péter dr. Szebegyinszki Attila 
 polgármester jegyző polgármester jegyző 
 Kardos Község Önkormányzata Kondoros Város Önkormányzata 

Kelt: Örménykút, 2020 .  ...................................       Kelt: Szarvas, 2020 ... ……………………... 

 
 ..........................................................................   .......................................................................  
 Szakács Jánosné Kasikné Csík Zsuzsanna Babák Mihály dr. Melis János  
 polgármester jegyző polgármester címzetes főjegyző 
         Örménykút Község Önkormányzata Szarvas Város Önkormányzata 
 

 Kelt: Szarvas, 2020 ...... ………………….. 
 

  ....................................................................  
 Brlás János dr. Melis János 
 elnök címzetes főjegyző 
 Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodása 

 
2019. december 18. 

- egységes szerkezet - 
 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 
melléklete szerinti szarvasi kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-
testületei az önkormányzati közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, 
magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulás létrehozására. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 157. § alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. 
évi CVII. Törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó rendelkezései 2013. január 1. napjától vesztik 
hatályukat, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosul, és a Társulás 
működésére 2013. január 1. napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének 
rendelkezéseit szükséges alkalmazni azzal, hogy az Mötv. 2013. június 30-ig átmeneti 
időszakot biztosít a Társulás és működési dokumentumainak módosítására.1 
 
 
A megállapodásban résztvevő felek: 
 

1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Képviseli: Sinka Imre polgármester 

  Csépainé Tóth Gabriella2,3,4 
 

2. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 
Képviseli: Molnár József polgármester5 

  Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző 
 

3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Képviseli:  Toldi Balázs polgármester6 
  Pap-Szabó Katalin jegyző7,8 

 
 
 
 
 

                                                 
1  Beiktatta a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
2  Módosította a 43/2011. (III.23.) sz. határozat   
3  Módosította a 76/2016. (XI.25.) sz. határozat 
4 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
5  Módosította a 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
6  Módosította a 111/2014. (XI.5.) sz. határozat 
7  Módosította a 176/2015.(XI.25.) sz. határozat 
8 Módosította a 21/2019.(III.27.) sz. határozat 
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4. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Képviseli:  Hegedűs Roland polgármester9,10 
  Pap-Szabó Katalin jegyző11,12 

 
5. Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Képviseli: Brlás János polgármester 

  Dr. Szebegyinszki Attila jegyző13 
 
6.  Kondoros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester14 

  Dr. Szebegyinszki Attila jegyző15 
 

7. Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26. 
Képviseli: Szakács Jánosné polgármester 

  Kasikné Csik Zsuzsanna jegyző 
 

8. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.16 
Képviseli:  Babák Mihály polgármester 
                   Dr. Melis János címzetes főjegyző17 

 
 
Előzmények: 
 
A szarvasi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei – a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdése (Ötv.), a helyi 
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a 
(Ttv.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. § (Tft.), a 
kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. 
(XII.18.) Korm. rendelet, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján 2004-ben megállapodást kötöttek a 
Szarvasi Kistérség Többcélú Társulásának létrehozására. 
A Társulást 2006. január 1. napjával Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nevezték 
el. 
2007-ben Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hunya Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte kiválását a békési kistérségből és 
csatlakozását a szarvasi kistérséghez. 

                                                 
9  Módosította a 43/2011. (III.23.) sz. határozat 
10  Módosította a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat  
11  Módosította a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
12 Módosította a 21/2019.(III.27.) sz. határozat 
13 Módosította a 21/2019.(III.27.) sz. határozat 
14 Módosította a 111/2014 (XI.5.) sz. határozat 
15 Módosította a 21/2019.(III.27.) sz. határozat 
16 Módosította a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
17 Módosította a 76/2016. (XI.25.) sz. határozat 
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A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a 10/2007.(II.21.) és 28/2007.(III.28.) sz. 
határozatával a két település számára a befogadó nyilatkozatot kiadta. 
A kistérség bővülése és a többcélú társulások működésére vonatkozó jogszabályi változások 
miatt a társult települések új társulási megállapodást kötnek, melyben rögzítik, hogy a 2004-
ben létrejött többcélú társulás tagsági jogviszonyából folyó jogok és kötelezettségek 
maradéktalanul továbbszállnak a jelen megállapodással létrejövő kibővült társulás 
tagságára. 
A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 190/2012. (XI.29.) számú 
határozatával döntött, hogy a Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulását 2013. július 1. 
napjától „Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás” változatlan névhasználattal átalakítja az 
Mötv. IV. fejezetének rendelkezéseinek figyelembe vételével, így az Mötv. 87. § alapján, a 
társulási megállapodásban foglalt önkormányzati feladat- és hatáskörök, valamint a 
tagönkormányzatok polgármesteri és a jegyzői államigazgatási feladat- és hatásköreinek 
hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulásként a jelenlegi 
társulást jogfolytonosan működtetik és fenntartják határozatlan időre, mely Társulás a 2013. 
június 30. napjáig működő Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás teljes jogutódja.18 
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
 
1. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok neve, 

székhelye és lakosságszáma19,20,21 
 

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.22 
Szarvas: 15 887 fő 
 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 
Békésszentandrás: 3 658 fő 
  
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 
Csabacsűd: 1 744 fő 
  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 
Gyomaendrőd: 13 514 fő 
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5555 Hunya, Rákóczi út 19. 
Hunya: 621 fő 
 
 

                                                 
18 Beiktatta a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
19 Módosította 43/2011. (III.23) sz. határozat     
20 Módosította a 111/2014. (XI.5.) sz. határozat 
21 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
22 Módosította a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
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      Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5552 Kardos, Gyomai u. 24. 
Kardos: 567 fő 
  
Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 
Kondoros: 4 972 fő 
                              
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
5556 Örménykút, Dózsa Gy. u. 26. 
Örménykút: 350 fő23 
 

2. A társult települések önkormányzatainak képviselő-testületei a Többcélú Társulást 
határozatlan időre hozzák létre.  
A Társulás létrehozásáról és a Társulási megállapodás elfogadásáról a képviselő-testületek 
minősített többséggel hozott határozattal döntenek. 
 

3. A Többcélú Társulás neve: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: 
Többcélú Társulás). 

 
4. A Többcélú Társulás működési területe: az 1./ pontban szereplő – a 2007. évi CVII. 

törvény mellékletében nevesített szarvasi kistérséghez tartozó – települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 
A Többcélú Társulás lakosságszáma: 41 313 fő24,25,26 

 
5.  A Többcélú Társulás székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19.27 
  
6. A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy28 

Alapításáról a Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei külön okiratban 
rendelkeznek, alapító okiratot (társulási megállapodást) adnak ki.29 
 

7. A Többcélú Társuláson belül három mikrotérség működik.30 

7.1.Tagjai:  Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
 Hunya Község Önkormányzata 
 Csárdaszállás Község Önkormányzata (a békési kistérségből) 
 A mikrotérség székhelye: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

7.2.Tagjai: Kondoros Nagyközség Önkormányzata 
 Kardos Község Önkormányzata 
 A mikrotérség székhelye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata 
 5553 Kondoros, Hősök tere 4/5. 

7.3.Tagjai: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 

                                                 
23 Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
24 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
25 Módosította a 111/2014. (XI.5.) sz. határozat 
26 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
27 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
28 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
29 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
30 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
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 Örménykút Község Önkormányzata 
 Nevelési- oktatási Intézményfenntartó Társulás 
 A mikrotérség székhelye: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 
 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. 31 
 
A mikrotérség működéséről, az ellátandó feladatokról a mikrotérség tagjai külön 
megállapodásokban rendelkeznek. 
 
8. „A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a továbbiakban: Tanács), 

amelyet a társult települések polgármesterei alkotnak.  
A Társulási Tanács tagjaiból egy elnököt és két alelnököt32 választ.33  
 

9. A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás elnöke látja el. Akadályoztatása esetén a 
Társulást az elnök által kijelölt alelnök34 képviseli.35 

 
10. 36,37 
 
11. A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységeinek és gazdálkodásának 

ellenőrzése céljából egy bizottságot, Pénzügyi és Szociális38 Bizottságot hoz létre, a 
bizottság öt tagú, három belső és két külső tagból áll.39,40 

 
12. 41A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatai végrehajtásának 

megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el.42 
 
14.43 A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az éves költségvetését 

határozattal állapítja meg. 
A Társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetését a 
Társulási Tanács elnöke hagyja jóvá. 
A Társulás költségvetésében a bevételek és kiadások között kell megtervezni és 
elszámolni: 

- a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, egyéb központi támogatásokat, 
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 
programok, projektek bevételeit, kiadásait, 
- a Társulást alkotó települési önkormányzatok hozzájárulását a Társulás és az 
irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működéséhez, 
fejlesztéséhez, 
- egyéb, a Társulás működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, 
- a Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt 
intézményfinanszírozást. 
 

                                                 
31 Kiegészítette a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
32 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
33 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
34 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
35 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
36 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
37 Hatályon kívül helyezte a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
38 Módosította 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
39 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
40 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
41 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
42 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
43 Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat 
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15.44  A Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás főbb adatai:45 
 
Törzskönyvi azonosító: 583088 
Adószáma: 15583082-2-04 
KSH statisztikai számjel: 15583082-8411-327-04 
Pénzforgalmi számlaszám: Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulás  
                                            10402142-21413499-00000000 

 
16.46  Államháztartási szakágazati besorolása és megnevezése:47 

 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
17.48. A Társulás alaptevékenysége körében ellátandó közfeladata (kormányzati funkció, 
megnevezése):49 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége  
Az alapfeladathoz kapcsolódó feladatok: 

- szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszerének, 

- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve 
térségi rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése, 

- egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása (ágazati feladatellátás), 
- a kistérség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának 

összehangolása,  
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, 
- közigazgatási feladat és hatáskörök ellátása, 
- térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, 

programozási és tervezési tevékenység. 
 
 

18.50,51 A Társulás alapfeladatán felül végezhető tevékenysége (kormányzati funkció, 
megnevezése): 
 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 
 
 
 
19.52 A Társulás alapfeladatán felül végezhető vállalkozási tevékenysége:53 

                                                 
44 Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat 
45 Módosította a 15/2014. (II.26.) sz. határozat 
46 Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat 
47 Módosította a 15/2014. (II.26.) sz. határozat 
48 Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat 
49 Módosította a 15/2014. (II.26.) sz. határozat 
50 Módosította a 21/2019.(III.27.) sz. határozat 
51 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
52 Kiegészítette a 40/2012. (II.17.) sz. határozat 
53 Módosította a 15/2014. (II.26.) sz. határozat 
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013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok54,55 

 
 
20.56 A Társulási Tanács a Többcélú Társulása közbeszerzési feladatainak előkészítésére, 

lebonyolítására és végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően állandó, kilenc tagú közbeszerzési bíráló Bizottságot hoz 
létre, mely bizottság tagjait a tagtelepülési önkormányzatok javasolják.57 

 
 
 

II. 
A Többcélú Társulás célja és feladatai 

 
 
 
1. A Többcélú Társulás célja, hogy 

- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat-és 
együttműködési rendszerének, 

- az önkormányzati feladatok és közszolgáltatások kistérségi rendszerének kialakítása, 
szervezése, működtetése és fejlesztése, 

- a kistérség intézményrendszerének integrálása, az ágazati feladatellátás 
összehangolása, intézményfenntartás, 

- területfejlesztés, vidékfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. 
 
2. A Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 

megfelelően, a jelen megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik meg és 
összehangolják alábbi feladataikat: 
- 58 
- szociális ellátás, 
- egészségügyi ellátás, 
- család, gyermek-és ifjúságvédelem, 
- közművelődési, közgyűjteményi tevékenység, 
- 59 
- ingatlan-és vagyongazdálkodás, 
- ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
- bel-és csapadékvíz elvezetés, 
- kommunális szolgáltatások és energiaellátás, 
- környezet-és természetvédelem, 
- hulladékkezelés, 
- szennyvíztisztítás és elvezetés, 
- esélyegyenlőségi program megvalósítása, 
- foglalkoztatás, 
- gazdaság-és turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 

                                                 
54 Módosította a 21/2019.(III.27.) sz. határozat 
55 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
56 Kiegészítette 56/2012. (III.27.) sz. határozat 
57 Módosította a 21/2019.(III.27.) sz. határozat 
58 Törölte a 211/2012. (XII. 11.) sz. határozat 
59 Törölte a 193/2013. (XII.19.) sz. határozat 
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- sportfeladatok, 
- állat-és növényegészségügy, 
- katasztrófavédelmi feladatok, 
- közrend és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok, 
- közbeszerzésekkel összefüggő feladatok, 
- térségi informatikai, tájékoztatási feladatok, 
- térségi adatbázisok és információs rendszerek működtetése, 
- műemlékvédelmi, helyi építészeti védelmi feladatok, 
- pályázatfigyelési, pályázati tevékenység, 
- térségi konferenciák, rendezvények szervezése, 
- térségi kiadványok, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása, 
- határon túli kapcsolatok létesítése, ápolása, 
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás, 
- 60 
- településfejlesztés, területfejlesztés, vidékfejlesztés. 

 
3. A Társulás a 2./ pontban felsorolt feladatok közös ellátásáról fokozatosan, a személyi és 

tárgyi feltételek megteremtésének lehetőségeit keresve gondoskodik, a teljességre 
törekszik és e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. 

 
4. A Társulás a 2./ pontban rögzített feladatok kistérségi szintű megszervezése során  

- szakmai előkészítő, 
- javaslattevő, 
- programmenedzselő, 
- koordináló, 
- döntés előkészítő és végrehajtó  

tevékenységet folytat. 
 

5. A Többcélú Társulás a kistérségi szinten megszervezett feladatait többféle módon láthatja 
el: 
- a többcélú társulási megállapodás keretében, 
- külön társulási megállapodás keretében, 
- a Társulás által fenntartott intézmény útján, 
- intézményi vagy intézményfenntartó társulás útján, 
- a Társulásban résztvevő önkormányzatok bármelyike által fenntartott önkormányzati 

intézmény útján, az adott önkormányzat képviselő-testületével kötött külön 
megállapodás keretében, 

- a városi vagy községi polgármesteri hivatalok útján, külön megállapodás keretében, 
- feladat-ellátási szerződés keretében, 
- közszolgáltatási szerződés keretében, 
- vállalkozási szerződés keretében, 
- egyéb (jogszabály által nem tiltott) módon. 

 
6. A Társulás vagy annak bármely tagja a kistérség közigazgatási határán átnyúló közös 

feladatellátásra is megállapodást köthet. 
 
7. A Társulás kötelezően ellátja mindazon feladatokat, amelyeket törvény vagy egyéb 

jogszabály hatáskörébe utal. 
 
 

                                                 
60 Törölte a 76/2016. (XI.25.) sz. határozat 



 9 

 
III. 

A Többcélú Társulás részletes feladatai 
 
 
 
1. A Többcélú Társulás feladatainak megszervezését a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja 
el.61 

Működési területe: a Többcélú Társulást alkotó települések közigazgatási területe 
Feladatai: 

- a Többcélú Társulás működésének megszervezése, a Társulás és Intézményei 
egyes pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása; 
- társulási döntések előkészítése, végrehajtása 
- Társulás pályázati tevékenységének összehangolása, koordinációja, 
- A tagtelepülési feladatok egyes tevékenységeinek összehangolása, koordinatív 
szerep, egyéb, jelen megállapodásban szabályozott feladatok ellátása.62 

 
2. A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatai: 
 

- a Társulási Tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében a Kistérségi Fejlesztési 
Tanács feladat-és hatáskörében jár el, 

- vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 
adottságait, 

- kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 
megvalósítását, 

- 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 szerepel, 

- megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei, regionális és egyéb 
hatáskörű területfejlesztési feladatokat ellátó szervezetekkel63 a saját kistérségi 
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, 

- pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 
elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő 
felhasználását, 

- közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében, 

- koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt 
– szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel, 

- a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
elképzeléseit, 

- folyamatosan kapcsolatot tart a megyei, regionális és egyéb hatáskörű területfejlesztési 
feladatokat ellátó szervezetekkel64, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi 

                                                 
61 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
62 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
63 Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
64 Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
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megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel 
a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, 

- véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően, 

- forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 
megvalósításához, 

- képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben, 
- pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, 
- megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint 

figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros 
együttműködését erősítő felhasználását, 

- felkérésre65 véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban, 
- szakmai munkaszervezetet működtethet. 
- A Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza.66 
 
A Kistérségi Fejlesztési Tanács munkájában tanácskozási joggal részt vesz a 258/2004. 
(IX.16) Korm. rendelet szerint létrehozott Kistérségi Civil Egyeztető Fórum delegált 
képviselője, továbbá a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
10/D. §-ban felsorolt szervezetek képviselője. 
 

3. 67 
 
4. A Társulás szociális és gyermekjóléti feladatait az alábbi szervezeti formákban látja 

el: 
 
 4.1.     Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
   Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 19. 
   68 69 70 71 
   Feladatai:72 73,74 - ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás 
             - házi segítségnyújtás (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 
             - tanyagondnoki szolgálat 
             - szociális étkeztetés 
             - nappali szociális ellátás 
             - egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (támogató szolgáltatás) 
             - önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

            - családsegítés 
                                   - gyermekjóléti szolgáltatás, 
                                   - védőnői szolgáltatás, 
   - iskola-egészségügyi gondozás 

- hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 
  javító programok 

                                                 
65 Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
66 Módosítva: 2008. június 26. 
67 Törölte a 211/2012. (XII. 11.) sz. határozat 
68 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
69 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
70 Törölte a 15/2014. (II.26.) sz. határozata 
71 Módosította a 61/2015. (IV.9.) sz. határozata 
72 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
73 Beiktatta a 73/2014. (VI.25.) sz. határozat 
74 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
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-háziorvosi ügyeleti ellátás 75. 
-Szarvasi 2. sz. gyermek háziorvosi alapellátás 
(működési területe: Szarvas település közigazgatási területe)76 
 

 
Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, 
Örménykút, Szarvas települések közigazgatási területe. 

 
Az alapítói jogokat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (5540 Szarvas, 
Kossuth u. 19. képviseli: Brlás János) gyakorolja. 

 
4.1. Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Intézményi Társulás 

Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 
A feladatot ellátó intézmény neve: 
Térségi Humánsegítő Szolgálat 
Térségi Szociális Gondozási Központ 
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. 
Feladatai: - házi segítségnyújtás 

- közösségi ellátás 
- támogató szolgáltatás 
- idősek nappali ellátása 
- idősek otthona és átmeneti elhelyezés feladatai 
- gyermekjóléti szolgálat 
- családsegítés 
- pedagógiai szakszolgálati feladatok közül logopédiai, nevelési 

tanácsadás és gyógytestnevelés. 
      Működési területe: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási 

területe.77 
 

Az alapítói jogokat a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása (5540 Szarvas, 
Kossuth L. u. 19. képviseli: Brlás János elnök) gyakorolja.78 

 
 
4.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120.§-

a alapján kötött ellátási szerződéssel, együttműködési megállapodással vagy egyéb 
módon:79 

 
4.2.1. „Rózsakert – Gondozás és Egészséges Életmódért” Alapítvány 

Székhelye: 5553 Kondoros, Aradi u. 33. 
              

Az Alapítvány által ellátott feladatok:  
- 10. házi segítségnyújtás Kondoros közigazgatási területén 
- 10. közösségi ellátás Kondoros, Csabacsűd, Kardos közigazgatási területén 
- 10. idősek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén  
- 10. fogyatékos személyek nappali ellátása Kondoros közigazgatási területén 
- 10. idősek otthona Kondoros közigazgatási területén.80 

                                                 
75 Módosította a 203/2012. (XI. 29.) sz. határozat 
76 Beiktatta a 23/2017. (III.22.) sz. határozat 
77 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
78 Beiktatta a 73/2014. (VI.25.) sz. határozat 
79 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
80 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
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4.2.2. Közösségi Misszió 

Székhelye: 5553 Kondoros, Deák F. u. 1. 
A Közösségi Misszió által ellátott feladatok: 

- házi segítségnyújtás 
- közösségi ellátás 
- támogató szolgáltatás 
- fogyatékos személyek nappali ellátása 
- szociális étkeztetés 

Működési területe: Kondoros Nagyközség közigazgatási területe.81 82 
 
4.2.3. Magyarországi Evangélikus Egyház 

Székhelye: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 7. 
Az Egyház által ellátott feladatok: 

- házi segítségnyújtás 
- szociális étkeztetés 
- szenvedélybeteg gondozás 
- idősek nappali ellátása 
- szenvedélybeteg ellátás 
- támogató szolgálat 
- támogató szolgálat 
- tartós bentlakás 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- fogyatékos személyek ellátása 
- demens személyek nappali ellátása 
- utcai szociális munka 
- tanyagondnoki szolgálat 

Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Hunya, 
Örménykút, Gyomaendrőd, Szarvas települések közigazgatási területe.83 

4.4  A Társulás keretén belül a szociális ágazat feladatainak összehangolt ellátása 
érdekében Szociális Kerekasztal működik. Tagjait a települési önkormányzatok 
javaslata alapján a Társulási Tanács választja meg. 
 

5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi 
sürgősségi ügyeletet a Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
által, a szarvasi 2. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében 
szervezi meg a Társulás.84,85,86,87,88,89 

 
5.1. A Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (5540 Szarvas, 

Kossuth L. u. 19. képviseli: Varga Margit) területi ellátási kötelezettséggel látja el az 
ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, 
Szarvas települések közigazgatási területén.90 91 92,93 

                                                 
81 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat 
82 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
83 Kiegészítette a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
84 Módosította a 99/2011. (VIII.03.) sz. határozat 
85 Módosította a 73/2014. (VI.25.) sz. határozat 
86 Módosította a 101/2014. (IX.17.) sz. határozat 
87 Módosította a 61/2015. (IV.9.) sz. határozata 
88 Módosította a 23/2017. (III.22.) sz. határozat 
89 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
90 Módosította a 73/2014. (VI.25.) sz. határozat 



 13 

 
5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú 

Társulásával kötött megállapodás van hatályban. 
 

5.3. 94.95 
 

5.4. Szarvas 2. számú gyermek háziorvosi alapellátás Szarvas közigazgatási területén a 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által megbízási szerződés keretében látja el.96 
 

 
6. 97,98 
 
7. 99 , 100 , 101 
 
8. 102 
 
9. A Társulás ingatlan-és vagyongazdálkodási feladatai a Társulás tulajdonában álló 

vagyontárgyakra, valamint az önkormányzatok részéről a Társulás használatába 
(üzemeltetésébe) adott vagyontárgyakra terjednek ki. A feladatot a Szarvasi Polgármesteri 
Hivatal103 és a Társulás által fenntartott intézmények útján látja el. 

 
10. 104 

 
 

11. A Társulás keretén belül a közművelődési, kulturális, közgyűjteményi feladatok 
összehangolására, az épített környezet, építészeti értékek védelme és a műemlékvédelem 
érdekében Közkincs Kerekasztalt működtethet105 
 

12. 106 
 
13. A Társulás kiemelt feladatának tekinti a határon átnyúló nemzetközi kapcsolatok 

létesítését és az Európai Unió szervezeteivel való együttműködést. Együttműködési 
megállapodás alapján társ-kistérségi kapcsolatot tart fenn Kishegyes Község kistérségével 
(Szerbia, Vajdaság). 

 
14. A Társulás működését figyelemmel kísérő civil kontroll biztosítása érdekében szoros 

kapcsolatot tart a kistérség civil szervezeteivel. Kiemelten támogatja a Körös-szögi Civil 

                                                                                                                                                         
91Módosította a 101/2014. (IX.17.) sz. határozat  
92 Módosította a 61/2015. (IV.9.) sz. határozata 
93 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
94 Módosította a 203/2012. (XI. 29.) sz. határozat 
95 Törölte a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
96 Kiegészítette a 23/2017. (III.22.) sz. határozat 
97 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
98 Törölte a 76/2016. (XI.25.) sz. határozat 
99 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
100 Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
101 Törölte a 193/2013. (XII.19.) sz. határozat 
102 Törölte 56/2012. (III.27.) sz. határozat 
103 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
104 Törölte a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
105 Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
106 Törölte a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
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Fórum Egyesület munkáját, amely ellátja a kistérségi Civil Egyeztető feladatait külön 
megállapodás alapján.107 

 
15. 108. 
 
A társult önkormányzatok képviselő-testületei által a Társulásra átruházott 
hatásköröket a Társulási Megállapodás 1.sz. melléklete tartalmazza. 
Az átruházott hatásköröket a Társulási Tanács tovább nem ruházhatja. 
 
 
 

IV. 
A Társulás tagsági viszonyai 

 
 
 
1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei – kizárólagos 

jogkörükben minősített többséggel hozott – határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki 
a Többcélú Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat.  

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

önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodást jóváhagyják.  
A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
határozata szükséges: 

• a megállapodás jóváhagyásához 
• a megállapodás módosításához 
• a megállapodás megszűntetéséhez 
• a társulási megállapodás felmondásához (kilépéshez) 
• a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásához.109 

3. A Tanács elnöke a jóváhagyást követő 15 napon belül megküldi a Társulási 
Megállapodást a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek.110 

 
4. A Társulási Megállapodást a Társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi 

önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 
 
5. A Társulás tagja a Társulási Megállapodást a naptári év utolsó napjával – december hó  

31-i hatállyal – mondhatja fel.  
A felmondásról (kiválásról) szóló – minősített többséggel meghozott – határozati döntést 
legalább 6 hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a 
Társulási Tanáccsal közölni. 
A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A társuláshoz való csatlakozásról 
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. A társulásban részt 
vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges 
a többcélú kistérségi társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.111, 112 

                                                 
107 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat   
108 Hatályon kívül helyezte 43/2011. (III.23.) sz. határozat  
109 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
110 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
111 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
112 Módosította 154/2013. (X.15.) sz. határozat 
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6. A Társulási Tanács jelen megállapodás VI. 1.13 pontjában meghatározott 

szavazataránnyal hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja azt a 
települési önkormányzatot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt 
felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. 

 
7. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodás módosításáról, megszűntetéséről vagy 

felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 
 
8. A Társulás tagjai a kilépéskor és a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással 

elszámolni. 
 
9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási 

szerződés szerint osztják fel.  
 
 
 

V. 
A Többcélú Társulás szervezeti rendszere 

 
 
 
A Többcélú Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali 
eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 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 Tanács elnöke, a Tanács alelnökei113, a Tanács bizottságai.114 
 

2 A Társulási Tanács 
 

2.1 A Többcélú Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
2.2 A Tanács gyakorolja a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott, 

valamint a települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott 
önkormányzati feladat-és hatásköröket. 

 
2.3 A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő 

polgármesterei. 
 

2.4 A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
 

                                                 
113 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
114 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től.    
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2.5 A Tanács tagjának, a polgármesternek akadályoztatása, illetve távolléte esetére 
a polgármester helyettesítésének rendjét a települési önkormányzat képviselő-
testülete határozza meg.  
A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti 
joggal felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető teljes jogkörrel 
rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és 
kötelességeivel.  
A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő a felhatalmazó 
testületi határozat bemutatását, átadását követően járhat el. 

 
3 Társulás Elnöke (A Társulási Tanács Elnöke) 
 

3.1 A Társulási Tanács alakuló ülésén saját tagjai sorából titkos szavazással 
elnököt és két alelnököt115 választ. Az elnök személyére a Társulás bármely 
tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása polgármesteri megbízatásának 
lejártáig szól.116  

 
3.2 A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást.  
 
 

4   Társulás alelnökei (A Társulási Tanács alelnökei117) 
 

4.1.A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából 
titkos szavazással alelnököket választ. Az alelnökök személyére az elnök tesz 
javaslatot. 

 
4.2.Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 
 
5   Bizottság 

 
5.1. A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, 

végrehajtásának szervezésére állandó vagy eseti jelleggel hoz létre és működtet 
munkabizottságot. 

 
5.2. Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó 

határozatban a Társulási Tanács határozza meg. 
 

5.3. A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a 
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg, a 
részletszabályokat külön Ügyrend tartalmazza. 

 
 
5.4. A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a 

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

 

                                                 
115 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
116 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
117 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
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5.5. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően létrehozott közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökét és két alelnökét 
a bizottság tagjai maguk közül választják meg.118 

 
6   A Társulás munkaszervezete119 

 
6.1.  A Társulási Tanács munkaszervezetének feladatait a Szarvasi Polgármesteri 

Hivatal látja el. A Kistérségi Fejlesztési Tanács szervezési és működéssel 
kapcsolatos feladatait szintén a Szarvasi Polgármesteri Hivatal látja el. A 
munkacsoport létrehozásáról és működésének szabályairól a Többcélú 
Társulás és Szarvas Város Önkormányzata külön megállapodást köt. 

 
6.2.  A munkavállalók felett a munkáltatói jogokat Szarvas Város Jegyzője 

gyakorolja.120 
 
6.3.   A munkavégzést a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata, valamint a 6.1. pontban megjelölt külön megállapodás 
szabályozza.” 

 
7 121 
 
8. Mikro-térségi Tanács 
 

8.1. A Mikro-térségi Társulás a Többcélú Társulás azon tagjaiból áll, mely tagok 
jelen többcélú társulási megállapodásokon belül, e megállapodás mellékletét 
képező külön megállapodással az önkormányzatok egy vagy több kötelező 
alapellátási feladatát vagy szabadon választott feladatát együtt oldják meg. 

 
8.2. A Mikro-térségi Társulási Tanács feladata a megállapodásban szereplő 

feladatok végzésének koordinációja, ellenőrzése, a mellék megállapodásban 
foglaltak betartásának figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a 
hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.122 

 
 
 

VI. 
A Társulási szervek működési szabályai 

 
 
 
1. Társulási Tanács működési szabályai 

 
1.1. A Tanács alakuló ülését a székhely település önkormányzatának polgármestere 

hívja össze és vezeti.  
 
1.2. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.  

                                                 
118 Kiegészítette az 56/2012. (III.27.) sz. határozat 
119 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
120 Módosította a 123/2013. (VIII.28.) sz. határozat 
121 Hatályon kívül helyezte 43/2011. (III.23.) sz. határozat   
122 Módosította a 115/2011. (VIII.31.) sz. határozat 
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1.3. Az alakuló ülés kötelező napirendje:  

- a tisztségviselők megválasztása, 
- a társulás szervei tagjainak megválasztása, 
- a társulási megállapodás felülvizsgálata. 

 
1.4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 
1.5. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint felhatalmazott 

képviselő útján lehet. 
 

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

 
1.7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása, ill. 

távolléte esetén a kijelölt alelnök hívja össze és vezeti.123  
 

1.8. A Tanács ülését össze kell hívni: 
- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, 
- a társulás tagjai egynegyedének – naprendet tartalmazó- indítványára, annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 
kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.124 
 

1.9. A Tanács ülése nyilvános.  
 
A Tanács zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a 
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy 
tárgyalásakor. 
 
A tanács zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt 
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.125 
 

1.10. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv.-nek a 
képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által 
felhatalmazott tagja, valamint a munkaszervezet vezetője írja alá. 
A Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek és a Társulás 
tagjainak.126 

 
1.11. Minősített többség127, vagyis a Társulási Tanács jelen lévő tagjai kétharmadának 

igen szavazata és az igen szavazattal szavazó tagok által képviselt kistérségi 
lakosságszámának több mint a fele szükséges: 

- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához, 
                                                 
123 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
124 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
125 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
126 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
127 Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
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- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
- tag kizárásához, 
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat 
meghatároz.128 

 
1.12. 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 úgy a feladat 
megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok 
képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek. 

 
2. A Társulás egyéb szerveinek működési szabályai 
 

2.1. A bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.129  
 

2.2. Üléseit az elnök hívja össze.  
 
2.3. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi 

szavazattal hoznak meg. 
 
2.4. A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további 

szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az általuk 
elfogadott Ügyrend tartalmazza. 

 
 
 

VII. 
A Társulás tagjának jogai és kötelezettségei 

 
 
 

1. A társulás tagjának jogai 
 

1.1. Részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a 
társulás szervezetének kialakításában.130 

   
1.2. Választhat és választható a Társulás egyes szerveibe, tisztségeire.131 

 
1.3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 
 
1.4. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást 

kötött. 
 
1.5. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben.  

                                                 
128 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
129 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
130 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
131 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
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1.6. 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. 

 
1.7. Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  
 
1.8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

2. A társulás tagjának kötelessége 
 

2.1. A társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak betartása. 

 
2.2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és 

feladatok közös megvalósításában. 
 
2.3. A Társulás határozatainak végrehajtása. 

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

szolgáltatás. 
 
2.5. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 

3. A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra jogosult személy jogai és 
kötelezettségei 132 

 
3.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

 
a. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
b. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, 

költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről, 
c. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt, 
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére 

a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél 
megvalósulásáról, 

f.  ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a 
Társulási Tanács számára előírt, 

g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok 
módosításait a Társulás nevében aláírja, 

h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve 
képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, 
beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet, 

 
 
 
                                                 
132 Beiktatta a 154/2013. (X.15.) sz. határozat 
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VIII. 
A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja 

 
 
 

1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. A Társulás a munkacsoport133 útján gondoskodik költségvetésének 
végrehajtásáról. A Társulás saját költségvetéssel rendelkezik, melyet a Társulási Tanács 
határozattal állapít meg.134 

 
 
2. A Társulás pénzügyi forrásai 
 

A központi költségvetésből a Társulást megillető normatív támogatások, egyéb 
központi támogatások.135 

 
 A társult önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai a Társulás működési 

költségeihez és az egyes közösen vállalt feladatok ellátásához. 
 
 Kistérségi társulások kötött felhasználású normatív állami támogatása és egyéb 

költségvetési hozzájárulások. 
 

 Pályázati források. 
 
 A Társulás vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.136 

 
 Rendezvények szervezéséből, kistérségi kiadványok értékesítéséből származó 

bevételek. 
 
 Jogi és természetes személyek, alapítványok támogatásai, felajánlásai. 
 

3. Pénzügyi hozzájárulás 
 

 A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás általános 
működési költségeihez lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. A számítás 
alapjául szolgáló lakosságszám minden évben megegyezik a normatív állami 
hozzájárulás kiszámításánál figyelembe vett lakosságszámmal. 

 
 A munkacsoport137 keretén belül vagy külön megállapodás alapján ellátott 

ágazati és egyéb feladatok költségeihez az önkormányzati hozzájárulás 
megosztása történhet: 

- lakosságarányosan 
- az ellátottak arányában 
- a feladat ellátását igénylő munkanapok arányában 
- ügyiratszámok alapján 
- a feladatellátásra jellemző egyéb módon, 

                                                 
133 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
134 Módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat 
135 Törölte és módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat 
136 Törölte és módosította a 40/2012. (II.17.) sz. határozat 
137 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
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amelyet külön megállapodásban rögzíteni kell. 
 
 A Társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges önkormányzati 

hozzájárulás összegét és annak településenkénti megosztását az adott intézmény 
költségvetése tartalmazza. 

 
 Az intézményi és az intézményfenntartó társulások működéséhez szükséges 

önkormányzati támogatás megosztását az erre vonatkozó társulási 
megállapodások tartalmazzák. 

 
 A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét és a 

befizetés rendjét a Tanács állapítja meg költségvetési évenként, költségvetési 
határozatban. A hozzájárulás összegét a települési önkormányzatok képviselő-
testületei saját költségvetési rendeletükben rögzítik 

 
4.    A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére irányadó eljárás menete: 
 

- A pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban rögzített fizetési határidőt 
követő 30. napon a munkacsoport138 fizetési felszólítást küld a 
kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzatnak. 

- A fizetési felszólítást követő 30 napon belül az önkormányzat fizetési 
halasztást, részletfizetést kérhet a Társulási Tanácstól, megalapozott 
indokolással alátámasztva. 

- A halasztási, részletfizetési kérelmet a Társulás Pénzügyi Bizottsága soron 
következő ülésén elbírálja, s javaslatot tesz a Társulási Tanácsnak a 
kérelem teljesítésére, vagy elutasítására. 

- Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, részletfizetés nem 
teljesítése esetén a munkacsoport139 azonnali beszedési megbízást nyújt be 
a kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzat számlavezető 
pénzintézetéhez. 

. 
5. Forrásgyűjtés, forráskoordináció 
 

5.1 A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei 
megvalósításához helyi, térségi, központ, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat 
gyűjthet. 
 

5.2 Társulási illetve önkormányzati forrást (önerőt) igénylő pályázatok benyújtása a 
Tanács jóváhagyó határozata alapján történhet. A határozatban meg kell jelölni az 
önerőt biztosító önkormányzatokat és a költségmegosztás rendjét. 

 
6. Vagyoni viszonyok 
 

6.1 A Többcélú Társulás vagyonának köre: 
- a Társulás döntéseivel szerzett, valamint a Társulás tevékenysége révén 

keletkezett vagyon 
- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és annak 

szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi, 

                                                 
138 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
139 Módosította az 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
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- pályázati úton megszervezett vagyon, 
- az önkormányzatok részéről a feladatellátásra átadott vagyon 
- egyéb vagyon. 

 
6.2 A Többcélú Társulás ingó és ingatlan vagyonát részletesen a munkacsoport140 által 
vezetett vagyonnyilvántartás tartalmazza, amely a Társulás éves mérlegéhez kapcsolódóan 
évenként leltározásra kerül. A Társulás tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 

6.3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja. A vagyonkezelés és 
vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulás erre vonatkozó külön szabályzata 
tartalmazza. 

6.4  Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer141: 

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős. 
A Tanács a gazdálkodás szabályszerűségének felügyeletére 5 fős Pénzügyi és 
Szociális Bizottságot142 hoz létre.  
Tagjait a Tanács választja meg, 3 főt saját tagjai sorából, 2 főt külső szakértők 
közül. 
Feladata: a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, a társulás 
és költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerének felügyelete.143 

 
6.5 A Társulás 2004-től 2007. december 31-ig keletkezett vagyona Békésszentandrás, 
Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút és Szarvas önkormányzatainak közös 
tulajdonát képezi. A Társulás vagyonnyilvántartásában a 2008. január 1-ét követően 
keletkező közös vagyont elkülönítetten kell kezelni. 

 
 
 

IX. 
Kapcsolati és együttműködési rendszer 

 
 
 
1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési 

önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési 
társulásaival, egyéb társulásaival, a Dél-alföldi Régió Többcélú Társulásaival. 

 
2. A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség 

fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti 
szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel, civilekkel.144   

 
3. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, 

intézményekkel.  
 

                                                 
140 Módosította a 59/2013. (IV.23.) sz. határozat. Hatályos 2013. július 1.-től. 
141 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
142 Módosította a 218/2012. (XII. 21.) sz. határozat 
143 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
144 Módosította 43/2011. (III.23.) sz. határozat    
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4. Tájékoztatási kötelezettség: 
 

4.1.A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról a 
települési önkormányzat képviselő-testületének évente két alkalommal 
beszámolnak. 

  
4.2.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. 

 
5. 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, önszerveződő közösségei tájékoztatására. 

 
 

X. 
A Társulás megszűnése 

 
 
1. A Társulás megszűnik, ha: 

- annak megszűnését valamennyi tag minősített többséggel hozott képviselő-testületi 
határozattal kimondja, 

- ha a társulásban csak egy tag marad, 
- bíróság jogerős döntése alapján. 
 

2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 

  
3. A felosztás elvei a következők:  

- Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).  

- Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 
önkormányzatot. 

 
4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 

  
5. A közös tulajodon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, 

a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott 
fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátást nem veszélyeztetik, a célvagyon a 
közfeladat ellátását biztosítja. 

 
6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 

feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 
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működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben külön állapodnak meg. 

  
7. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulásból történő kilépéskor, 

illetve a Társulás 3 éven belüli megszűnése esetén a Társulás által elnyert állami 
támogatások visszafizetéséről gondoskodnak. Tudomásul veszik, hogy a kilépő 
önkormányzatra –lakosságszám szerint- jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal 
növelten kell a központi költségvetésnek megfizetni. 

 
8. Adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén támogatással 

létrehozott vagyon – a felek eltérő megállapodásának hiányában - a közszolgáltatási 
feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül. 

 
9. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a távozó tag által a Társulásba vitt 

vagyonával kell elszámolni. Annak kiadására a távozó tag csak abban az esetben jogosult, 
ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ellenkező esetben a Társulás 
volt tagját a Társulással kötött megállapodás alapján használati díj illeti meg. 

 
10. Amennyiben a távozó tag a Társulás közös beruházásában vesz részt, a kilépés nem 

jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházáshoz a szükséges 
önkormányzati hozzájárulást ne fizesse meg, kivéve, ha azt a Társulásban maradó 
önkormányzatok átvállalják. 

 
11. A Társulásból távozó tag köteles a társulási célok megvalósításához elnyert támogatások 

reá jutó részét visszafizetni, ha a kilépés a támogatásra irányuló pályázat benyújtásától 
számított 3 éven belül történik és a pályázati kiírás vagy támogatási szerződés ezt 
tartalmazza. 

 
 

 
XI.145 

A Társulás által alapított gazdasági társaság 
 

 
1. Az Alapító döntése szerint nonprofit korlátolt felelősségű társaságot (továbbiakban 

Társaság) hoz létre, az alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás illetékességi 
területéhez tartozó települések hulladékgazdálkodásának hatékonyabb ellátásának 
biztosítása érdekében. Az Alapító a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 pályázaton 
nyertesként szerepelt, a megvalósításhoz a nonprofit Kft. megalapítása szükséges 
követelmény. 
 

2. A Társulás, mint Alapító 2013. november 15-én létrehozta a Körös-szögi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban Társaság), 
melynek székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19. 
 

3. A Társaság alapítói jogkörével kapcsolatos döntésekben a Társulás a 4. mellékletben 
meghatározott eljárási rend szerint és az abban meghatározott szavazati arányok mellett hoz 
döntést. 

                                                 
145 Beiktatta a 177/2013. (XI.20.) sz. határozat 
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Záró rendelkezések 
 
 

1) A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor 
hatályos jogszabályok, így különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 157. § alapján a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásról szóló 2004. évi CVII. Törvény, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény vonatkozó 
rendelkezései 2013. január 1. napjától vesztik hatályukat, a területszervezési eljárásról 
szóló 1999. évi XLI. Törvény módosításul,  és a Társulás működésére 2013. január 1. 
napjától az Mötv., különösen annak IV. fejezetének rendelkezéseit szükséges 
alkalmazni azzal, hogy az Mötv 2013. június 30-ig átmeneti időszakot biztosít a 
Társulás és működési dokumentumainak módosítására és azok hatályba léptetésére. 

 
2) A jelen Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi települési 

önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, az abban foglalt 
időpontban válik hatályossá. Az önkormányzatok jelen megállapodásban foglaltak 
szerint kötelesek saját Szervezeti és Működési Szabályzataikat módosítani. 
 

3) A Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbiak: 
• A társult önkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskörök jegyzéke  
     (1. sz. melléklet) 
• a Többcélú Társulás által ellátott feladatok tagtelepülésenkénti felsorolása  
     (2. sz. melléklet) 
• a Többcélú Társulás saját intézményeinek felsorolása  
     (3. sz. melléklet) 
• a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. sz. melléklet) 
• a Többcélú Társulás Vagyongazdálkodási szabályzata (5. sz. melléklet) 
az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások. 

 
4) A Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét és függelékét képező 

dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak. 
 

5) Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben 
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 

 
6) A Többcélú 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 Szarvasi Városi Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki.  
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7) Jelen megállapodás 2008. január 1-vel lép hatályba és ezzel egy időben a Szarvasi 

Kistérség Többcélú Társulásának 2004. évi megalakulásáról szóló megállapodás 
hatályát veszti. 

 
8) Jelen Társulási Megállapodás összesen 25 számozott oldalból, valamint a jelen fejezet 

3. pontjában felsorolt mellékletekből áll. 
 
 
Szarvas, 2007. november 29. 
 
 
 Babák Mihály s.k. Mihaleczné Kovács Mária s.k. 
 Társulási Tanács elnök Kistérségi irodavezető 
 
 
Záradék: 
A Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe foglalása a …/2019. (XII.18.) számú 
határozata alapján 2019. december 18. napján megtörtént. 
 
 
 
Szarvas, 2019. december 18. 
 
 

Dr. Melis János 
Szarvas Város címzetes főjegyzője 
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1. sz. melléklet146 
 

a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásához 

 
Átruházott hatáskörök jegyzéke 

 
 
 
 
A Társulást alkotó települések önkormányzatainak Képviselő-testületei az alábbi hatáskörben 
ruházzák át a Társulási Tanácsra. 
 
 
 
I. Szarvas, Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút részéről: 
 

1. „Jelző rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat (1993. évi III. tv. 57. § f. és 
h. pontja)147 

2. 148 

3. 149 

4. 150 

5. Háziorvosi ügyeleti ellátás működtetése (43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19.§) 151 
 

 

II. Szarvas, Kardos, Kondoros részéről: 152,153 
1. Szociális alapfeladatok ellátása (1993. évi III. tv 57.§ a-d. és j. pontja) 

2. 154 

3. 155 

 
 
III. Kardos, Kondoros részéről: 156 

1. Család- és gyermekjóléti Szolgálat (1997. évi XXXI. Tv.104. § 2,3,4, bek.; 1993.évi 
III. Tv. 64.§.; 2015. évi CXXXIII.Tv. 

 

                                                 
146 Módosította a 15/2014. (II.26.) sz. határozat 
147 Módosította a 60/2016.(X.26.) sz. határozat 
148 Törölte a 193/2013. (XII.19.) sz. határozat 
149 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
150 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
151 Beiktatta a 73/2014 (VI.25.) sz. határozat 
152 Módosította a 60/2016. (X.26.) sz. határozat 
153 Módosította a 42/2017. (V.24.) sz. határozat 
154 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
155 Törölte a 73/2014 (VI.25.) sz. határozat 
156 Beiktatta a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
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IV. Szarvas részéről: 157, 158 
1. Szociális szakosított feladatok ellátása (1993.évi III. Tv. 57.§ a. és d. pontja)159 

 

Szarvas, 2008. február 25. 

 

 
 Babák Mihály sk. Mihaleczné Kovács Mária sk. 
 elnök kistérségi irodavezető 
 

                                                 
157 Beiktatta a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
158 Módosította a 76/2017. (XI.15.) sz. határozat 
159 Módosította a 60/2016. (X.26.) sz. határozat 
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A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

 
1. sz. mellékletének kiegészítése 

 
Átruházott hatáskörök jegyzéke 160 

 
 

                                                 
160 Hatályon kívül helyezte a 36/2017.(V.3.) sz. határozat 
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2. sz. melléklet161,162 
 
 

„A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁHOZ 

 
 

A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 
TAGTELEPÜLÉSENKÉNTI FELSOROLÁSA 

 
 
 
1. BÉKÉSSZENTANDRÁS 
 

- Szociális és gyermekjóléti feladatok:163, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgálat 

- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet. 
- 164 

 
2. CSABACSŰD 
 

- 165,166, 167 
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet 

 
 
3. HUNYA 
 

- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt 
- A Társulás egyes pályázatainak megvalósításában, pályázati fejlesztésekben, 

területfejlesztési és településfejlesztési feladatokban vesz részt 
 
 
4. GYOMAENDRŐD 
 

- Társulás által ellátott intézményi feladatokban nem vesz részt 
- A Társulás KEOP-1.1.1/F pályázati projektjének megvalósításában vesz részt 

 
 
5. KARDOS 
 

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat 
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet. 
- 168 

 

                                                 
161 Módosította a 218/2012. (XII.21.) sz. határozat 
162 Módosította a 193/2013. (XII.19.) sz. határozat 
163 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
164 Törölte a 7662016. (XI.25.) sz. határozat  
165 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
166 Módosította a 42/2017.(V.24.) sz. határozat 
167 Módosította a 76/2017. (XI.15.) sz. határozat 
168 Törölte a 76/2016. (XI.25.) sz. határozat  



 32 

 
6. KONDOROS 
 

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, gyermekjóléti szolgálat, 
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet, 
- 169 

 
7. ÖRMÉNYKÚT 
 

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,170 
támogató szolgáltatás171 

- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, sürgősségi ügyelet            
 

 
8. SZARVAS 
 

- Szociális és gyermekjóléti feladatok: szociális alapellátás, szakosított ellátás, 172, 
- Egészségügyi ellátás: védőnői szolgálat, Szarvas 2. sz. gyermek háziorvosi 

egészségügyi alapellátás, sürgősségi ügyelet173,174 
- 175 

 
9. A TÁRSULÁST ALKOTÓ VALAMENNYI TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZT VESZ 
 

- a területfejlesztési, településfejlesztési feladatokban, együttműködésekben; ezekhez 
kapcsolódó pályázati támogatással megvalósítható közös projektekben; uniós, 
nemzeti, egyéb pályázati projektek, beruházások megvalósításában, fenntartásában, 
működtetésében; pályázati véleményezési eljárásokban, a Fejlesztési Tanács és 
feladatai működésében 

 
- szociális, kulturális és közművelődési fórumok, térségen, társuláson, megyén belüli 

fejlesztésében, szervezésében és működtetésében, 
 

- a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében 
 

- A tagtelepülési önkormányzatok közigazgatási területén működő civil társadalom és 
civil fórum szervezésében, fejlesztésében és működtetésében 

 
- Egyéb feladatokban a Társulási Tanács egyedi döntései alapján 

 
 
Szarvas, 2012. december 21. 
 
 Brlás János sk. 
 Társulási Tanács elnöke 

                                                 
169 Törölte a 76/2016. (XI.25.) sz. határozat 
170 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
171 Módosította a 60/2016. (X.26.) sz. határozat 
172 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
173 Módosította a 23/2017.(III.22.) sz. határozat 
174 Módosította a 84/2019 (XII.18.) sz. határozat 
175 Törölte a 76/2016. (XI.25.) sz. határozat 
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3. sz. melléklet176 
 
 
 

A KÖRÖS- SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  
SAJÁT INTÉZMÉNYEINEK FELSOROLÁSA 

 
 
 

1. 177 
 

2. 178 
 

3. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 

(Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth utca 19.) 

 

 
Szarvas, 2012. december 21. 
 
 
 
 
 Brlás János sk. 
 Társulási Tanács elnöke 

                                                 
176 Beiktatta a Társulási Tanács 218/2012. (XII. 21.) sz. határozata 
177 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
178 Törölte a 176/2015. (XI.25.) sz. határozat 
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4. sz. melléklet179,180,181 
 
 
 

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁHOZ 

 
 
 

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által alapított Körös-szögi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésének 

eljárásrendje 
 
 
 
 

1. A Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: Társaság) alapítójának képviselője Brlás János a Társulás elnöke 

 
 
2. Az alapításhoz szükséges törzstőke rendelkezésre bocsájtását a tagtelepülések 2013. 

évi lakosságarányosan teljesítik az alábbi megosztásban: 

 

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 32,43 % 
Szarvas Város Önkormányzata 38,50 % 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 8,67 % 
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 4,33 % 
Kondoros Város Önkormányzata 12,09 % 
Hunya Község Önkormányzata 1,53 % 
Kardos Község Önkormányzata 1,51 % 
Örménykút Község Önkormányzata 0,94 % 

   100,00 % 

 

 
3. A társaság működéséhez szükséges költségek fedezetét a tagtelepülések a tárgyévet 

megelőző év állandó lakosságadatával arányosan teljesítik.182 
 
4. A társaság ügyeiben döntő szavazatok megosztása a tagtelepülések a KEOP-

1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosítószámú pályázat kapcsán megvalósuló vagyon 
településenkénti hányada alapján történik. Azon települések, melyek a pályázatban 
nem vesznek részt, 1 szavazat illeti meg az alábbiak szerint: 

 
 
 

                                                 
179 Beiktatta a 177/2013. (IX.20.) sz. határozat 
180 Kiegészítette a 43/2014. (IV.23.) sz. határozat 
181 Kiegészítette a 36/2017.(V.3.) sz. határozat 
182 Módosította a 23/2017.(III.22.) sz. határozat 
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 Vagyon 

településenkénti 
hányada 

Település által 
képviselt szavazatok 

száma 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 0 % 1 
Örménykút Község Önkormányzata 0 % 1 
Hunya Község Önkormányzata 0 % 1 
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 0,23 % 2 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 24,91 % 248 
Kardos Község Önkormányzata 0,46 % 5 
Kondoros Nagyközség Önkormányzata 37,23 % 371 
Szarvas Város Önkormányzata 37,18 % 371 
Összesen: 100 % 1000 
 
 

5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves prémiuma” 
kapcsán prémium csak abban az esetben illeti meg az ügyvezetőt, amennyiben ez által 
a lakossági terhek nem emelkednek. A vezető tisztségviselőnek éves prémium csak 
abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa a tárgyban egyhangú döntést hoz. 
 

6. 183A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú pályázatban el nem számolható tételek 
visszafizetési kötelezettsége azon önkormányzatot terheli, ahol a gépjármű 
ténylegesen használatban van.  
 

Település Tételek Visszafizetési kötelezettség 
Szarvas 1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz) 

1 db felépítmény a hulladékgyűjtő 
járműre 
1 db DAF konténerszállító gépjármű 
Ügyleti és késedelmi kamat 

 
 
80 901 821 Ft 

Gyomaendrőd 1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz) 
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő 
járműre 
Ügyleti és késedelmi kamat 

 
40 156 126 Ft 

Kondoros 1 db hulladékgyűjtő jármű (alváz) 
1 db felépítmény a hulladékgyűjtő 
járműre 
Ügyleti és késedelmi kamat 

 
40 156 126 Ft 

Összesen: 161 214 074 Ft 
 
A megfizetés módját a Társulás és az érintett önkormányzatok külön megállapodásban 
szabályozzák. 

 
Szarvas, 2013. november 20. 
 Brlás János sk. 
 Társulási Tanács elnöke 

 

                                                 
183 Beiktatta a 36/2017.(V.3.) sz. határozat 
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