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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. március 29-i ülésére 
 
Tárgy:  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása  
 
Ikt.sz: I/1328/9/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei többcélú 
társulást hoztak létre 2004. június 30. napjával. Az együttmőködés szabályait a Felek társulási 
megállapodásban rögzítették. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 
szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (3) bekezdése értelmében a többcélú kistérségi társulási 
megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint 
módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követı hat hónapon belül 
felülvizsgálják. A társulási megállapodás felülvizsgálata során az alábbi módosítások, 
kiegészítések váltak szükségessé: 
 
1. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggı egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 1-26. § alapján több pontban módosításra került a 
területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: 
Tftv.). A területfejlesztési önkormányzati társulásokat érintıen 2012. január 1-jétıl 
hatályon kívül helyezésre kerültek a Tftv. kistérségi fejlesztési tanácsra, a megyei 
területfejlesztési tanácsra és a regionális fejlesztési tanácsra vonatkozó rendelkezései. A 
megállapodás bevezetı rendelkezéseinek elsı bekezdését, illetve az abban található 
jogszabályi hivatkozást módosítani szükséges az alábbiak szerint.  
„Kecskemét kistérség települési önkormányzatainak képviselı-testületei a közös 
területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására, a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi tárulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt.) 1. §-
a, valamint a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény 
(továbbiakban: Tftv.) 10. §-a alapján” 
 

2. Az I. fejezet „Általános rendelkezések” 3. pontjában módosítani szükséges a kistérséget 
alkotó települések lakosságszámát a 2011. január 1-jei állapotnak megfelelıen. A 
társulási megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza részletesen a kistérséghez tartozó 
települések lakosságszámát, így ez is módosításra kerül a 2011. január 1-jei állapotnak 
megfelelıen.  

 
3. A megállapodás II. fejezetének 2. pontjának utolsó bekezdésében a Tftv. rövidített 

jogszabályi hivatkozás került beépítésre. 
 
4. A megállapodás II. fejezetének 2.2.2. alpontjában pontosításra került a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvényre (továbbiakban: Ktv.) hivatkozás. 
 
5. A megállapodás III. fejezetének 2. pontja szabályozza a közszolgáltatási feladatok 

ellátását, melynek módosítása, kiegészítése indokolt az alábbiak szerint: 
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A 2.1. alpontban a pedagógiai szakszolgálatok közül a pályaválasztási tanácsadás 
feladatellátásra vonatkozóan - a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvényben foglaltak miatt -  
módosítani szükséges  a feladatellátással megbízott fél/intézmény nevét. 
 
A 2.3. alpontban a szociális alapszolgáltatási feladatok (szociális étkeztetés, 
családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása), felsorolását ki kell egészíteni a 
közösségi ellátással mivel e feladat ellátására a Társulás szerzıdést köt a Fıplébániai 
Karitász Alapítvánnyal, mely a késıbbiekben a 2.3.7. alpontban került feltüntetésre. 
Ennek megfelelıen módosult az alpontok számozása, így a gyermekjóléti szolgáltatás a 
2.3.8. alpont alatt szerepel. 
 
A 2.5. alpontban (mozgókönyvtári feladatok) - a megyei önkormányzatok 
konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvényben 
foglaltak miatt - módosítani szükséges a feladatellátással megbízott fél/intézmény 
nevét. 
 

6. A megállapodás 2.9.2. alpontjából törlésre került a „Kistérségi Fejlesztési Tanácsként 
jár el. Ebbéli minıségében” szövegrész. A megállapodás 2.9.6. alpontjából törlésre 
került „a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal” 
szövegrész, helyébe „a megyei önkormányzattal és a térségi fejlesztési tanáccsal” 
szövegrész kerül. A 2.9.11. pontból törlésre kerül „a megyei területfejlesztési tanács 
munkaszervezetével” szövegrész, helyébe „a megyei önkormányzattal” szövegrész 
kerül. A 2.9.2. alpont számozása további alpontokkal folytatódik 2.9.2.1-tıl 2.9.2.10-ig. 

 
7. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

törvény 7. § (3) bekezdés d) pontja, (6) bekezdése és 12. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 13. § (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése, továbbá 20. § (1)-(2) bekezdése 
alapján módosítani szükséges a megállapodás érintett pontjait aszerint, hogy a „helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenırzéséért felelıs szerv” szövegrész helyébe a 
„megyei kormányhivatal” szövegrész kerül (IV. fejezet 3. pontja, VI. fejezet 8. pont 
utolsó bekezdés és 11. pont utolsó mondata).   

 
8. A V. fejezet 4. Hivatali és munkaszervezete alfejezeten belül az 5. pont utolsó 

mondatában pontosításra került a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (továbbiakban: Kjt.) jogszabályi hivatkozás, továbbá törlésre került a „valamint 
a területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény szabályai 
szerint a megyei területfejlesztési tanács véleményének kikérésével” szövegrész. 
Szintén pontosításra került a jogszabályi hivatkozás a VI. fejezet 10. pontjában a Tkt. 
törvény 7. § (5) bekezdés, valamint a VI. fejezet 18. pontjában a Ktv. 89/A. § (9) 
bekezdése esetében. 
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9. Tekintettel arra, hogy új államháztartási törvény és végrehajtási rendelet került 
elfogadásra, módosítani szükséges a jogszabályi hivatkozást a megállapodás VIII. 
fejezet 2. pontjában és a 2. Pénzügyi felügyeleti, ellenırzési rendszer alfejezet 1. 
pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására 
kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XX. 31.) 
Korm. rendelet megnevezésével. 

 
 
10. A záró rendelkezések 1. pontjában módosításra került az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet megnevezése, valamint a Magyar Köztársaság mindenkor 
hatályos költségvetésérıl szóló törvény helyett Magyarország mindenkor hatályos 
költségvetésérıl szóló törvény került feltüntetésre, tekintettel Magyarország 
Alaptörvényének A) cikkére, mely szerint HAZÁNK neve: Magyarország. 

 
11. Az I. fejezet „Általános rendelkezések” 3. pontjában módosítani szükséges a kistérséget 

alkotó települések lakosságszámát a 2011. január 1-jei állapotnak megfelelıen. A 
társulási megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza részletesen a kistérséghez tartozó 
települések lakosságszámát, így ez is módosításra kerül a 2011. január 1-jei állapotnak 
megfelelıen.  

 
A módosított társulási megállapodás a tagönkormányzatok képviselı-testületeinek elfogadó 
határozatát követıen lép hatályba. 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás az elıterjesztés 
mellékletét képezi, melyben vastagon szedve, dılt betővel kerültek jelölésre a módosítások, 
kiegészítések.  
                                                                                                         
 Fentiek figyelembevételével az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-
testület elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

…../2012. (….) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása  
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés 
mellékletét képezı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási 
megállapodását egységes szerkezetbe foglalva, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. március 29. 
 
Lajosmizse, 2012. március 07. 
 
             Basky András sk. 
              polgármester 
 



 
 

5 
 

Elıterjesztés melléklete 
 
 
 

KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

egységes szerkezetbe foglalva 
 

(módosítás dılt betővel, vastagon szedve) 
 

 
Kecskemét kistérség települési önkormányzatainak képviselı-testületei a közös területfejlesztési célok 
kidolgozására és megvalósítására, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi tárulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt.) 1. §-a, valamint a területfejlesztésrıl és a 
területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 10. §-a alapján  

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszere 
szervezeti keretének biztosítására,  

- térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes 
települések önkormányzatainak teljesítıképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, 
valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, 
összehangolására, mőködtetésére, fejlesztésére,  

- a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére, 

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

- a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására,  

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történı kiegyenlített, magas színvonalú és minıségő ellátása 
érdekében  Társulási megállapodást kötnek. 
 
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei önálló jogi személyiséggel 
rendelkezı többcélú kistérségi társulást hoznak létre. 

A többcélú kistérségi társulást 2004. június 30-tól határozatlan idıtartamra hozzák létre.  

A kistérséget alkotó települési önkormányzatok felsorolását – a társulás tagjainak nevét, székhelyét és 
lakosságszámát – a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 
1. A többcélú társulás neve:  Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás (továbbiakban: 

többcélú társulás) 
 
2. A többcélú társulás székhelye: (továbbiakban: térségközpont): 6000 Kecskemét, Kossuth 

t. 1. 
 
3. A többcélú társulás lakosságszáma:  173.894  fı* 
 
4. A többcélú társuláson belül 4 mikrotérség, 4 alközponttal mőködik.  
 

Mikrotérségek, székhelye:  
1.  6060 Tiszakécske, Kırösi út 2.   
2.  6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
3.  6041 Kerekegyháza, Fı u. 47/a.  
4.  6034 Helvécia, Sport u. 42.    
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A mikrotérség a többcélú társulás egyes funkcióiról,  egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, 
közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, mőködtetésérıl, szervezésérıl, 
összehangolásáról ezen Társulási megállapodás keretei között  ill. külön megállapodásba 
foglaltan gondoskodhat. 

A többcélú társulás mőködési területe: a kistérséget alkotó - az 1. számú mellékletben feltüntetett - 
települési önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
A többcélú társulás jogállása: önálló jogi személy. 

A többcélú társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési önkormányzatok képviselı-
testületei.  
 

A többcélú társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a költségvetési szervként mőködı Kistérségi Iroda 
végzi.  

 

A többcélú társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el. 

 

A társulás tagsági nyilvántartása: 

A társulás tagjairól, képviseletérıl, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön 
nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselıje nevét, 
- a belépés, a csatlakozás idıpontját, 
- a térségi feladatellátást, az ágazati feladatellátást, 
- a szavazati jogosultságot,  
- a pénzügyi hozzájárulást. 

A nyilvántartás felfektetése és vezetése a hivatali szervezet feladatát képezi. 

 

  

II.   A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 

1. A többcélú társulás célja, hogy 

- szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési 
rendszerének, továbbá 

- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének 
kialakítása, szervezése, összehangolása, mőködtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) 

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

intézményfenntartás, 
- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének 

összehangolt fejlesztése, 
- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. 

A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei a Társulási 
megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze 
és látják el közösen a Társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített 
feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet. 
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2. A többcélú társulás funkciói: 

A többcélú társulás kettıs funkciót lát el: 

- önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 
szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 
intézmények közös fenntartása, mőködtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, 
biztosítása, fejlesztése, 

- térségfejlesztés: 
 - területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési tervek, 

programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  

 -   településfejlesztés összehangolása. 

A többcélú társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott 
feladat- és hatásköröket. 

A többcélú társulás területfejlesztési feladatkörében a Tftv. szabályait kell alkalmazni. 

  

3. A többcélú társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei egyes 
feladataikat a többcélú társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a többcélú társulásra 
ruházhatják, a többcélú társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  

3.1. A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minıség, az eredményesség, a hatékonyság, 
az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással 
szolgálja ki a térség lakosságát. 

3.2. A többcélú társulás ellátja jelen Társulási megállapodásban rögzített feladat- és 
hatásköröket (térségi feladatok, térségi feladatellátás). 

 

4. A többcélú társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetıit. 

A vezetıkkel kapcsolatban a munkáltatói jogkört – kinevezés, felmentés, fegyelmi felelısségre 
vonás tekintetében – a Tanács, az egyéb, fel nem sorolt munkáltatói jogokat a Tanács elnöke 
gyakorolja.  

 

5. A többcélú társulás egyes feladatait a térségközpont önkormányzat, vagy a többcélú társulás 
más tagjának intézménye útján látja el.  

A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselı-testületei a többcélú társulással, 
valamint az érintett települési önkormányzat képviselı-testülete külön megállapodást köt. 

A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a többcélú társulás feladatát mely intézmény látja el.  

 

6. A feladatellátás módja:  

A többcélú társulás feladatait többféle módon láthatja el: 

- társulás útján – ezen többcélú Társulási Megállapodás keretében, illetve külön társulási 
megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményi társulás), 

- saját intézmény,  
- térségközpont (városi) intézmény, vagy 
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- mikrotérség (községi) intézmény útján, 
- ellátási szerzıdés, 
- feladatellátási szerzıdés, 
- közszolgáltatási szerzıdés, 
- vállalkozási szerzıdés keretében,  
- térségközpont polgármesteri hivatala, 
- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,  
- valamint egyéb módon. 

 

 

III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS 

 

1. Feladatellátás rendszere:  

A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei határozatba foglalják, 
hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, amely pénzügyi 
hozzájárulással jár. 

- Térségi feladatellátás (Jelen Társulási megállapodás keretében a térség egészére 
kiterjedıen ellátandó feladatellátás.) 

- Ágazati feladatellátás (Jelen Társulási, valamint külön megállapodás keretében egyes 
települési önkormányzatok képviselı-testületei által átruházott feladatellátás.) 

Térségi feladatellátás: (Ezen többcélú Társulási megállapodás keretében meghatározott feladat 
ellátása a térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedıen.) 

A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselı-testülete jelen Társulási 
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, közszolgáltatásokat a többcélú társulás 
útján látja el. 

A többcélú társulás a Társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség egészére 
kiterjedıen, térségi szinten látja el. 

Ágazati feladatellátás: (A többcélú társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzatok 
képviselı-testülete által jelen megállapodás, valamint külön megállapodás keretében 
meghatározott feladat ellátása.) 

A többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselı-testülete egyes önkormányzati 
feladat- és hatáskört, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházhatja a 
többcélú társulásra.  

Egyes ágazati feladat ellátására a társult települési önkormányzat képviselı-testülete a többcélú 
társulással, valamint az érintett települési önkormányzat(ok) képviselı-testülete(i)vel külön 
megállapodást köt. 

 

2.  A társulásra átruházott önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátása:  
 

2.1. Pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintő mőködtetése   
- nevelési tanácsadás, 
- logopédiai ellátás, 
- gyógytestnevelés 
- pályaválasztási tanácsadás. 
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A feladatok ellátására a társulás szerzıdést köt: 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a nevelési tanácsadás feladatot 

intézménye, a Nevelési Tanácsadó lássa el külön megállapodás szerint   

- Kecskemét  
- Ágasegyháza  
- Ballószög 
- Felsılajos 
- Fülöpháza 
- Helvécia 
- Jakabszállás 
- Kerekegyháza 
- Kunbaracs 
- Ladánybene 
- Lajosmizse 
- Nyárlırinc 
- Orgovány 
- Városföld településen 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a logopédiai ellátás feladatot 
intézménye, a Nyíri úti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény lássa el külön 
megállapodás szerint 

- Kecskemét  
- Ágasegyháza  
- Ballószög 
- Felsılajos 
- Fülöpháza 
- Helvécia 
- Jakabszállás 
- Kerekegyháza 
- Kunbaracs 
- Ladánybene 
- Nyárlırinc 
- Orgovány 
- Városföld településen 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatával, hogy a logopédiai ellátás feladatot oktatási intézményei 

útján lássa el külön megállapodás szerint 

-     Lajosmizse településen. 

Tiszakécske Város Önkormányzatával , hogy a nevelési tanácsadás  és a logopédiai 
ellátás feladatot intézménye, a Móricz Zsigmond Okt atási Intézmény lássa el külön 
megállapodás szerint   

- Tiszakécske 
- Lakitelek 
- Szentkirály 
- Tiszaug  településen. 
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A Társulás 2009. szeptember 1. napjától – az általa fenntartott Lestár Péter Egységes 
Középiskola, Szakiskola és Óvoda keretein belül – biztosítja a gyógytestnevelés feladat ellátását a 
kecskeméti kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén. 
 
A Társulás három oldalú  megállapodást  köt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal,a 
Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központtal, hogy lássa el a pályaválasztási 
tanácsadást intézménye – az Integrált Óvoda, Általános Iskola, Elıkészítı és Készségfejlesztı 
Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és Szociális Intézmény - útján a 
kecskeméti kistérséghez tartozó települések közigazgatási területén. 

 

2.2. Közoktatás: 

2.2.1. A Társulási Tanács a Társulás minden tagja jelentkezését elfogadta arra vonatkozóan, hogy 
szervezı tevékenységével biztosítja, hogy az önkormányzatok által fenntartott óvodákban és 
iskolákban a mindenkori érvényes költségvetési törvényben foglaltak szerinti feltételeket 
teljesíti. 

  
Közoktatási intézmény fenntartása társulás keretében: 

2.2.2. A Társulás 2007. július 1-jétıl fenntartja a Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és 
Óvoda önállóan gazdálkodó költségvetési szervet. A Lestár Péter Egységes Középiskola, 
Szakiskola és Óvoda esetében Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzıje jár el a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) 91.§-ának (4) bekezdésében felsorolt 
feladatok ellátásában. 

2.2.3. A közoktatási intézményi feladatok ellátására a Társulás 2007. szeptember 1-jétıl szerzıdést 
köt (a bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás, az iskolabusszal utaztatott 
gyermekek, tanulók alapján járó támogatás, a tagintézményi támogatás, valamint a 
kistelepülési tagintézményi támogatás Társulás által lehívott összegének átadására)  

Orgovány központú 
- Orgovány és 
- Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedı intézményi társulással; 

Ballószög központú 
- Helvécia és 
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedı intézményi társulással; 

Jakabszállás központú 
- Jakabszállás és 
- Fülöpjakab települések közigazgatási területére kiterjedı intézményi társulással; 

Lajosmizse központú 
- Lajosmizse és 
- Felsılajos települések közigazgatási területére kiterjedı intézményi társulással; 

Lakitelek központú 
- Lakitelek 
- Tiszaug és  
- Nyárlırinc települések közigazgatási területére kiterjedı intézményi társulással. 

2.2.4. Ladánybene Község Önkormányzata a kistérségen kívül esı Kunadacs Község 
Önkormányzatával hozott lére intézményi társulást, közoktatási feladatai ellátására Kunadacs 
központtal. 
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2.2.5. A Társulás – együttmőködve a települési önkormányzatokkal – összehangolja a fogyatékos, a 
szabadidıs diáksport tevékenységeket, különös tekintettel az alábbiakra: 
- iskolai diáksport jellegő rendezvények 
- fogyatékosok sportja 
- szabadidıs sportversenyek és rendezvények 
- ifjúsági sportturizmus. 

2.3. Szociális alapszolgáltatási feladatok (szociális étkeztetés, családsegítés, házi segítségnyújtás, 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 
ellátása, közösségi ellátás), valamint gyermekjóléti alapellátási feladatok (gyermekjóléti 
szolgáltatás) kistérségi szintő mőködtetése az alábbiak szerint valósul meg; 

Ezen feladatok ellátására a Társulás szerzıdést köt: 
 

2.3.1. Szociális étkeztetés vonatkozásában a 

 Helvécia központú intézményi társulással 
- Helvécia 
- Orgovány  
- Ballószög és 
- Jakabszállás települések közigazgatási területére kiterjedıen; 

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs települések közigazgatási területére kiterjedıen; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsılajos települések közigazgatási területére kiterjedıen; 

 
2.3.2. Családsegítés vonatkozásában a  

 Helvécia központú intézményi társulással 
- Helvécia 
- Orgovány  
- Jakabszállás  
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs 
- Ladánybene   
- Fülöpháza  
- Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedıen; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsılajos települések közigazgatási területére kiterjedıen 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
- Lakitelek 
- Nyárlırinc  
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- Szentkirály  
- Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedıen.  

 
2.3.3. Házi segítségnyújtás vonatkozásában a  

 Helvécia központú intézményi társulással 
- Helvécia 
- Orgovány  
- Jakabszállás  
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 
2.3.4. Házi segítségnyújtás és jelzırendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs 
- Ladánybene   
- Fülöpháza  
- Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedıen; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsılajos települések közigazgatási területére kiterjedıen 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
- Nyárlırinc  
- Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedıen.  

 
2.3.5. Idısek nappali ellátása vonatkozásában a  

 Helvécia központú intézményi társulással 
- Helvécia 
- Orgovány  
- Jakabszállás  
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs települések közigazgatási területére kiterjedıen; 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsılajos települések közigazgatási területére kiterjedıen. 

 
2.3.6. 2009. január 01. napjától a Társulás feladatellátási szerzıdést köt a Fıplébánai Karitász 

Alapítvánnyal – a kistérség egészére kiterjedıen – pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 
ellátásának biztosítására. 

 
2.3.7. 2012. január 01. napjától a Társulás feladatellátási szerzıdést köt a Fıplébániai Karitász 

Alapítvánnyal – a kistérség egészére kiterjedıen – a közösségi ellátások ((pszichiátriai 
betegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbő ellátása) biztosítására. 
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2.3.8. A gyermekjóléti szolgáltatás ellátására a Társulás szerzıdést köt a  

  Helvécia központú intézményi társulással 
- Helvécia 
- Orgovány  
- Jakabszállás  
- Ballószög települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 Kecskemét központú intézményi társulással 
- Kecskemét és 
- Városföld települések közigazgatási területére kiterjedıen;  

 Kerekegyháza központú intézményi társulással 
- Kerekegyháza  
- Kunbaracs 
- Ladánybene   
- Fülöpháza  
- Ágasegyháza települések közigazgatási területére kiterjedıen; 
 

 Lajosmizse központú intézményi társulással 
- Lajosmizse és 
- Felsılajos települések közigazgatási területére kiterjedıen 

 Tiszakécske központú intézményi társulással 
- Lakitelek 
- Nyárlırinc  
- Szentkirály  
- Tiszakécske települések közigazgatási területére kiterjedıen.  

 
Szociális alapszolgáltatási feladatok közül a szociális étkeztetés, családsegítés, házi 
segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a nappali ellátás valamint gyermekjóléti 
alapellátási feladatok közül a gyermekjóléti szolgáltatás szakmai koordinációját, a feladatellátás 
megszervezését – a kistérség egészére kiterjedıen Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága (Kecskemét, Piaristák tere 8.) látja el.  

 
2.4. A belsı ellenırzési feladatok ellátására a többcélú társulás szerzıdést köt: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a belsı ellenırzési feladatot lássa el a 
kecskeméti önkormányzati intézmények vonatkozásában, valamint nyújtson segítséget a társulás 
területén mőködı belsı ellenırzési társulások munkájához.  

Tiszakécske Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Lakitelek, Tiszaug, 
Nyárlırinc, Szentkirály, Városföld, Helvécia, és a kistérségen kívül esı Bugac (Kiskunfélegyházi 
kistérség) települési önkormányzatok intézményeire.   

Kerekegyháza Város Önkormányzatával, hogy tevékenységét terjessze ki Ágasegyháza, 
Ballószög, Felsılajos, Fülöpháza, Jakabszállás, Ladánybene, Kunbaracs, Lajosmizse, Orgovány 
települési önkormányzatok intézményeire. 

 
2.5. Közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység: 

A mozgókönyvtári feladatok ellátására a Társulás megállapodást köt a Katona József 
Könyvtárral, hogy a mozgókönyvtári feladatokat lássa el külön megállapodás keretében 

- Ágasegyháza 
- Ballószög 
- Felsılajos 
- Jakabszállás 
- Ladánybene 
- Kunbaracs 
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- Szentkirály 
- Helvécia 
- Nyárlırinc 
- Fülöpháza és 
- Tiszaug települési önkormányzatok részére. 

 
2.6. Egészségügyi alapellátás:  

A Társulás feladatai között szerepel a hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása 
az alábbi ügyeletek vonatkozásában: 

 Kecskemét és környéke településeinek központi ügyelete 
- Kecskemét (központ) 
- Ágasegyháza 
- Ballószög 
- Fülöpháza 
- Helvécia 
- Jakabszállás 
- Kerekegyháza 
- Kunbaracs 
- Ladánybene 
- Nyárlırinc 
- Orgovány 
- Városföld 

 Lajosmizse mikrotérség központ ügyelete 
- Lajosmizse (központ) 
- Felsılajos 

 Lakitelek, Szentkirály, Tiszaug Község, valamint, Tiszakécske Város Önkormányzata az 
Emergency Service Kft-vel kötött feladatellátási szerzıdésben foglaltak szerint biztosítja az 
ügyeleti ellátást. 

 
2.7. A Társulás szervezési és foglalkoztatási tevékenységet folytat a Nemzeti Közfoglalkoztatási 

Program, valamint a Társadalmi Megújulási Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP) 
foglalkoztatási programok lebonyolításában.  

 
2. 8. Kistérségi szintő turizmusfejlesztés valamint idegenforgalom.  

 2007. december 1-jétıl a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás mőködteti a Tourinform 
Kecskemét irodát. Az iroda alapvetı feladata a Magyar Turizmus Zrt. Névhasználati szerzıdése 
szerint térségi információs és marketing feladatok ellátása.  

 
2. 9.  Kistérségi területfejlesztési projektek megvalósítása    

2.9.1. a többcélú társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel 
összefüggı feladatokat – legalább 3 év idıtartamra – az adott kistérséghez tartozó 
valamennyi települési önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a társulás megszüntetése 
nélkül ellátják. 

2.9.2.  A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében  

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

2.9.2.2.  kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve az ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, és ellenırzi azok megvalósítását;  
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2.9.2.3. a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével elızetesen véleményt nyilvánít a 
meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területérıl benyújtott 
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 
szerepel; 

2.9.2.4.  megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei 
önkormányzattal és a térségi fejlesztési tanáccsal, a saját kistérségi fejlesztési programjai 
finanszírozására és megvalósítására; 

2.9.2.5.  pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elısegíti a 
fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmőködését erısítı felhasználását; 

2.9.2.6.  közremőködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

2.9.2.7.  koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttmőködését, 
együttmőködik az állami és civil szervezetekkel; 

2.9.2.8.  a kistérségben összegyőjti és további elıkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

2.9.2.9. folyamatos kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal, térségi fejlesztési tanáccsal, a 
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben mőködı közigazgatási szervezetekkel, 
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érd ekében; 

2.9.2.10.  vállalja, hogy a Társulási Tanács a 2.9.2.2., 2.9.2.3., 2.9.2.4.,  alpontjaiban meghatározott 
ügyekben egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a 
többcélú társulás szavazati jogú tagjai minısített többségének támogató szavazatával dönt. 

A többcélú társulás a térség egészére kiterjedıen gondoskodik a jelen megállapodásban 
meghatározott térségi feladatellátásról. 

A többcélú társulás a térség nagyobb részére, egyes települési önkormányzatokra kiterjedıen 
gondoskodik a külön megállapodásba foglalt feladatellátásról. 

 

 

IV.   A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 

 

A tagsági jogviszony keletkezése: 

 

1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-testületei – kizárólagos jogkörükben 
– minısített többséggel hozott határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a többcélú 
társulásban való részvételüket, csatlakozásukat (belépés, csatlakozás). 

A határozatban meg kell jelölni, hogy mely feladat- és hatáskört, közszolgáltatást látja el térségi 
szinten, valamint mely intézmény útján. 

 

2. A többcélú társulás akkor tekintendı megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési 
önkormányzatok képviselı-testületei a Társulási megállapodást jóváhagyják, és a megalakulást 
követıen a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkezı Igazgatósága a többcélú társulást 
nyilvántartásba vette. 

 

3. A Tanács elnöke az alakuló ülést követı 15 napon belül megküldi a Társulási megállapodást a 
megyei kormányhivatalnak, amely arra 15 napon belül törvényességi észrevételt tehet. 
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4. A Társulási megállapodást a többcélú társulás tagjai szükség szerint módosíthatják, a helyi 
önkormányzati általános választásokat követı hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

5.  A többcélú társulás tagjai           

- a Társulási megállapodásban meghatározott térségi feladatra, 

- külön megállapodásban ágazati/ fakultatív feladatra társulhatnak. 

 

6. A többcélú társuláshoz Kecskemét Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselı-
testületei csatlakozhatnak.  

A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselı-testülete nyilatkozatát 
tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületeinek, 
valamint a többcélú társulás Társulási Tanácsának kell megküldeni. 

A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy    
  
- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezınek fogadja el,   
- a társulás mőködésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás 

viselését, teljesítését vállalja. 

A csatlakozás jóváhagyásáról a Társulást alkotó települési önkormányzat képviselı-testülete 
minısített többséggel, a Társulási Tanács a jelen Megállapodásban meghatározott szavazataránnyal 
dönt. 
 

7. A társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített többséggel hozott 
döntése szükséges: 
- a többcélú kistérségi Társulási megállapodás jóváhagyásához 
- a többcélú kistérségi Társulási megállapodás módosításához 
- a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez 
- a társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

 
8. A társulás tagja a többcélú társulásból a naptári év utolsó napjával – december hó 31-i hatállyal 

– válhat ki. 

A kiválásról szóló minısített szavazataránnyal meghozott határozati döntést legalább 6 hónappal 
korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a többcélú társulással közölni. 

 
9. A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt 
felhívásra a megadott határidıben nem tesz eleget. 
 
Fontos oknak minısül:  
- a tag - több alkalommal, de legalább 2 alkalommal - a pénzügyi hozzájárulást nem, vagy 

nem határidıben utalja át,  
- a tag a társulás mőködéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az elızetes 

egyeztetésnek nem tesz eleget. 
 

10. A társulás megszőnik:  
- a Tkt. törvény. 1.§ (8) bekezdésében meghatározott esetben 
- ha a társulás valamennyi tagja kimondja a többcélú társulás megszőnését,  

  
- a bíróság jogerıs döntése alapján.  

 
11. A többcélú társulás tagjai a Társulási megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl vagy 

felmondásáról a kezdeményezés megküldésétıl számított 60 napon belül döntenek. 
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12. A többcélú társulás tagjai a kiváláskor, és a társulás megszőnésekor kötelesek egymással 
elszámolni. 

 
13. A társulás megszőnése esetén a társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási szerzıdés szerint 

osztják fel.  
 
14. A társulásból történı kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba 

bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat 
igényt, ha az nem veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt 
tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerzıdés alapján használati díj illeti meg. 

 
 
 
 

V.    A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
 

1. A többcélú társulás szervezetének, mőködésének, döntés-elıkészítési és döntéshozatali eljárási 
rendjének fıbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. 

 

2. A társulás szervezeti és mőködési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását 
követı 3 hónapon belül. 

 

A társulás szervei 

A Társulási Tanács, a Tanács elnöke, a Tanács alelnökei, a Tanács bizottságai, a társulás hivatali 
munkaszervezete. 

 
1. Társulási Tanács 

 
1. A többcélú társulás legfıbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
 
2. A Tanács gyakorolja a jelen Társulási megállapodásban meghatározott, valamint a települési 

önkormányzatok képviselı-testületei által külön megállapodásban átruházott önkormányzati 
feladat- és hatásköröket.   

 
3. A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévı polgármesterei.  
 
4. A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a polgármester 

helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselı-testülete határozza meg. 

A települési önkormányzatnak a képviselı-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselıje a polgármestert megilletı jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai 
és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. 

A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselı felhatalmazó irat (szabályzat, 
határozat, kijelölı irat) bemutatását, átadását követıen járhat el. 

 
5. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselı-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, 

és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló ülést Kecskemét Megyei 
Jogú Város polgármestere hívja össze, a megállapodás jóváhagyását követı 15 napon belül. 
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2. Társulás Elnöke 
(Társulási Tanács Elnöke)  

  
1. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az elnök 

helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, meghatározza a 
helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A 
jelöltté váláshoz – amennyiben a Társulási Tanács tagjainak száma a huszonötöt meghaladja – a 
jelenlévı tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére 
az elnök tesz javaslatot. 

 
2. A Tanács elnöke képviseli a többcélú társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás 

képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. 
 

3. Társulás Alelnökei 

(Társulási Tanács Alelnökei) 

 
1. A többcélú társulás az elnök mellett négy – mikrotérségenként egy – alelnöki tisztséget létesít. 
 

2. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából alelnököket 
választ. 
 

3. Az alelnökök személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot.  
 
4. Az elnököt akadályoztatása és távolléte esetén az általános elnökhelyettesi tisztséget betöltı 

alelnök, azt követıen a Tanács elnöke, ill. általános elnökhelyettese által kijelölt alelnök 
helyettesíti.    
Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
határozza meg. 

 

5. Az alelnök(ök) megválasztása minısített többséggel történik. 
 

4. Hivatali és munkaszervezete 
 

1. A Tanács üléseinek, döntéseinek elıkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak 
végrehajtását 2007. december 1-jétıl a költségvetési szervként létrehozott Kecskeméti Kistérségi 
Iroda végzi. 

  
2. A Kistérségi Iroda a Társulási Tanács elnöke közvetlen irányítása alatt áll. 
 
3. A Tanács egyes feladatainak ellátását – külön feladat-ellátási szerzıdés keretében – külön 

szervezet közremőködésével látja el.  
 
4. A Kistérségi Iroda feladatait részletesen annak Alapító okirata, valamint a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzata tartalmazza. 
 
5. A Kistérségi Iroda vezetıjével kapcsolatban a munkáltatói jogokat – kinevezés, felmentés, 

fegyelmi felelısségre vonás tekintetében – a Tanács, az egyéb, fel nem sorolt munkáltatói jogokat 
a Tanács elnöke gyakorolja. A Kistérségi Iroda vezetıjét a Társulási Tanács a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.) foglalt szabályok szerint 
nevezi ki.  
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A munkaszervezet feladatait a Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottakkal, valamint a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó 
munkavállalókkal és egyéb, polgári jogi jogviszony létesítésével látja el. 

A Kecskeméti Kistérségi Iroda (továbbiakban: Kistérségi Iroda) szervezeti felépítése a Társulási 
Tanács 100/2009. (12.16.) KTT. számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata szerint: 
- Tourinform Iroda 
- Közfoglalkoztatási Csoport 
- Gazdaságfejlesztési Csoport. 

A Kistérségi Iroda munkavállalói felett a munkáltatói jogkört az irodavezetı gyakorolja. 

A 2011. január 21-én kelt, 1/2011. sz. Elnöki intézkedés alapján – melyben a Társulás elnöke a 
közfoglalkoztatásban résztvevı, valamint alkalmi munkavállalók esetében a munkáltatói jogok 
gyakorlását átruházta a Közfoglalkoztatási Csoport vezetıjére - a Közfoglalkoztatási Csoport 
vezetıje gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társulási megállapodás III. fejezet 2.7. alpontjában 
meghatározott közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek, az alkalmi munkavállalók 
és a TÁMOP keretében foglalkoztatottak tekintetében. 

 
 

VI.    A TÁRSULÁSI SZERVEK M ŐKÖDÉSI SZABÁLYAI 
 

1. A Társulási Tanács mőködése 
 

1. A Tanács alakuló ülését a térségközpont polgármestere hívja össze és vezeti.  
 

2. Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.  
 

3. Az alakuló ülés kötelezı napirendje:  
- a tisztségviselık megválasztása, 
-  a társulás szervei tagjainak megválasztása, 
- a Társulási megállapodás felülvizsgálata. 

 
4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
  
5. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott képviselı 

útján lehet. 
 
6. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.  
 
7. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén az 

általános elnökhelyettes, ill. az általuk kijelölt alelnök hívja össze és vezeti.  
 
8. A Tanács ülését össze kell hívni:  

- szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal, a Társulási Tanács által 
meghatározott idıpontban    

- a Társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott esetben 
- a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételétıl számított 15 napon belül 
- a megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétıl számított 15 napon belül. 

 
9. A Tanács ülése nyilvános.  
 
10. A Tanács zárt ülésére a Tkt. törvény 7. § (5) bekezdés szabályai az irányadók. 
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11. A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyre a képviselı-testület ülésérıl 
készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet az 
elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzıkönyvet a Társulási Tanács 
elnöke az ülést követı 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak és a társulás 
tagjainak. 

 
12. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkezı tag jelen van, 

és a jelenlévı tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség 
lakosságszámának a felét. 

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

jelenlévı tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét. A 
minısített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévı tagok 
szavazatainak 2/3-át, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 
14. Minısített többség szükséges: 

- a Társulási megállapodás módosításának kezdeményezéséhez, 
- a társulás megszüntetésének kezdeményezéséhez,  
- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához,      
- a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylı - pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 
- települési önkormányzat csatlakozásának jóváhagyásához, 
- hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetıi megbízás adásához ill. 

visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához 
- zárt ülés elrendeléséhez, a társulás vagyonával való rendelkezéshez, és az általa kiírt 

pályázat tárgyalásához, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene 
- azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtásához 
- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Mőködési Szabályzat meghatároz. 

 
15. A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a 
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 

 
16. Amennyiben a döntést igénylı kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét 

napirendre tőzhetı, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.  
Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi, vagy többségi 
blokkolás), úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok külön 
megállapodást köthetnek. 
 

17. A Társulási Tanács a társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenırzése céljából Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottságot hoz létre. A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási 
Tanács tagjai közül kell választani. 

 
18. A Társulási Tanács a társulás közoktatással összefüggı döntései elıkészítésére – a Ktv. 89/A. § (9) 

bekezdése alapján – Közoktatási Társulási Bizottságot hoz létre.  
 
19. A Társulási Tanács tagjai évente kétszer beszámolnak képviselı-testületüknek a Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységükrıl. 
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VII.   A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
1. A társulás tagjának jogai 

 
1. A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak meghatározásában, 

a szervezeti és mőködési szabályzat megalkotásában, a társulás szervezetének kialakításában. 
 
2. A társulás tagja választhat és választható a társulás egyes szerveibe, tisztségeire. 
 
3. Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 
 
4. Igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
 
5. Javaslatot tehet a társulást érintı bármely – tagsági jogosultságának megfelelı – kérdésben.  
 
6. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a társulás tisztségviselıihez, 

szerveihez, felvilágosítást kérhet tılük a társulás tevékenységérıl, amelyre a címzettek 30 napon 
belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a társulás dokumentumaiba, irataiba. 

 
7. Joga van kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzıkönyvben rögzíteni 

kell.  
 
8. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó elınyökbıl. 
 
  

2. A társulás tagjának kötelessége 
 
1. A Társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak 

betartása. 
 
2. Részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok munkájában, a társulási célok és feladatok közös 

megvalósításában. 
 
3. A társulás határozatainak végrehajtása. 
 
4. A társulás mőködéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és információszolgáltatás. 
 
5. Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
 
 

VIII.    A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA 
 
1. A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. 

A költségvetési határozat elkülönítetten tartalmazza a társulás és az önálló költségvetési 
szerveinek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait. A költségvetés végrehajtásáról a 
Kistérségi Iroda gondoskodik 

 

2. A társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 
végrehajtására kiadott, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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3. A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei a többcélú társulás mőködési 
költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez 
lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (pénzügyi hozzájárulás). (A lakosságszám 
megállapítására a költségvetésrıl szóló törvényben, az állami normatív támogatás 
megállapításánál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.) 
 

4. A pénzügyi hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács minden évben a tárgyévi költségvetés 
elfogadásakor, a költségvetésérıl szóló határozatában állapítja meg. 

  
5. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben történik: 

- az elsı részlet március 15. napjáig 
- a második részlet június 15. napjáig. 

      
6. A befizetés átutalással történik a társulás számlájára. 
 
7. Az önkormányzat köteles a Tanács elnökét haladéktalanul tájékoztatni, ha a mőködéshez vagy 

fejlesztéshez meghatározott hozzájárulását nem tudja teljesíteni. A tájékoztatásnak tartalmaznia 
kell, hogy az önkormányzat várhatóan mely idıponttól lesz fizetıképes. A hozzájárulás teljesítési 
határidejének leteltétıl számított 5 napon belül a nem teljesítı önkormányzat képviselıje 
valamint a Társulás részérıl a Tanács elnöke, a Kistérségi Iroda gazdasági vezetıje és a 
Kistérségi Iroda vezetıje egyeztetı megbeszélést folytat le, amelyben rögzítik azokat a 
feladatokat, amelyeket az önkormányzatnak és a Társulásnak meg kell tennie annak érdekében, 
hogy a nem teljesített hozzájárulás pótlásra kerüljön. A teljesítési határidı lejártát követı 15. 
naptól a nem teljesítı önkormányzat kamatot köteles fizetni a Társulásnak az elmaradt összegre. 
A kamat mértéke megegyezik a Társulás számlavezetı pénzintézeténél a Társulás által felvehetı 
folyószámlahitel kamatának mindenkori mértékével. Amennyiben az önkormányzat továbbra sem 
teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét, a társulás a fizetési határidı lejártát követı 31. naptól az 
elmaradt hozzájárulásra és az arra járó kamatra – a Társulási Tanács minısített többségének 
egyetértésével – azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult a nem teljesítı 
önkormányzat számlavezetı pénzintézeténél.  
Amennyiben a Társulás az átmenetileg kiesı bevételt sem saját pénzeszközbıl, sem pedig 
rendkívüli beszedési megbízás alkalmazásával pótolni nem tudja és ezen kiesı bevétel 
finanszírozásához hitelt vesz fel, a hitel kamatát az önkormányzat köteles megtéríteni. 

 
 
8. Forrásgyőjtés, forráskoordináció: 

A kistérség mőködési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához 
helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat győjthet. 

A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a 
pályázatok összegyőjtésére, a pályázatok adatairól nyilvántartás vezetésére. 

 
 
9. Pályázati forrás: 

A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség mőködéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források 
igényléséhez. 

 
10. Költségvetési pénzeszköz:  

A többcélú társulás a mőködéséhez és a kistérségi programok, tervek megvalósításához, a 
feladatellátáshoz költségvetési/ kormányzati hozzájárulást igényel. 
 A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítı normatív 
támogatást igényel. 
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1.  A társulás vagyoni viszonyai  

 

1. A többcélú társulás vagyonának köre:  
- a feladatellátáshoz átadott vagyon,  
- a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövı vagyon szaporulata, mely a társulás közös 

tulajdonát képezi, 
- pályázati úton megszerzett vagyon, 
- egyéb. 
 

2. A közös vagyon megszüntetésérıl a társulás tagjai - a külön megállapodásban megfogalmazott - 
vagyonfelosztási szerzıdésben rendelkeznek. 

 

3. A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás 
tevékenysége révén keletkezett vagyon és annak szaporulata.  

 

4. A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: a tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács 
gyakorolja. 

 

5. A közös vagyont képezı vagyontárgy rongálódásakor, helyreállításakor, megsemmisülésekor a 
kárviselés a vagyontárgyat ténylegesen használó tagönkormányzato(ka)t terheli(k). 

 
2. Pénzügyi felügyeleti, ellenırzési rendszer 

 

1. A társulás beszámolási kötelezettségére, valamint a gazdálkodás ellenırzésére az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
2. A társulás tagjai a féléves és éves beszámolók útján - célszerőségi és gazdaságossági 

szempontból - ellenırzik a társulás mőködését.  
 
3. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a gazdálkodásról szóló beszámolót a Társulási Tanács elé 

történı terjesztést megelızıen véleményével köteles ellátni. 
 
4. A társulás ellenırzésének tapasztalatairól szóló elıterjesztést a Társulási Tanács köteles 

megvitatni, és arról határozatot hozni. 
 
5. A társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi 

támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésbıl nyújtott támogatások 
felhasználását) az Állami Számvevıszék ellenırzi. 

 
6. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevıszék és az 

Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenırzési 
szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizetı 
hatóság képviselıi is ellenırzik. 
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IX. ADATSZOLGÁLTATÁSI-TÁJÉKOZTATÁSI–INFORMÁCIÓS RENDSZER 

 

1. A többcélú társulás térségi feladat-ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési 
feladatainak ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása érdekében 
információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, mőködtet folyamatosan. 

Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, 
adatgyőjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési 
önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak. 

 

2. A többcélú társulás térségi informatikai rendszere keretében: 
- a társulás tájékoztatási rendszerét, valamint 
- ágazati információs rendszereket mőködtet. 

 

3. A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a települési 
önkormányzatok képviselı-testületeinek. 

 

4. Ágazati információs rendszerek: 
- intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer, 
- közigazgatási információs rendszer (hatósági statisztikai adatszolgáltatási, egyéb, 

elektronikus ügyfél tájékoztatási rendszer, 
- településrendezési, településfejlesztési, területfejlesztési információs rendszer, 
- környezetvédelmi információs rendszer, 
- pályázatfigyelési rendszer. 
 

5. Társulási tájékoztatási rendszer: 
A többcélú társulás tájékoztatási rendszere keretében biztosítja az E-demokráciát.  

A Tanács folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi: 

- a társulás alapdokumentumait (Társulási megállapodás, Alapító okirat, SZMSZ, Ügyrend, 
külön megállapodások),  

- a társulási elıterjesztéseket, ülés jegyzıkönyveket, döntéseket (határozatok, ajánlások) 
- egyéb közérdekő adatokat (költségvetés, beszámoló) 

 

X. KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI RENDSZER 

 

1. A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttmőködik a települési 
önkormányzatok képviselı-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, 
egyéb társulásaival. 

 

2. A Tanács kapcsolatot tart és együttmőködik a kistérségben mőködı, a kistérség fejlesztésében 
érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság 
önszervezıdı közösségeivel.   

 

3. Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben mőködı közigazgatási szervekkel, intézményekkel.  
 

4. Tájékoztatási kötelezettség: 

4.1. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselı-testületeiknek 
a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrıl. 
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4.2. A Társulási Tanács tagjai a települési önkormányzat képviselı-testülete által tartott 
közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás tevékenységérıl.  

 

5. Kistérségi tájékoztatási rendszer mőködtetése: 

A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének kere tében a társulás és szervei 
dokumentumait, a társulás üléseit, el ıterjesztéseit, ülésjegyz ıkönyveit, a társulás 
döntéseit, a társulás költségvetését, beszámolóját,  a társulásra vonatkozó 
közérdek ő adatait a kistérség honlapján (www.aranyhomok.hu ) folyamatosan 
közzéteszi a lakosság, a lakosság önszervez ıdı közösségei tájékoztatására. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, Magyarország mindenkor hatályos költségvetésérıl szóló törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvérıl 
szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 

2. A Társulási megállapodás mellékleteit képezik: 
- a többcélú társulás tagjainak Jegyzéke (1. sz. melléklet) 

3. A Tanács elnöke a Társulási megállapodás mellékletét és függelékét képezı dokumentumokat 
megküldi a társulás tagjainak.   

4. Kistérség: területfejlesztési-statisztikai kistérség. 

5. A többcélú társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredı, a társulás 
mőködése során esetlegesen felmerülı vitás kérdéseket elsıdlegesen egymás között, tárgyalásos 
úton kívánják rendezni. 

 
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az elızetes egyeztetés nem vezetett eredményre, 
megegyezésre.  
 
A jogvita eldöntésére Kecskemét Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
 
Kecskemét, 2012. …………… ... 
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Z á r a d é k: 
 
A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei a Társulási megállapodást 
határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelezı rendelkezésként 
fogadták el. 
 
Települési Önkormányzat Képviselı-testülete:                    Jóváhagyó határozat 
száma: 
 

Ágasegyháza Község Önkormányzata  

Ballószög Község Önkormányzata  

Felsılajos Község Önkormányzata  

Fülöpháza Község Önkormányzata  

Helvécia Község Önkormányzata  

Jakabszállás Község Önkormányzata  

Kecskemét Város Önkormányzata  

Kerekegyháza Város Önkormányzata  

Kunbaracs Község Önkormányzata  

Ladánybene Község Önkormányzata  

Lajosmizse Város Önkormányzata  

Lakitelek Község Önkormányzata  

Nyárlırinc Község Önkormányzata  

Orgovány Község Önkormányzata  

Szentkirály Község Önkormányzata  

Tiszakécske Város Önkormányzata  

Tiszaug Község Önkormányzata  

Városföld Község Önkormányzata  

 
Jelen Társulási megállapodást a Társulási Tanács ……………………. sz. határozatával   
jóváhagyta. 
 
Jelen Társulási megállapodás minden tagönkormányzat jóváhagyó határozatát követıen lép 
életbe, mellyel egyidejőleg a 4/2011. (04.06.) KFT. sz. – a Társulási Tanács által – 
jóváhagyott Társulási megállapodás hatályát veszti. 
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1. sz. melléklet a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulási megállapodáshoz 

      

Önkormányzat Cím Lakosság szám (fı) 
2011. január 01. 

Ágasegyháza Község Önkormányzata 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. 1943 

Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi u. 15. 3395 

Felsılajos Község Önkormányzata 6055 Felsılajos, Iskola utca 12 989 

Fülöpháza Község Önkormányzata 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 3. 900 

Helvécia Község Önkormányzata 6034 Helvécia, Sport u. 42. 4.562 

Jakabszállás Község Önkormányzata 6078 Jakabszállás, Petıfi S. u. 14. 2.750 

Kecskemét MJV. Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 111.679 

Kerekegyháza Város Önkormányzata 6041 Kerekegyháza, Fı u. 47/a.  6.479 

Kunbaracs Község Önkormányzata 6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1. 654 

Ladánybene Község Önkormányzata 6045 Ladánybene, Fı u. 66 1.713 

Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  11.700 

Lakitelek Község Önkormányzata 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. 4.646 

Nyárlırinc Község Önkormányzata 6032 Nyárlırinc, Dózsa Gy. út 34. 2.342 

Orgovány Község Önkormányzata 6077 Orgovány, Molnár G .u. 2. 3.379 

Szentkirály Község Önkormányzata 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 13.  1.973 

Tiszakécske Város Önkormányzata 6060 Tiszakécske, Kırösi út 2. 11.586 

Tiszaug Község Önkormányzata 6064 Tiszaug, Rákóczi út 51. 973 

Városföld Község Önkormányzata 6033 Városföld, Felszabadulás u. 
35. 

2.231 
 
 
 

 
 
 
 
 


