
Társulási megállapodás 
 
amely értelmében a jelen okirat 3. pontjában megnevezett önkormányzatok (továbbiakban: tagok) a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltak 

alapján önkormányzati többcélú kistérségi társulást hoznak létre az önkormányzati közszolgáltatások 

színvonalának kiegyenlítettebb emelése és a kistérség területének összehangolt fejlesztésének 

előmozdítása céljából. 

 

1. A társulás elnevezése: Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: társulás) 

 

2. A társulás székhelye: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. 

2.1 . A társulás gesztora: Tokaj Város Önkormányzata 

2.2. A társulás telephelyei: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 52. 

            3910 Tokaj, Rákóczi u. 35. 

3. A társulás tagjai: 

Jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel 

rendelkező önkormányzati többcélú kistérségi társulást hoznak létre határozatlan időre. 

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a társulás lakosságszámát, a társulást létrehozó települési önkormányzatok 

székhelyét és lakosságszámát. 

 

4. A társulás működési területe: az 1. sz. mellékletben szereplő települési önkormányzatok 

közigazgatási területe. 

 

5. A társulás célja: 

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok együttműködnek annak érdekében, hogy minél 

teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást és 

közszolgáltatást a kistérségben élők számára. 

A társulás célja továbbá a kistérség területe összehangolt fejlesztésének előmozdítása, különösen 

fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása, a Tokaj és Tokaj környéki települések 

területfejlesztési és területrendezési feladatainak kistérségi összehangolása; valamint a területfejlesztésről 

és a területrendezésről szóló törvényből fakadó feladatok ellátása, valamint a kistérségi területfejlesztési 

projektek megvalósítása. 

A társulás célja továbbá a térségi közvetlen érdekképviselet, valamint más térségi önkormányzati 

érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés. A térség lehetőségeinek kiaknázása érdekében a 

források egyesítése az önkormányzatok önállóságának tiszteletben tartása mellett és egyes 

önkormányzatoknál jelentkező, de térségi feladatokat szolgáló, illetve ellátó tevékenységeknél 

érdekegyeztetés. 

 

6. A társulás bélyegzője: „Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás” felirattal ellátott körbélyegző,középen 

Magyarország címerével. 

 

7. A társulás együttműködési területei: 

7.1. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok – jelen megállapodás 2. sz. mellékletében 

foglaltak szerint – az 5. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a közösen ellátandó feladatok 

körének bővítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek együtt: 

a) szociális alapszolgáltatás 

b) gyermekjóléti alapellátás 

c) egészségügyi feladat 

7.2. A Társulás által fenntartott intézmények: 

 

A Társulás intézményt (költségvetési szervet) nem tart fenn. A társulás által ellátott szociális és 

gyermekjóléti alapellátások a jogi személyiségű Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás szervezetén belül 

kerülnek ellátásra, az ellátott alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölését a 3. melléklet 

tartalmazza. 



A társulás által ellátott szociális és gyermekjóléti alapellátásokat a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 

Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálata (Tokaj, Rákóczi u. 52.) elnevezésű szervezeti egysége látja el. A 

szervezeti egységen belül működik a család- és gyermekjóléti központ, amely ellátási területe a Tokaji 

járás lakosságára terjed ki. A család- és gyermekjóléti központ ellátja a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) által hatáskörébe utalt feladatokat. 

A társulási feladatok ellátását végző alkalmazottak feletti munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője 

(Jegyző), az egyéb munkáltatói jogokat a feladatot ellátó szervezeti egység vezetője gyakorolja. 

A tag önkormányzatok közigazgatási területén ellátott közfeladat és az adott településen lakóhellyel 

rendelkező foglalkoztatottak (pl: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) esetén a 

munkaszervezet vezetője a munkáltatói jogokat az érintett önkormányzat polgármestere véleményének 

kikérése mellett gyakorolja. 

 

7.3. A Társulás a 7.1. pontban foglalt feladatok ellátása során az egyes közszolgáltatási funkciókkal való 

területi lefedettséghez igazodva, differenciáltan lát el döntéshozó, végrehajtó és ellenőrző, illetve szervező 

és koordináló tevékenységet. 

A jelen megállapodás szerinti egyes feladatokat a társulás a 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti 

települési önkormányzatokra kiterjedően látja el. 

 

7.4. A társulásban részt vevő önkormányzatok rögzítik, hogy megfelelnek a vállalt feladatok ellátására 

irányadó jogszabályokban, az általuk megkötött szerződésekben és jelen 

megállapodásban foglalt feltételeknek, viselik továbbá ezen feltételek megszegése esetén az ebből eredő 

károkat teljes egészében. 

 

8. A társulás feladatai: 

A társulás legfőbb feladata, hogy az önkormányzati közszolgáltatások terén a már működő és tervezett 

önkormányzati együttműködések területi kiterjedését és szervezeti, működési összhangját megteremtse, 

biztosítva ezáltal a racionálisabb működést. Ennek keretében az alábbi feladatokat végzi: 

 

8.1. Szociális alapszolgáltatás keretében: 

- házi segítségnyújtás; 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás: 

a.) Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet. 

b.) Vizsgálja a közös intézmény létrehozásának és működtetésének lehetőségét. 

c.) Megteremti és koordinálja a feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

d.) Lehetőség esetén pályázatot nyújt be a szociális feladatellátás biztosítására. 

A Társulási Tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Tokaj Város 

Önkormányzat Képviselőtestületét jelöli ki. A rendeletalkotás, rendelet módosítás előfeltétele, hogy a 

hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelettervezetet a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja és 

jóváhagyja. 

A Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálata (Tokaj, Rákóczi u. 52.) 

Tokaj Város közigazgatási területén belül ellátja az idősek nappali ellátását, valamint a szociális 

étkeztetést is. Ezen két szociális alapszolgáltatás központi költségvetésből, egyéb bevételből származó 

bevételeit meghaladó kiadásait Tokaj Város Önkormányzata finanszírozza saját költségvetése terhére. 

 

8.2. Család- és gyermekjóléti központ: 

- családsegítés 

- gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

E feladatok ellátásával összefüggésben a Társulás: 

a.) Koordinálja és szervezi, közösen biztosítja a család- és gyermekjóléti feladatok ellátását, biztosítja a 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

b.) A feladatellátáshoz kapcsolódó pályázatot nyújt be. 



A család- és gyermekjóléti központ, ellátási területe a Tokaji járás lakosságára terjed ki. A család- és 

gyermekjóléti központ ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) által hatáskörébe utalt feladatokat.  

A család- és gyermekjóléti központ ellátja az Szt., illetve a Gyvt. által a család- és gyermekjóléti szolgálat 

hatáskörébe utalt feladatokat is. A család- és gyermekjóléti központ a 2/b. sz. mellékletben foglaltak 

szerinti települési önkormányzatokra kiterjedően látja el a család- és gyermekjóléti szolgálat fenti 

jogszabályokban meghatározott feladatait. 
 

8.3. Egészségügyi feladat keretében: 

Szervezi a központi orvosi ügyeleti feladat ellátását.  

8.4.  A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei: 

 

 A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit a Tokaji Többcélú 

Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálatának Szakmai programja és Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

9. A társulási tagság keletkezése, megszűnése: 

 

9.1. A társulásban részt vevő települések képviselőtestületi határozattal döntenek a társulásban való 

részvételükről, a társuláshoz más járáshoz tartozó települések is csatlakozhatnak. A társuláshoz 

csatlakozni bármely negyedév első napjától lehet. A társulási megállapodás jóváhagyásához, 

módosításához, a társulás megszűntetéséhez minden település képviselő-testületének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges. 

9.2. A társulás tagjai a társulási megállapodásban, és az SZMSZ-ben foglaltakat magukra nézve 

kötelezően elfogadják és vállalják, hogy a társulás munkájában – e megállapodásban, illetve az SZMSZ-

ben foglaltak szerint – tevékenyen részt vesznek, valamint a tagsági hozzájárulást és a tagdíjat befizetik. 

A tagdíjat két részletben – az első részletet minden év március 31-ig, a második részletet pedig 

szeptember 30-ig - kell befizetni. 

A tagokról nyilvántartást kell vezetni. 

9.3. A társulásból kiválni  bármely negyedév utolsó napjával  lehet, a kiválásról szóló döntést a 

képviselőtestület hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt – az elnök útján, írásban – a társulás 

tagjaival közölni. 

A társulásból automatikusan kizárja magát az a fél, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének– 

ismételt felhívásra – határidőben nem tett eleget, pénzfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 

kizárásra a 10.3. a) és b) pontban meghatározott eljárás lefolytatását követően kerülhet sor. 

 

A tagság kilépéssel történő megszüntetése esetén a tagdíjat a kilépés évére időarányosan kell megfizetni. 

A tagság megszűnéséből fakadó teljes körű elszámolást a kilépő tag és a társulás között az adott év 

mérlegét elfogadó Társulási Tanács állapítja meg és hagyja jóvá. 

 

10. A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei: 

 

10.1. A társulás tagjainak jogai: 

a.) Részt vehet a társulás céljainak, feladatainak meghatározásában, szervezetének kialakításában. 

b.) Választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 

c.) Tanácskozási joggal részt vehet a társulás bármely testületének, szervezetének ülésein. 

d.) Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit. 

e.) Részt vehet a társulás tevékenységében és rendezvényein, igényelheti a társulás érdekképviseleti, 

érdekérvényesítési tevékenységét. 

f.) A Társulási Tanács döntése alapján részesülhet pályázatokból, egyéb pénzbevételekből, a nemzetközi 

kapcsolatokból származó előnyökből. 

g.) Igényelheti a társulás szolgáltatásait, igénybe veheti a társulás által megállapított és biztosított 

kedvezményeket. 

h.) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben. 



i.) Felvilágosítást kérhet a társulás bármely tevékenységéről, melyre a társulás szervei,tisztségviselői 15 

munkanapon belül szóban vagy írásban érdemben válaszolni kötelesek. 

 

10.2. A társulás tagjainak kötelezettségei: 

a.) A társulás tagjai kötelesek rendszeresen részt venni a társulás szerveinek munkájában és elősegíteni a 

társulás céljainak megvalósítását. 

b.) Tevékenységében saját önkormányzati érdekeinek érvényesítése során nem sértheti a társulás által 

megfogalmazott térségi érdekeket. Az összeütközés kérdésében a Társulási Tanács az erre vonatkozó 

felvetéstől számított 15 munkanapon belül dönt. 

c.) Rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, ezzel is elősegítve a társulás céljainak 

megvalósulását. 

d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetése, a társulás vagyonának gyarapítása, megóvása, 

működésének biztosítása. 

e.) A Társulási Tanács határozatainak végrehajtása. 

f.) A Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és információszolgáltatás. 

g.) Normatív állami támogatás visszafizetésének teljesítése, amennyiben a visszafizetésre a tag 

önkormányzat hibájából kerül sor. 

 

10.3. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

 

Abban az esetben, ha a települési önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodás szerinti 

és a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, vagy kötelező befizetési 

kötelezettségének, valamint a társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban rögzített 

bármely be- és visszafizetési kötelezettségének, az alábbi eljárás az irányadó: 

a) A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági  

vezetője – a társulás elnökének egyidejű tájékoztatása mellett – írásban, 8 napos fizetési határidő 

megjelölésével felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésre. 

b) Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig nem teljesíti fizetési 

kötelezettségét, a társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre az 

önkormányzat által a felhatalmazó levélben megjelölt bankszámla terhére. A Társulás tag önkormányzatai 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás 3. mellékletét képező felhatalmazó levelet kitöltve, 

aláírva, a megállapodás hatályba lépésének napjáig egymás rendelkezésére bocsátják.  

c) Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen megállapodáson 

alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti, vele szemben 

adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási 

Tanács minősített többséggel dönt. 

 

11. A társulás szervezete és működése: 

A társulás szervei: 

a.) Társulási Tanács, 

b.)  Elnök, 

d.) alelnök(ök), 

e.) Pénzügyi Bizottság 

 

11.1. Társulási Tanács 

 

11.1.1. 

A társulás legfőbb döntéshozó szerve, amely a társulásban résztvevő települési önkormányzatok 

polgármestereiből áll. A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, 

mindkettőjük akadályoztatása esetén a polgármester által meghatalmazott települési önkormányzati 

képviselő jogosult az önkormányzat képviseletére. A társulásban részt vevő települési önkormányzat 

jegyzője részt vehet a Társulási Tanács munkájában, melynek során tanácskozási jog illeti meg. A 

Társulási Tanács szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tart ülést. 

11.1.2. Döntéshozatal általános szabályai 

A társulási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 



A közszolgáltatási feladatok tekintetében minden tagnak egy szavazati joga van akként, hogy a tagok az 

általuk felvállalt közszolgálati feladat ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalánál rendelkeznek 

szavazati joggal. 

A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő 
sorszámmal kell ellátni. 

A határozat teljes jelölése: …./20….. (….) Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanács határozata 

A határozat rövidített jelölése: ……/20….. (…….)  TT határozata 

11.1.3. 

A Társulási Tanács határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és 

a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések 

lakosságszámának egyharmadát. 

A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A döntés meghozatalához legalább annyi tag 

igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát. 

A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

a.) zárt ülés elrendeléséhez, ha a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha 

a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene; 

b.) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, 

fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; 

c.) adósságrendezési eljárás megindításához; 

d.) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához; és 

e.) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok 

szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

11.1.4. 

A Társulási Tanács kizárólagos feladata: 

a.) az SZMSZ elfogadása és módosítása, 

b.) a tagsági hozzájárulás és tagdíj megállapítása, 

c.) intézményvezetők megválasztása, 

d.) a társulás éves költségvetésének megállapítása, zárszámadásának elfogadása, 

e.) a felsoroltakon túl a Társulási Tanács saját maga határozza meg feladat- és hatáskörét. 

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a 

Szervezeti és Működési Szabályzatában. 

11.2. Elnök 

A társulás képviseletét, valamint vezetésének és működése szervezésének operatív teendőit az elnök látja 

el. 

Az elnök helyettesítését, és munkájának segítését egy alelnök végzi. Az alelnök feladat- és 

munkamegosztása, valamint a helyettesítés rendje az elnök által kerül meghatározásra, amely 

visszavonásig érvényes. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 

A társulás elnökét és alelnökét a Társulási Tanács titkos szavazással választja meg az önkormányzati 

választási ciklus időtartamára. 

 

Az elnök feladat- és hatásköre: 

a.) A társulás képviselete, amely tevékenységi körében a Társulási Tanács, illetve az elnökség 

megbízása szerint köteles eljárni. 

b.) A társulás, valamint az elnökség tevékenységének szervezése. 

c.) A tagok közötti koordináció elősegítése. 

d.) A társulás működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. 

e.) A Társulási Tanács, az elnökség üléseinek előkészítése, az ülések összehívása és azok levezetése. 

f.) A Társulási Tanács, az elnökség és a Pénzügyi Bizottság döntéseinek végrehajtása és a végrehajtás 

ellenőrzése, 

g.) Felelős a társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért. 

 

 



11.3. Pénzügyi Bizottság: 

A társulás általános ellenőrző szerve, amely legalább 3 tagból áll. Tagjait nyílt szavazással, minősített 

többséggel a Társulási Tanács választja. A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a 

társulási tanács tagjai közül kell választani. 

 

Feladata: 

a.) A Társulási Tanács által pénzügyi-gazdasági körben hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzése. 

b.) A társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése és vizsgálata. A vizsgálat 

tapasztalatairól az Elnök tájékoztatása, a vizsgálat befejezését követő 15 munkanapon belül. 

c.) A költségvetés és zárszámadás véleményezése. 

d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetésének, az anyagi támogatások befizetésének ellenőrzése. 

e.) A társulás gazdálkodásának ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak legalább évi 1 alkalommal – a 

zárszámadással egyidejűleg - történő beszámolás. 

f.) Az Elnök azonnali tájékoztatása a társulás gazdálkodásának ellenőrzése során feltárt, a társulás 

működését veszélyeztető tényekről. 

 

11.4. A társulás működése: 

A társulás jogi személyiségű önkormányzati társulás, melynek gazdálkodására a költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A hatályos jogszabályokon túlmenően működésének rendjét a jelen társulási megállapodás, a szervezeti 

és működési szabályzat, valamint a Társulási Tanács döntései határozzák meg. 

 

12. A társulás pénzügyi forrásai és gazdálkodása 

 

12.1. A társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

12.1.1. 

A társulás bevételei: 

a.) központi költségvetésből nyújtott támogatás 

b.) a társulás által elnyert támogatások, 

c.) tagsági hozzájárulás és tagdíj, melynek összegét a Társulási Tanács állapítja meg, 

d.) jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

e.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből, rendezvényekből származó 

saját bevételek, 

f.) alapítványoktól, pályázatokból származó bevételek, 

g.) egyéb bevételek. 

A tagdíj a települési önkormányzat lakosságszámának arányában történik, mértéke a Társulás éves 

költségvetésében kerül meghatározásra. 

 

12.1.2. 

a.) A társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervezeti egység működési kiadásait a társulási tagok az 

egyes feladatokhoz történő súlyozott lakosságszámuk (tárgyévet megelőző év január 1-jei állapotnak 

megfelelő állandó lakosok száma) arányában biztosítják, melynek összege a tárgyévi költségvetés 

jóváhagyásakor kerül megállapításra. 

b.) A 7.1. pontban foglalt feladatok központi költségvetésből, egyéb bevételből származó bevételeit 

meghaladó kiadásokat a társulás érintett tagjai saját költségvetésük terhére finanszírozzák 

lakosságszámuk arányában. 

A Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata által Tokaj Város 

közigazgatási területén belül ellátott idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés vonatkozásában a 

központi költségvetésből, egyéb bevételből származó bevételeket meghaladó kiadásokat Tokaj Város 

Önkormányzata finanszírozza saját költségvetése terhére. 

c.) Az egyes önkormányzatok által fizetendő költségvetési hozzájárulás éves mértékéről a társulási tanács 

az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt. 

Az önkormányzatok hozzájárulásának összegét az egyes feladatokhoz kapcsolódó feladatmutatók alapján 

– településenként és feladatonként - külön-külön kell megállapítani. 



A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatal adatait a költségvetési évet megelőző év január 1-jei állapot szerint kell figyelembe 

venni. 

Az önkormányzatok által fizetendő pénzügyi hozzájárulást havi egyenlő részletekben kell teljesíteni, 

minden hó 10. napjáig. 

12.1.3. 

A 12.1.2. pontban meghatározott támogatáson túli költségvetési források a keletkezés jogcíme és mértéke 

szerint illetik meg az érintett települési önkormányzatokat, akik a források felhasználásának elszámolása 

során az előzőek szerint gondoskodnak az elszámolási különbözet visszafizetéséről vagy többlet 

igényléséről. A visszafizetési kötelezettségnél figyelemmel kell lenni jelen megállapodás 7.4. pontjában 

foglalt kártérítési kötelezettségre. 

 

12.1.4. 

A társulás pénzügyi-gazdasági tevékenysége eredményeként létrejövő vagyon a társulás vagyona.  

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra is az egyes 

önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

elhelyezésére szolgáló Tokaj, Rákóczi u. 52. sz. alatti épület 814,04 m2-es épületrésze, Tokaj, Rákóczi u. 

35. sz. alatti épület 65 m2-es épületrésze, ingóságai, a Társulás használatába kerülnek át térítésmentesen a 

feladat ellátása céljából. 

 

12.1.5. A társult önkormányzatok a tulajdonukat képező, feladatellátást szolgáló ingatlanukat érintő 

beruházásokat, felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező 

vagyonnövekmény kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és köteles azt a 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint az ezekkel kapcsolatos 

beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

betartásáért.  

 

12.2. 

Amennyiben a társulásból kilépő önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból 

megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a Társulási Tanács 

döntésével megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. A teljesítést 

követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. A kilépő tagot megilleti 

- a fentieken túl - általa teljesített egyéb hozzájárulások összege,  mely összegeket csökkenteni kell a 

Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások költségével. 

 

12.3. 

A társulás megszűnik, ha annak megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi határozattal kimondja. A 

társulás megszűnése esetén a vagyont az önkormányzatok között hozzájárulásuk arányában a juttatások 

arányos részének betudásával kell felosztani. 

A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly 

módon, hogy az a közfeladatok és közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben 

osztják fel. 

A felosztás elvei a következőek: 

- 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. 

 

12.4.  

A társulás megszűnése, vagy kilépés esetén, a megszűnés, vagy kilépés napját követő 3 hónapon belül 

köteles a Társulás munkaszervezeti egysége elkészíteni az elszámolást az éves költségvetési rendeletben 

előzetesen jóváhagyott kiadások és bevételek teljesítése, az állami támogatások időarányos felhasználása 

figyelembe vételével. Az elszámolás benyújtását követő 1 hónapon belül a társult önkormányzatokat, 



illetve a Társulást illető pénzeszközöket az érintett önkormányzatoknak, illetve a Társulásnak teljesíteniük 

kell. 

 

12.5. 

A társulás tagjai részére a társulás feladatkörébe tartozó kérdésekben az előterjesztések 

elkészítéséhez információt ad. A társulás éves gazdálkodásáról és működéséről a tárgyévet 

követő év április 30-ig beszámolót készít, melynek összeállításához kikéri a társult 

önkormányzatok véleményét és javaslatait. 

 

13. A Társulás munkaszervezeti feladatit ellátó szervezeti egység 

A társulási tanács döntéseinek előkészítése és feladatainak végrehajtása céljából a társulás tagjai 

vállalják egy közös szakmai munkaszervezet működtetetését. A munkaszervezet a Tokaji Közös 

Önkormányzati Hivatal szervezeti egysége. 

 

A munkaszervezet feladata különösen: 

a.) előkészíti a Társulási Tanács és az elnökség üléseit és gondoskodik a döntések 

végrehajtásáról, 

b.) összeállítja a költségvetés tervezetét és ellátja a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat, 

c.) elkészíti, elkészítteti a társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai feladatokat, melyekkel a 

társulás megbízza, 

d.) a kistérségben összegyűjti, és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztései programokkal és projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, 

e.) ellátja az intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 

Az ellátandó feladatokhoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza 

meg.  A munkaszervezet dolgozói tekintetében a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A munkaszervezet részletes feladatait a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza 

meg. 

 

14. Záró rendelkezés: 

 

Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 

SzMSz rendelkezései irányadóak. 

A társulási megállapodást aláíró tagok a társulás működése során felvetődő vitás kérdéseket 

egymás között kötelesek egyeztetni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 

Jelen társulási megállapodással kapcsolatos jogvita esetén szerződő felek kikötik a Szerencsi 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 

Jelen társulási megállapodás 2013. július 1-jén lép hatályba. Jelen társulási megállapodás 

hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 2005. 

január 20. napjától hatályos társulási megállapodása. 

Jelen társulási megállapodást az alapító önkormányzatok képviselő-testületei megtárgyalták, az 

abban foglaltakat megértették és elfogadták, a megállapodásban foglaltak megszegéséből eredő 

követelésekért teljes felelősséget vállalják. A megállapodás aláírására az önkormányzat 

képviseletében a polgármestert felhatalmazták az aláírások mellett feltüntetett határozatokban. 

 

Tokaj, 2016. február 15. 
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A 2013. május 30. napján kelt Megállapodásban foglaltakat 

 

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2013. (V. 9.) KT. határozatával, 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2013. (V. 27.) KT. 

határozatával, 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013. (V. 16.) KT. 

határozatával, 

Csobaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2013. (V. 22.) KT. határozatával, 

Erdőbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013. (V.30.) KT. határozatával, 

Szegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2013. (V. 27) KT. határozatával, 

Szegilong Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013. (V. 24.) KT. határozatával, 

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2013. (V. 28.) KT. határozatával, 

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2013. (V. 16.)KT. határozatával, 

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013. (V. 27.) KT. határozatával, 

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2013. (V. 23.) KT. határozatával 

 

elfogadta. 

 

A Megállapodás 2013. június 20. napján kelt módosításáról szóló Megállapodást 

 

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 165/2013. (VI. 13.) KT. határozatával, 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 56/2013. (VI. 12.) KT. 

határozatával, 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2013. (VI. 13.) KT. 

határozatával, 

Csobaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2013. (VI.18.) KT. határozatával, 

Erdőbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2013. (VI. 20.) KT. határozatával, 

Szegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 52/2013. (VI. 12.) KT. határozatával, 

Szegilong Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2013. (VI. 13.) KT. határozatával, 

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2013. (VI. 20.) KT. határozatával, 

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 50/2013. (VI. 17.) KT. határozatával, 

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2013. (VI.18)KT. határozatával, 

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2013. (VI. 13) KT. határozatával 

elfogadta. 

 

A Megállapodás 2014.december 15. napján kelt módosításáról szóló Megállapodást 

 

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 264/2014. (XI. 27) KT. határozatával, 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2014. (XI.24.) KT. 

határozatával, 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2014. (XI. 24.) KT. 

határozatával, 

Csobaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 79 /2014. (XI. 26.) KT. határozatával, 

Erdőbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2014. (XI.25.) KT. határozatával, 

Szegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2014. (XI.26.) KT. határozatával, 

Szegilong Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 60 /2014. (XI.25.) KT. határozatával, 

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39 /2014. (XI.27.) KT. határozatával, 

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2014. (XI. 26.) KT. határozatával, 

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 57/2014. (XI.19.) KT. határozatával, 

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 57/2014. (XI.25.) KT. határozatával 



elfogadta. 

 

A Megállapodás 2016. január1. napjától hatályos módosításáról szóló Megállapodást 

 

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 351/2015. (X. 28) KT. határozatával, 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 121/2015. (XI. 9) KT. 

határozatával, 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2015. (XI. 9) KT. határozatával, 

Csobaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2015. (XI. 12.) KT. határozatával, 

Erdőbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2015. (X.28.) KT. határozatával, 

Szegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2015. (XI. 11.) KT. határozatával, 

Szegilong Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2015. (XI. 12) KT. határozatával, 

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2015. (XI.12.) KT. határozatával, 

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2015. (XI.12.) KT. határozatával, 

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2015. (XI.13.) KT. határozatával, 

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2015. (XI.12.) KT. határozatával 

 

elfogadta. 

 

A Megállapodás 2016. február15. napján kelt  módosításról szóló Megállapodást 

Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2016. (II.11.) KT. határozatával, 

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2016. (II. 15.) KT  

határozatával, 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2016. (II. 4.) KT. határozatával, 

Csobaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (II. 10.) KT. határozatával, 

Erdőbénye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2016. (I. 28.) KT. határozatával, 

Szegi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II. 3.). határozatával, 

Szegilong Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  5/2016. (II. 11.) KT. határozatával, 

Taktabáj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.15.) KT. határozatával, 

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2016. (II.11.). határozatával, 

Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2016. (II. 15.)  KT. határozatával, 

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2016. (II. 15.) KT. határozatával 

 

elfogadta. 

  



1. melléklet 
A)  

 

település                  székhely              lakosságszám 2014. január 1-jén     képviselője neve 

 

Tokaj  Tokaj, Rákóczi u. 54.   4113  Posta György 

Bodrogkeresztúr    Bodrogkeresztúr, Kossuth út 70. 1152  Májer József 

Bodrogkisfalud Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65.  878  Ádám László 

Csobaj  Csobaj, Rákóczi u. 1.   717  Szögi Imre 

Erdőbénye  Erdőbénye, Kossuth u. 31.  1241  Kántor Dezső 

Szegi   Szegi, Alkotmány u. 35/A.  310  Gabura Csaba 

Szegilong  Szegilong, Dózsa u.76.   244  Talárovics László 

Taktabáj  Taktabáj,Kossuth u. 1.   621  Virág Zoltánné 

Tarcal  Tarcal, Fő u. 61.   2926  Butta László 

Tiszaladány Tiszaladány, Kossuth u. 53.  637  dr. Liszkai Ferenc 

Tiszatardos  Tiszatardos, Kossuth u. 34.  248  Varga Sándor 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Társulás lakosságszáma:     13.087 fő 

 

B) A Társulás szervei és tisztségviselői: 

 

a) elnök:    Posta György 

b) alelnök:    Májer József 

c) pénzügyi bizottság:  Virág Zoltánné elnök 

     Butta László tag 

    Kántor Dezső tag 

 

2. melléklet 

 
2/a. sz. melléklet 

 

Szociális alapszolgáltatás 

1. Házi segítségnyújtás 

Tokaj    

Bodrogkeresztúr     

Bodrogkisfalud   

Csobaj    

Szegi     

Szegilong   

Tiszaladány   

Tiszatardos   

2. Jelzőrendszere házi segítségnyújtás 

Tokaj    

Bodrogkeresztúr     

Bodrogkisfalud   

Csobaj    

Erdőbénye 

Szegi     

Szegilong   

Taktabáj   



Tarcal    

Tiszaladány   

Tiszatardos   

2/b. sz. melléklet 

Család- és gyermekjóléti Központ által ellátott család- és gyermekjóléti szolgáltatás 

Tokaj    

Bodrogkeresztúr     

Bodrogkisfalud   

Erdőbénye 

Csobaj    

Szegi     

Szegilong   

Taktabáj   

Tiszaladány   

2/c. sz. melléklet 

Egészségügyi feladat – Központi orvosi ügyelet 

Tokaj    

Bodrogkeresztúr     

Bodrogkisfalud   

Csobaj    

Erdőbénye 

Szegi     

Szegilong   

Taktabáj   

Tarcal    

Tiszaladány   

Tiszatardos   
 

 

3.melléklet 

 
A Tokaji Többcélú Kistérségi Tárulás alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 

megjelölése: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

102031  Idősek nappali ellátása 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104043 Család és gyermekjóléti központ  

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

 

 



4. melléklet 
 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………............. 

(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető 

hitelintézetemet, hogy a ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…………....-

nál (a hitelintézet neve és címe) vezetett ……………………………………………………. 

számú számlámat …………………………………………község/város önkormányzata által 

benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján a ………………………………………számla 

javára megterhelje. 

A felhatalmazó levél visszavonásig érvényes. 

 

Kelt: ……………………………………….. 

 

…………………………………….. 

a felhatalmazó önkormányzat cégszerű aláírása 

 

 

Záradék: 

……………………………………………………………………………………………….……... 

(a hitelintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy 

……………………………………………………………önkormányzata - mint jogosult – a 

………………………………….…………….…………………………………………….létrejött 

társulási megállapodás alapján felmerülő követelését a Számlatulajdonos számlája terhére 

azonnali beszedési megbízással érvényesítheti. 

A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában 

nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla 

megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti 

…………………………………………………..önkormányzatát. 

A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak 

……...… ……………………………önkormányzata tudtával és hozzájárulásával vonható 

vissza. 

 

Kelt: ……………………………………….. 

………………………………….….. 

hitelintézet 

 

 


