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Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

 

                          
 

 

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodása 

(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)  

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tagjai a 2004. június 25. napján megalkotott és 

elfogadott Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően az alábbiak szerint módosítják, és egységes 

szerkezetbe foglalják: 

 

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tagjai  

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

Kömpöc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  

önkéntes és szabad elhatározásukból célként az alábbiak fogalmazzák meg: 

 

a. egyes önkormányzati feladatok ellátása, azaz a települések összehangolt fejlesztése, 

közös területfejlesztési programok megalkotása,  

b. a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési 

rendszere szervezeti keretének biztosítására,  

c. térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, 

fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét 

meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer 

közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, 

működtetésére, fejlesztésére,  

d. a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a 

kistérség területének összehangolt fejlesztésére, 

e. gazdasági társaság alapítása, fenntartása és jövőbeni működőképességének 

biztosítása lakosságszám-arányos vagyoni hozzájárulás útján, a kiskunmajsai 

kistérség és településeinek gazdaságfejlesztése-, gazdasági versenyképességének 

növelése, a befektetők és befektetések helyben történő letelepítése,  

f. a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására, a közösségi 

szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű 

ellátása érdekében  egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és 

az arányos teherviselés alapján ezen megállapodással létrehozzák a  

   

Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulást.  
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A tagönkormányzatok a Társulást 2004. június 26. napjától határozatlan időre hozzák létre 

azzal, hogy a megállapodás II. fejezetének pontjaiban, illetve a mellékletekben vállalt 

közfeladatok ellátását határozatlan ideig vállalják. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.)  A társulás neve: Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban:  

                                    Többcélú Társulás) 

 

Székhelye: Kiskunmajsa, Fő u. 82. (továbbiakban: térségközpont) 

Társulás képviselője: Társulás Elnöke 

Levelezési címe: 6133 Jászszentlászló, Dózsa György utca 8. 

 

 A Társulás tagjai és székhelyük:  

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62. 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6133 Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 8. 

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. 

 

Kömpöc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6134 Kömpöc, Petőfi Sándor u. 10. 

 

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

6132 Móricgát, Deák F. u. 26/B. 

 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

6131 Szank, Béke u. 33. 

 

2.)   A Társulás lakosságszáma1:  19254 (adott év KSH adatait figyelembe véve) 

A Társulás tagjainak lakosságszáma2:  

      1. Csólyospálos   1.622 fő 

      2. Jászszentlászló   2.516 fő 

      3. Kiskunmajsa  11.549 fő 

      4. Kömpöc    700 fő 

      5. Móricgát    476 fő 

      6. Szank   2.391 fő  

 

3.)  Működési területe a tagtelepülések közigazgatási területére terjed ki.  

 

4.)  A Társulás jogállása: 

A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A gazdálkodás megszervezésének módja szerint 

saját bankszámlával rendelkezik. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes 

                                                 
1 2020. január 1-jei állapot szerint 

2 2020. január 1-jei állapot szerint 
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jogkörű. 

A Társulás gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságban tulajdont szerezhet.  

A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait, és a jelen Társulási Megállapodás II. fejezetében 

írt feladatokat a Társulási Tanács munkaszervezete látja el. 

I. FEJEZET 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 

1.)  A Többcélú Társulás célja: 

      A kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása, a kistérségi önkormányzati 

közszolgáltatások színvonalának emelése. 

2.)  A Többcélú Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

A Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes 

feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás 

által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  

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

hatékonyság az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és 

emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát. 

b) A többcélú társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és 

hatásköröket.  

c) A többcélú társulás ellátja a hozzátartozó települési önkormányzat képviselő-testülete 

által átruházott feladat- és hatásköröket.  

 

3.) A Többcélú Társulás ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 90. § (1) bekezdésében foglalt feladat- és 

hatásköröket.  Az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A kinevezési jogkört a 

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

munkáltatói jogkör tartalmára az Mötv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Amennyiben a Társulás intézményt vagy más közös szervezetet alapít, az alapítói jogok 

gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket az alapításkor állapítja meg. 

4.) A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el. 

    A feladatellátás módjai:  

a. Társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás 

keretében (intézményfenntartó társulás), 

b. térségközpont önkormányzat, vagy a Társulás más tagja által 

c. saját intézmény,  

      d.   térségközpont (városi) intézmény útján, 

      e.   tagközség intézménye, 

      f.   feladat-ellátási szerződés, 

      g.   közszolgáltatási szerződés, 

      h.   vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, 

      i.    térségközpont polgármesteri hivatala, 

  j.   egyéb módon. 

II. FEJEZET 

TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

1. Cím 

 

   1.) Egészségügyi feladatok: 
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         - orvosi ügyelet- és ügyeleti gépjármű biztosítása (Kiskunmajsa, Csólyospálos,  

           Jászszentlászló, Móricgát, Szank) 

         - hétvégén és ünnepnapokon 8-20 óra között 1 fő mentőtiszt biztosítása  

           (Kiskunmajsa, Csólyospálos, Jászszentlászló, Móricgát, Szank) 

 

   2.) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:  

a. Szakosított ellátás:  

    - az ápolást, gondozást nyújtó intézmény-idősek otthona (Kiskunmajsa, Csólyospálos,  

      Jászszentlászló, Móricgát, Kömpöc, Szank közigazgatási területe) 

b. Szociális alapszolgáltatások:  

    - tanyagondnoki szolgáltatás (Kiskunmajsa, Szank közigazgatási területe) 

    - szociális étkeztetés: (Kiskunmajsa, Szank közigazgatási területe) 

    - házi segítségnyújtás Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Szank közigazgatási 

      területe) 

    - nappali ellátás: időskorúak; demens személyek nappali ellátása (Kiskunmajsa,  

      Csólyospálos, Kömpöc, Szank)  

      közigazgatási területe 

    - támogató szolgáltatás (Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Szank, Jászszentlászló,  

       Móricgát települések közigazgatási területe) 

     -  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Szank    

       közigazgatási területe) 

 

  3.) Turizmussal kapcsolatos feladatok 

      - fejlesztési tervek 

      - kiállítások 

      - programfüzetek, térségi kiadványok 

 

  4.) Környezetvédelmi feladatok 

       A Társulás tagjai környezetvédelmi feladatok kistérségi szinten történő ellátása érdekében  

       térségi környezetvédelmi programot készít, a települési környezetvédelmi programokat  

       összehangolja, közös pályázatokat nyújt be, pályázatokhoz közösen forrásgyűjtést végez.  

 

 

      

 

2. Cím 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére 

 vonatkozó szabályok 

 

1.) A Társulás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, 2011. június 30-tól ellátási 

szerződés megkötése útján, a Magyarországi Református Egyházzal láttatja el. 

 

2.) A Társulás felhatalmazza Kiskunmajsa Város Önkormányzatát, hogy a feladatellátásban 

résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére megállapítsa - a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján - a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit.   

 

III. FEJEZET 

 A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
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1. Cím 

A Társulás döntéshozó szerve 

  

1.) A Társulás vezető döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja e 

megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket. 

 

2.) A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei.  

 

3.) A Társulási Tanács helyi önkormányzati képviselők választását követő első ülését 

Kiskunmajsa Város Polgármestere hívja össze.  

 

4.) A Társulási Tanács ülésén, titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, alelnököt 

választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  

 

5.) A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

 

6.) A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő- 

testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

 

2. Cím 

 A Társulási Tanács működése 

 

1.) A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza.  

 

2.) A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes 

akadályoztatásuk esetén a Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

  

3.) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:  

a.   szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal;  

b.   a társulási tagok bármelyikének – napirendet tartalmazó – indítványára annak  

      kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;  

c. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére annak 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. 

 

4.) A Társulási Tanács ülése nyilvános.  

 

5.) A Társulási Tanács  

a.  zárt ülést tart hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.  

     b.   zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői    

          megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást  

          igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

c. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt  

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 

tárgyalás a társulás vagy más érintett üzleti érdekeit sértené. 

 

6.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a Társulás SzMSz IX. 

fejezetében rögzített szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a 

munkaszervezet vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke 15 napon 

belül megküldi a megyei Kormányhivatal vezetőjének és a Társulás tagjainak.  
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7.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a tanács tagjainak több mint fele 

jelen van. 

Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok szavazatainak 

többsége kell, de legalább annyi tag igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő 

tagok szavazatainak felét. 

 

8.) Minden tag egyhangú szavazata szükséges: 

a. a Társulás SzMSz-ének elfogadása, módosítása, 

b. a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, 

vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás 

megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása kérdésekben, 

c. költségvetés megállapítása, módosítása,      a kistérség fejlesztését 

szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az 

ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához 

d.  a tagdíj mértékének meghatározása,  

e. intézmény vagy más szervezet közös alapítása, alapítói jogok 

gyakorlása. 

9.) Minősített többség szükséges: 

a. Az Mötv. 50 §-ában meghatározott esetekhez, 

b.  Az 5.) bekezdés c. pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

 

10.) Minősített többséghez a Társulási Tanács tagjainak legalább annyi igen szavazata 

szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának felét. 

 

 

3. Cím 

Bizottság 

 

A Társulási Tanács az Mötv. 95. § (2) bekezdése alapján 3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre.  

 

4. Cím 

A Társulás munkaszervezete3 

 

A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Jászszentlászlói 

Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el (továbbiakban munkaszervezet).  

 

 

5. Cím 

Jegyzői Kollégium 

  

1.) A Kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői.   

2.) A Kollégium tevékenységét a munkaszervezet vezetője koordinálja, szervezi. 

3.) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába esetenként 

bevonja a Kollégiumot. 

4.) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a Kollégiummal. 

5.) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a 

döntések végrehajtásában. 

                                                 
3 2020. szeptember 1. napjától hatályos 
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IV. FEJEZET 

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA 

 

1.) A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatai:  

 

a. ellátja az adminisztrációs feladatokat (adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés), 

b. nyilvántartja a társulásnak a TAKARÉKBANK Zrt-nél vezetett elkülönített 

számlájának pénzforgalmát, 

c. gondoskodik a társulás és szervei ülésének előkészítéséről, eljuttatja az ülések tárgyalási 

anyagát és egyéb tájékoztató anyagokat az érintetteknek, 

d. vezeti a társulás üléseinek jegyzőkönyveit, és megküldi azokat a Kormányhivatalnak, 

e. nyilvántartja a Tanács és a Bizottság határozatait, gondoskodik hozzáférhetőségükről, 

végrehajtásukról, 

f. gondoskodik a kistérségi szintű feladat- és hatáskör, a közszolgáltatások szervezéséről, 

g. előkészíti, koordinálja a kistérségi feladatellátással kapcsolatos megállapodásokat, 

szerződéseket, 

h. kezeli a Társulás dokumentumait (Társulási Megállapodás, külön megállapodások, 

SzMSz), 

i. figyelemmel kíséri a kistérségi feladatokkal kapcsolatos pályázatokat, a Társulás 

ösztönzési, támogatási rendszereket, 

j. intézi a Társulás által elnyert pályázatok adminisztrációs ügyeit, 

k. részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, vezeti a jegyzőkönyveket, 

információt szerez és szolgáltat a résztvevők számára, 

l. intézi a kollaudált (felülvizsgált,ellenőrzött) számlák könyvelését, pályázati 

támogatások lehívását, stb., 

m. elkészíti a Társulás költségvetését, éves beszámolóját, időközi költségvetési és 

mérlegjelentést, 

n. ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács, illetve jogszabály a 

feladatkörébe utal. 

 

2.) A feladatok ellátását a Társulási Tanács elnöke felügyeli. 

 

V. FEJEZET 

A TÁRSULÁS VAGYONA, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGE 

  

1.) A Társulás pénzügyi forrása: 

A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 

a. állami hozzájárulások és támogatások, 

b. települési önkormányzatok feladatellátáshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásai, 

c. saját bevételek (települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai), 

d. egyéb bevételek biztosítják. 

 

2.) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás a működési tagdíj mértékét minden évben 

legkésőbb a tárgyév február 15-ig határozatban állapítják meg.   

      A társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja 

meg. 
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    A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a társulás 

vagyonát képezi, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész 

a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható.  

A tagdíj a Társulási Tanács által jóváhagyott önként vállalt feladatok finanszírozására, 

működési és fejlesztési kiadásainak finanszírozására, továbbá államháztartáson belüli és 

kívüli szervezetek cél szerinti támogatására is felhasználható. 

 

A Társulási Tanács munkaszervezete útján gondoskodik a Társulás költségvetésének 

végrehajtásáról.  

A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a Társulás döntésétől függően a 

Társulás tagjai a pénzforgalmi szolgáltatójuknál beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó 

hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot tesznek, amely alapján a Társulás beszedési 

megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

 

3.) A tagönkormányzatok vállalják, hogy a Társulás által ellátott közszolgáltatások normatív 

működési támogatását – szükség esetén a szolgáltatás biztosítása érdekében saját bevételből 

– a Többcélú Társulásnak kiegészítik az általuk igénybe vett ellátás arányában. 

 

4.) A Társulási Tanács tagjainak az általuk határozatban megállapított önkormányzati 

hozzájárulást átutalással havonta - a külön támogatási megállapodásban meghatározottak 

szerint - kell teljesíteni a Társulás TAKARÉKBANK Zrt-nél vezetett számlájára. 

 

5.) A Társulási Tanács a Társulás költségvetését, valamint zárszámadását határozattal fogadja 

el. 

VI. FEJEZET 

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE 

 

1.) A Társulás tagjai az éves beszámolók útján – célszerűségi és gazdaságossági szempontból 

– ellenőrzik a Társulás működését. 

 

2.) A Társulás éves ellenőrzésének tapasztalatairól szóló előterjesztést a Társulási Tanács 

köteles megvitatni, és arról határozatot hozni.  

 

VII. FEJEZET 

KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE 

 

1.) A Társulás I. Fejezetében foglalt feladatok végrehajtása során készítendő iratokat a 

Társulási Tanács elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott 

személy írja alá. 

 

2.) A Társulás nevében, a Társulás költségvetésében meghatározott feladatokra és összegben a 

Társulási Tanács elnöke, vagy a Társulási Tanács általa írásban felhatalmazott tagja vállal 

kötelezettséget a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló szabályzat szerint.  

 

 

 

VIII. FEJEZET 
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A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS, A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA ÉS A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK 

SZABÁLYAI 

 

1.) A Társuláshoz csak települési önkormányzat képviselő-testülete csatlakozhat. A 

Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, ha törvény másként nem rendelkezik.  

 

2.) A Társuláshoz való csatlakozásról legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel 

döntenek a csatlakozni kívánó önkormányzatok. 

 A csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni. 

A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott 

képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a Társulási 

Megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.  

 

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

döntése szükséges: 

 a. a megállapodás jóváhagyásához, 

 b. a megállapodás módosításához, 

 c. a társulás megszüntetéséhez, 

 d. a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.  

4.)  A Társulásból kiválásról, ha a törvény eltérően nem rendelkezik legalább hat hónappal 

korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 

5.) A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával – az érintett kivételével – a 

naptári év utolsó napjával, kizárhatja a Társulásból azt a tagot, amely Társulási 

Megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra, határidőben nem tett 

eleget, vagy pedig tevékenységével a társulási többségi döntés végrehajtásának 

meghiúsítására törekszik. 

 

6.) A Társulás megszűnik: 

a. ha a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése alapján a Társulást megszüntetik. 

b. a törvény erejénél fogva. 

c. a bíróság jogerős döntése alapján. 

 A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni. A Társulás megszűnése 

esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk 

arányában illeti meg. 

A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével 

járnak el: 

      a. a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a    költségvetési 

hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között, 

      b. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani, 

      c.   a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, 

      d. a tulajdonba adott ingatlanok esetében – amennyiben vagyonmegosztás során a              

képviselő-testületeket megillető vagyonrész arra elegendő – az eredeti tulajdonost illeti 

meg. 

A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy Társulási tag részére történő kiadását öt 

évre elhalasztja, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további 

működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – 

használati díj illeti meg. 

IX. FEJEZET 
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VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

1.) A Társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan időre jön létre. 

2.)  A Társulási Megállapodás részét képezi a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, 

valamint az Iratkezelési Szabályzat. 

 

3.)  A Társulás Iratkezelési Szabályzata a mindenkori munkaszervezeti feladatokat ellátó 

polgármesteri hivatal hatályos Iratkezelési Szabályzata. 

 

 

4.) A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 

között tárgyalásos formában egyeztetni. Kétszeri eredménytelen egyeztetést követően a tagok 

a bírósághoz fordulhatnak.  

 

5.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rend., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

6.) Jelen Társulási Megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

 

7.) A jelen Megállapodást a Társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.  

 

Jászszentlászló, 2021. január 1.   
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ZÁRADÉK 

 

A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását a fenntartó 

önkormányzatok az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá4: 

 

Csólyospálos Község Önkormányzata  

Határozat száma: …../2020(…….) Kt.                        Ábrahám-Furus János polgármester 

 

 

 

Jászszentlászló Község Önkormányzata            

Határozat száma: ……../2020.(…..)                                      Nagy András polgármester 

 

   

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata 

Határozat száma: ……./2020.(…….)                                    Patkós Zsolt polgármester 

 

 

 

Kömpöc Község Önkormányzata 

Határozat száma: …./2020.(…….)                                   Tisoczki László polgármester 

 

 

 

 

Móricgát Község Önkormányzata 

Határozat száma: …../2020.(……...)                                     Csontos Máté polgármester 

 

 

 

 

Szank Községi Önkormányzat 

Határozat száma: …../2020.(…….) ÖH.                              Varga Ferencné polgármester 

                                                 
4 Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a Magyar Államkincstárnál történő jogszerű törzskönyvi 

bejegyzés érdekében  jelen polgármesterek írják alá.  


