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Az előterjesztés 2. sz. melléklete 

 

 

CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁS 

2013. JÚLIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS SZÖVEGE 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

A Ceglédi kistérség önkormányzatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 87. §-ában foglalt felhatalmazás alapján több 

önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és 

hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására, testületeik döntése alapján jogi személyiséggel 

rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre. 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A társulás tagjai önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre, 

határozatlan időre, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési 

tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására) térségi közszolgáltatások 

ellátására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés 

összehangolására.  

2. Az önkormányzati társulás neve: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: 

Társulás). 

3. A Társulás székhelye: Cegléd, Kossuth tér 1. 

4. A Társulás tagjai, és a tagok székhelye:  

a) Abony Város Önkormányzata, 2740 Abony, Kossuth tér 1.; 

b) Albertirsa Város Önkormányzata, 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.; 

c) Cegléd Város Önkormányzata, 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.; 

d) Ceglédbercel Község Önkormányzata, 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.; 

e) Csemő Község Önkormányzata, 2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 1.; 

f) Dánszentmiklós Község Önkormányzata, 2735 Dánszentmiklós, Dózsa György u. 100.; 

g) Jászkarajenő Község Önkormányzata, 2746 Jászkarajenő, Rákóczi u. 16.; 

h) Kocsér Község Önkormányzata, 2755 Kocsér, Szent István tér 1.; 

i) Kőröstetétlen Község Önkormányzata, 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.; 

j) Mikebuda Község Önkormányzata, 2736 Mikebuda, Fő u. 19.; 

k) Nagykőrös Város Önkormányzata, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.; 

l) Nyársapát Község Önkormányzata, 2712 Nyársapát, Béke u. 11.; 

m) Tápiószőlős Község Önkormányzata, 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos u. 65.; 

n) Törtel Község Önkormányzata, 2747 Törtel, Szent István tér 1.; 

o) Újszilvás Község Önkormányzata, 2768 Újszilvás, Szent István u. 6. 

A társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok listáját a Megállapodás 1. számú 

Függeléke tartalmazza. 

5. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát – a tagnyilvántartás részeként – a 

Megállapodás 2. számú Függeléke tartalmazza. 
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6. A Társulás bélyegzője: Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott ovális bélyegző, 

középen Magyarország címerével.  

7. A Társulás jogi személyként működő, önálló gazdálkodású szerv, melynek munkaszervezeti 

feladatait a költségvetési szervként működő Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Ceglédi KÖH) látja el.  

8. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, mindkettőjük 

akadályoztatása esetén a korelnök látja el. 

 

II. 

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

9. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

a) területfejlesztés; 

b) településfejlesztés, településrendezés;  

c) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

d) egészségügyi alapellátások az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 

e) sport, és ifjúsági ügyek; 

f) gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

g) belső ellenőrzés; 

h) kulturális szolgáltatás; 

i) foglalkoztatás; 

j) helyi közutak és tartozékainak kialakítása, és fenntartása; 

k) ingatlan- és vagyongazdálkodás;  

l) vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

m) környezet- és természetvédelem; 

n) esélyegyenlőségi program megvalósítása. 

10. A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele az adott szolgáltatás 

ellenértékének megtérítése. 

11. A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a teljességre törekszik, s e célnak rendeli 

alá a birtokában lévő erőforrásokat. 

12. A Társulás a 9. pontban meghatározott feladatellátása során 

a) szakmai és komplex program előkészítő; 

b) javaslattevő; 

c) programmenedzselő; 

d) koordináló; 

e) döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő és végrehajtó tevékenységet 

folytat. 

13. A Társulás a ceglédi kistérség területén, a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti 

fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi 

önkormányzatok és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. 
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14. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait. 

15. Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve annak 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását. 

16. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, elősegíti a 

fejlesztési források hatékony a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását. 

17.  Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.  

18. A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit. 

19. Folyamatosan kapcsolatot tart a megyei önkormányzattal, térségi fejlesztési tanáccsal, a 

regionális fejlesztési ügynökségekkel, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, 

intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonandó helyi források feltárása érdekében. 

20. A Társulás a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről 

benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati 

felhívásban szerepel. 

21.  A Társulás megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati 

társulásokkal, megyei önkormányzattal és egyéb szervezetekkel a saját kistérségi fejlesztési 

programjai finanszírozására és megvalósítására. 

22. A Társulás közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági, és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében.  

23. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, különösen azoknak 

a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 

24. Forrásokat gyűjthet a fejlesztési programok megvalósításához. 

25. Képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben. 

26. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéshez kapcsolódó források igényléséhez. 

27. E megállapodás 9. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás, a Ceglédi 

kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi – a 

megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó – egybevont adatbázist működtet. Az 

adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, 

projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit. 

 

III. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 

A Társulás tagnyilvántartása 

 

28. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog 

megállapításának alapja is. 

29. A tagnyilvántartást a Ceglédi KÖH vezeti. 

30. A Megállapodás 2. sz. Függelékét képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 
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a) az önkormányzat megnevezését, székhelyét; 

b) belépés időpontját; 

c) a kiválás időpontját; 

d) a település évente aktualizált lakosságszámát. 

 

A Társulás szervei 

31. A Társulás szervei: 

a) Társulási Tanács 

b) Pénzügyi Bizottság  

c) Területfejlesztési Bizottság  

d) eseti bizottságok 

Társulási Tanács 

 

32. A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagok (1. számú Függelék szerint). 

 

Pénzügyi Bizottság 

 

33. A Társulási Tanács döntései végrehajtásának, a Társulás gazdálkodásának és pénzeszközei 

felhasználásának ellenőrzésére, nyílt szavazással, minősített többséggel 3 tagú Pénzügyi 

Bizottságot hoz létre. 

34. A bizottság tagjai közül az elnök és még egy tag csak olyan személy lehet, aki egyben a 

Tanács tagja is. A Bizottság harmadik tagja olyan pénzügyi szakember, aki valamely tanácsi, 

de nem bizottsági tag hivatalának dolgozója. 

35. A bizottság első ülésén köteles ügyrendjét megalkotni, elfogadni és tevékenységüket ez 

alapján ellátni. 

36. Működésük és döntéseik szakmai megalapozása céljából szakértőket kérhetnek fel. A felkérést 

és a szakértő díjazását a Társulási Tanácsnak jóvá kell hagynia. 

 

Területfejlesztési Bizottság 

 

37. A Társulási Tanács területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítésére, és végrehajtásuk 

ellenőrzésére nyílt szavazással, minősített többséggel háromtagú Területfejlesztési Bizottságot 

hoz létre. 

38. A bizottság tagjai közül az elnök és a tagok többsége csak olyan személy lehet, aki egyben a 

Tanács tagja is. 

39. A bizottság első ülésén köteles ügyrendjét megalkotni, elfogadni és tevékenységüket ez 

alapján ellátni. 

40. Működésük és döntéseik szakmai megalapozása céljából szakértőket kérhetnek fel. A felkérést 

és a szakértő díjazását a Társulási Tanácsnak jóvá kell hagynia. 
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Eseti Munkabizottság 

41. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és 

végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot hozhat létre. 

42. A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését a 

létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A Tanács a létrehozással egy 

időben, az eseti munkabizottság tagjait a Pénzügyi Bizottsági tagok választására vonatkozó 

szabályok szerint megválasztja. 

A Társulás intézményei 

 

43. A Társulás feladat– és hatásköreinek ellátása érdekében intézményt alapíthat, kinevezi 

vezetőiket. 

44. A Társulási Tanács jogosult az intézmények: 

a) költségvetését elfogadni; 

b) éves és féléves költségvetési beszámolóját elfogadni; 

c) alapító okiratát elfogadni, illetve módosítani; 

d) vezetőit kinevezni, felmenteni, velük szemben fegyelmi eljárást indítani. 

45. A Társulás fenntartásában működő költségvetési szervek: 

a) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, 

Szilágyi E. u. 3.) 

b) Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (2700 Cegléd, Bajcsy-

Zs. u. 1.) 

46. Az egyes intézmények, feladatait, ideértve a közszolgálati feladatokat is az intézmények, 

alapító okirata és SZMSZ-e tartalmazza. 

47. A Társulási Tanács kizárólagos hatásköre a szociális intézményekben: 

a) apartmani elhelyezés engedélyezése; 

b) szakmai programok véleményezése. 

48. Az intézmények alapító okiratában szerepeltetni kell az ellátásban résztvevő 

önkormányzatokat. Az ellátásban részt nem vevő önkormányzatokra anyagi kötelezettség nem 

hárítható. A Társulás által vállalt feladatot nem támogató, illetve azt nem igénylő tag 

önkormányzatára a többségi döntés nem kötelező érvényű, azaz abban részt venni nem 

köteles. Ha utóbb, a megvalósulást követően a szolgáltatáshoz vagy a feladathoz az azt 

korábban elutasító település csatlakozni kíván, azt csak akkor teheti meg, ha megfizeti azt az 

igazolt többletköltséget és Ptk. szerinti kamatát, mely azért merült fel, mert az Ő nem 

csatlakozása miatt az egy társulási tagra eső társulási költség magasabb lett. 

49. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja (2740 Abony, Szilágyi 

Erzsébet utca 3), a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (2700 

Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky u. 1) ellátási területére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, 

azok igénybevétele, valamint a fizetendő térítési díjak vonatkozásában a rendelet 

megalkotására kijelölt önkormányzat: Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth 
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tér 1.). 

IV. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

A Társulási Tanács ülései 

50. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 

51. A Társulási Tanács működésére egyebekben az Mötv-nek a képviselő-testületre vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Társulási Tanács tagjait megillető szavazatarány, a döntéshozatal módja, a minősített 

döntéshozatal esetei 

 

52. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 

53. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a fele jelen van, és a 

jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó 

települések lakosságszámának egyharmadát. Határozatképtelenség esetén az elnök 7 

munkanapon belül ismét összehívja a Társulási Tanács ülését. 

54. A Társulási Tanács határozathozatalaiban mindenekelőtt konszenzusra törekszik, erre 

figyelemmel döntéseit: 

a) minősített, és 

b) egyszerű 

szótöbbséggel hozhatja. 

55. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő 

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

56. Egyszerű szótöbbséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

57. A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással hozza. 

58. Névszerinti szavazás a Társulási Tanács bármely tagjának javaslatára egyszerű szótöbbséggel 

rendelhető el. 

59. Amennyiben a Társulási Tanács tagja, vagy közeli hozzátartozója közvetlenül érintett az 

ügyben, köteles bejelenteni az összeférhetetlenséget. Az összeférhetetlenséggel érintett tagnak 

a vitában és a döntésben való részvételéről a Társulási Tanács vita nélkül, egyszerű 

szótöbbséggel határoz. 

60. A Társulási Tanács döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. 

61. Minősített többség szükséges: 

a) a társulási működési hozzájárulás meghatározásához; 

b) a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program elfogadásához; 

c) a Társulás szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához; 

d) intézmény alapításához. 

V. 
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A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

A Társulás tagjának jogai 

62. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 

feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a 

Társulás szervezetének kialakításában. 

63. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

64. Teljes joggal képviseli a társulási ülésen képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit. 

65. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

66. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

67. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

68. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a 

Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 

69. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 

felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon 

belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 

70. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi 

vélemény rögzítésére és képviseletére. 

71. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

 

A Társulás tagjainak kötelességei 

 

72. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 

73. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 

társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 

74. A Társulás határozatainak végrehajtása. 

75. A Társulás tagjai e Megállapodás aláírásával felhatalmazzák a Társulást, mint jogi személyt, 

hogy befizetési kötelezettségük határidőre történő nem teljesítése esetén beszedési megbízást 

nyújtson be a külön felhatalmazó nyilatkozatban foglalt pénzforgalmi szolgáltatójuk felé. 

76. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és 

információk továbbítása a Társuláshoz. 

77. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések 

teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 

 

VI. 

A TÁRSULÁS VAGYONA 

 

78. A társulás vagyonát képezi: 

a) állami támogatás, hozzájárulás; 

b) állami és egyéb pályázati forrás; 

c) gazdálkodó vagy más szerv és szervezet által biztosított támogatás vagy forrás; 
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d) a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó hozadék; 

e) a társulás tagjainak pénzügyi hozzájárulása. 

 

A vagyon működése, ellenőrzése 

 

79. A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati költségvetések 

elkészítését megelőzően éves költségvetést készít. 

80. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 

81. A vagyon kezelésére, felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Tanács feladata. 

Ennek körében a Tanács: 

a) meghatározza a befizetések összegét, idejét; 

b) gondoskodik a vagyon kezeléséről; 

c) meghatározza a közös vagyonból finanszírozandó és finanszírozható kiadásokat, 

fejlesztési célokat; 

d) elbírálja a konkrét támogatási igényeket; 

e) odaítéli a vissza nem térítendő támogatásokat összegszerűen, cél megjelöléssel; 

f) dönt a visszatérítendő támogatások odaítéléséről, meghatározza a visszaterítendő 

támogatások folyósításának részletes szabályait és visszafizetés feltételei és szabályait; 

g) pénzpiaci műveletek végzésére felhatalmazást ad. 

82. A Társulás gazdálkodási feladatait a Ceglédi KÖH látja el, amelyről, illetőleg működéséről az 

Áht. alapján évente legalább egy alkalommal írásos beszámolót készít a Tanács részére. 

 

VII. 

KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYAI, A GAZDÁLKODÁS ELLENŐRZÉSE 

 

A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja 

 

83. A Társulás költségeit főszabály szerint lakosságszám-arányosan viselik a Társulás tagjai. 

84. A Társulás éves költségvetési határozatában állapítja meg a lakosságszám-arányos működési 

hozzájárulás mértékét, amelyet legkésőbb minden hónap 10. napjáig kell a Társulás 

pénzforgalmi számlájára átutalással teljesíteni. 

85. Az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevétellel, normatív állami támogatással 

nem fedezett kiadásrészt, a feladatellátás mértéke szerint kell felosztani a feladatellátást 

igénylő önkormányzatok között. Az éves bepótlási kötelezettséget minden költségvetési évre 

egyedileg kell meghatározni, és annak mértékét és teljesítésének módját külön 

megállapodásban kell rögzíteni. 

 

A társulás működésének ellenőrzési rendje 
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86. A Társulás jogszabályban meghatározott módon, költségvetési szerveire is kiterjedő belső 

ellenőrzési tervet készít. A tervet a Tanács fogadja el. A gazdálkodás ellenőrzését a tanács az 

önkormányzatokra irányadó módon összeállított beszámolókon, és az általa esetileg kért írásos 

tájékoztatókon keresztül gyakorolja a Pénzügyi Bizottság bevonásával. 

 

VIII. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

87. A Társulás megszűnik az Mötv.-ben meghatározott esetekben. 

88. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 

tagok a társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, 

juttatások arányos részének betudásával, vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 

89. A felosztás elvei a következők: 

a) Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 

vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

b) 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. 

90. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 

91. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, a 

Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere 

stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását 

biztosítja. 

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

feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 

működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 

feltételeiben állapodnak meg. 

IX. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

93. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó 

önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá. 

94. E Megállapodás függelékei: 

 1. sz. Függelék: A társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 

 2. sz. Függelék: Társulási tagnyilvántartás 

95. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

96. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ 

rendelkezései az irányadók. 
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97. A Társulás SZMSZ-ét a nyilvántartásba vételtől számított 3 hónapon belül a Társulási Tanács 

köteles megállapítani. 

98. A Megállapodás módosítására, valamint a Társulásba való belépésre, illetőleg az abból történő 

kiválásra, és kizárásra az Mötv. szabályait kell alkalmazni. 

 

ZÁRADÉK 

 

99. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok 

képviselő-testületei 2013. július 1-jei hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 

 

….Önkormányzat neve, határozat száma PH         Polgármester neve, aláírása 



A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 

 11/12 

 

1. számú Függelék 

A társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 

 

1. … 
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2. számú Függelék 

Társulási tagnyilvántartás 

 

Település Tag-önkormányzat megnevezése Székhely Belépés időpontja Kiválás időpontja 

2012. évi 

lakosságszám 

Abony Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1. 2006. 10. 12   15 281 

Albertirsa Albertirsa Város Önkormányzata 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. 2006. 11. 29   12 528 

Cegléd Cegléd Város Önkormányzata 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 2006. 11. 23   37 695 

Ceglédbercel Cegléd Község Önkormányzata 2737 Ceglédbercel, Pesti út 61. 2006. 12. 04   4 406 

Csemő Csemő Község Önkormányzata 2713 Csemő, Petőfi S. u. 1. 2006. 11. 15   4 415 

Dánszentmiklós Dánszentmiklós Község Önkormányzata 2735 Dánszentmiklós, Dózsa Gy. u. 100. 2006. 11. 20   3 080 

Jászakarajenő Jászkarajenő Község Önkormányzata 2746 Jászkarajenő, Rákóczi út 16. 2006. 11. 27   2 784 

Kocsér Kocsér Község Önkormányzata 2755 Kocsér, Szent István tér 1. 2006. 11. 30   1 847 

Kőröstetétlen Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4. 2006. 11. 27   867 

Mikebuda Mikebuda Község Önkormányzata 2736 Mikebuda, Fő u. 19. 2006. 11. 29   757 

Nagykőrös Nagykőrös Város Önkormányzata 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 2006. 11. 16   24 442 

Nyársapát Nyársapát Község Önkormányzata 2712 Nyársapát, Béke u. 11. 2006. 11. 30   2 057 

Tápiószőlős Tápiószőlős Község Önkormányzata 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65. 2006. 11. 24   3 112 

Törtel Törtel Község Önkormányzata 2747 Törtel, Szent István tér 1. 2006. 11. 30   4 325 

Újszilvás Újszilvás Község Önkormányzata 2768 Újszilvás, Szent István u. 6. 2006. 11. 27   3 112 

Összesen:        120 708 

------ 
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