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120/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi 

CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás (2700 Cegléd Kossuth tér 1.,a 

továbbiakban: Társulás).Társulási Megállapodás  módosítását,  2013. július l-jei hatállyal 

jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a  – jelen határozat 

mellékletét képező - Módosító Okirat,  valamint, a Társulási Megállapodás módosítást is magába 

foglaló egységes szerkezetű szövege aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr.Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:    
Titkárság 

 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi az Önkormányzat és a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

között létrejött együttműködési megállapodás kiegészítését azzal, hogy az Önkormányzatnak 

egyetértési joga legyen a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja 

(2740 Abony, Szilágyi E. u. 3.) elemi költségvetésének jóváhagyása, az elemi költségvetés 

módosítása, az intézmény pénzmaradványának felhasználása során. A kezdeményezés elfogadása 

esetén a Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy nem válik ki 2013.decernber 1. napjával a Ceglédi 

Többcélú Kistérségi Társulásból. 

 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CXCVIII. törvény 95. §. (4) bekezdésében foglalt rendelkezése értelmében a Ceglédi 

Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszüntetésre kerül, és egyetért azzal, hogy a 

Társulási Tanács Munkaszervezete feladatait 2013. július 1-jétől a Ceglédi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2700  Cegléd Kossuth tér 1.) lássa el. 

 

4. A Képviselőtestület a Társulási Tanácsba Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert, illetőleg 

akadályoztatása esetén Parti Mihály alpolgármestert delegálja, a Társulási Megállapodásban 

meghatározott számú szavazattal történő döntéshozatal gyakorlására. 

 

5. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a társulás működéséhez 2013. évben hozzájárulást nem fizet. 

 

6. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a jelen döntésből fakadó intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Balogh Pál jegyző 



 

Végrehajtásban közreműködik:    
Titkárság 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 

 
 

K.m.f. 

 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

         polgármester                         jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. május 31. 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 
 

 

  



a 120/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete  

 

CEGLÉDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁS 

MÓDOSÍTÁSA 

 

A 2006. június 26-i keltezésű, a 14/2006. (XI. 21.), a 29/2007. (VIII. 30.), a 22/2008. (III. 31.), a 27/2010. 

(IX.21.) és a 10/2012 (V.24.) számú határozatokkal módosított Társulási Megállapodás az alábbiak 

szerint módosul: 

 

1. A Megállapodás preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

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. 

 

2. A Megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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.  

 

3. A Megállapodás 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

Társulás).  

4. A Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

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 Megállapodás 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

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

Megállapodás 2. számú Függeléke tartalmazza. 

6. A Megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 



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.  
7.A Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

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

akadályoztatása esetén a korelnök látja el. 

8.A Megállapodás 9-11 pontjai törlésre kerülnek 

9. A Megállapodás II. fejezetének címe az alábbiakra módosul: 

„A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK” 

10.A Megállapodás eredeti 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép, és egyben a korábbi törlésnek 

megfelelően a számozás megváltozik: 

9. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: (az Mötv.13. § alapján!) 

a) területfejlesztés; 

b) településfejlesztés, településrendezés;  

c) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások (benne van a család és gyermekvédelem is!); 

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; (kerékpárút) 

k) ingatlan- és vagyongazdálkodás; (pl.: Pesti út 7-ben) 

l) vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 

m) környezet- és természetvédelem; 

n) esélyegyenlőségi program megvalósítása. 

11.A Megállapodás eredeti 13. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

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

megtérítése. 

12.A Megállapodás eredeti 31.-36. pontja törlésre kerül az alcímekkel együtt, és ennek megfelelően a 

további számozás is módosul. 

13.A Megállapodás eredeti 38. pontja az alábbiakra módosul: 

29.A tagnyilvántartást a Ceglédi KÖH vezeti. 

14.A Megállapodás 39. pontja az alábbiakra módosul: 

30.A Megállapodás 2. sz. Függelékét képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 

a) az önkormányzat megnevezését, székhelyét; 

b) belépés időpontját; 

c) a kiválás időpontját; 

d) a település évente aktualizált lakosságszámát. 

15.A Megállapodás eredeti 40. pontja az alábbiakra módosul: 

31.A Társulás szervei:  

a) Társulási Tanács; 

b) Pénzügyi Bizottság ; 

c) Területfejlesztési Bizottság; 

d) eseti bizottságok. 

16.A Megállapodás eredeti 41. pontja az alábbiakra módosul: 

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



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

17.A Megállapodás eredeti 42-48. pontjai törlésre kerülnek, és ennek megfelelően a további 

számozás módosul. 

18.A Megállapodás eredeti 59.-68. pontjai törlésre kerülnek, és ennek megfelelően a további 

számozás módosul. 

19.A „Társulás intézményei, gazdálkodó szervezetei” alcím az alábbiakra módosul: 

„A Társulás intézményei” 

20.A Megállapodás eredeti 68.a. pontja az alábbiakra módosul, és ezzel együtt a számozás is változik: 

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

vezetőiket. 

21.A Megállapodás eredeti 68.b. pontja az alábbiakra módosul: 

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. 

22.A Megállapodás eredeti 68.c. pontja törlésre kerül. 

23.A Megállapodás eredeti 68.d. pontja az alábbiakra módosul: 

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.) 

24.A Megállapodás eredeti 68.e. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

okirata és SZMSZ-e tartalmazza. 

25.A Megállapodás eredeti 68.f. pontja az alábbiak szerint módosul: 

47.A Társulási Tanács kizárólagos hatásköre a szociális intézményekben: 

a) apartmani elhelyezés engedélyezése 

b) szakmai programok véleményezése. 

26.A Megállapodás eredeti 68.g. pontja kiegészül az alábbiakkal: 

48.Az intézmények alapító okiratában szerepeltetni kell az ellátásban részt vevő 

önkormányzatokat. A 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. 

27.A Megállapodás eredeti 70. pontja az alábbiakra módosul. 

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

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

28.A Megállapodás eredeti 71-75. pontjai törlésre kerülnek, és ennek megfelelően a további 

számozás módosul. 

29.A Megállapodás eredeti 76-80. pontjai törlésre kerülnek, és ennek megfelelően a további 

számozás módosul. 



30. A Megállapodás  „A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok” 

alcíme helyébe az alábbi alcím lép:   

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

döntéshozatal esetei” 

31.A Megállapodás eredeti 82. pontja törlésre kerül, és ennek megfelelően a további számozás is 

módosul. 

32.”A Tanács határozatképessége, döntési formák” alcím törlésre kerül. 
33.A Megállapodás eredeti 85. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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. 

34.A Megállapodás eredeti 91. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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. 

35. A Megállapodás eredeti 92. pontja az alcímmel együtt törlésre kerül, és ennek megfelelően a 

további számozás módosul.  

36. A Megállapodás eredeti 105. pontja törlésre kerül, és ennek megfelelően a további számozás 

módosul. 

37. A Megállapodás eredeti 107. pontja törlésre kerül, és ennek megfelelően a további számozás 

módosul. 

38. A Megállapodás eredeti 108. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

76.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. 

39. A Megállapodás eredeti 111. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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; 

d) a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó hozadék; 

e) a társulás tagjainak pénzügyi hozzájárulása. 

40. „A vagyon működése” alcím az alábbiakra módosul: 

A vagyon működése, ellenőrzése 

41. A Megállapodás eredeti 115. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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. 

42. A VII. Fejezet az alábbi alcímmel egészül ki: 

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

hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja 

43. A Megállapodás eredeti 117. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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. 

44. A Megállapodás eredeti 118. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

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. 

45. A VII. Fejezet az alábbi alcímmel egészül ki: 

A társulás működésének ellenőrzési rendje 

46. A Megállapodás eredeti 120. pontja az alábbiak szerint módosul: 

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

47. A Megállapodás eredeti 127. pontja az alábbiak szerint módosul: 

94.E Megállapodás függelékei: 

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

 2. sz. Függelék: Társulási tagnyilvántartás 

48. A Megállapodás az alábbi ponttal egészül ki: 

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

kiválásra, és kizárásra az Mötv. szabályait kell alkalmazni. 

49. A Megállapodás eredeti 131. pontja (záradék) helyébe az alábbi mondat lép:     

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

képviselő-testületei 2013. 07. 01. hatállyal az alábbi testületi üléseiken hagyták jóvá: 

Önkormányzat neve, határozat száma  PH         Polgármester neve, aláírása 

50. A Megállapodás 1. számú Függeléke helyébe a jelen módosítás 1. számú Függeléke lép. 

51. A Megállapodás 1. számú Melléklete helyébe a jelen módosítás 2. számú Függeléke lép. 

  



1. számú Függelék 

A társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 

 

1. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú Függelék 

Társulási tagnyilvántartás 

 

Név (székhely) Belépés időpontja Kiválás időpontja  Lakosságszáma 

 

 

 


