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191/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat társulási megállapodásának felülvizsgálatáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 146. § (1) bekezdése alapján a következő határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás megállapodásának módosítását 

jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert az 1. pontban rögzített 

módosító okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: 2013. szeptember 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Dr. Petrányi Csaba Újszilvás Község Önkormányzat polgármestere 

3. Godó János Törtel Község Önkormányzat polgármestere 

4. Pásztor Imre Kőröstetétlen Község Önkormányzat polgármestere 

5. Palya István Kálmán Jászkarajenő Község Önkormányzat polgármestere 

6. Parti Mihály alpolgármester 

7. Dr. Balogh Pál jegyző 

8. Valamennyi osztályvezető 
 

 

       K.m.f. 

 

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

       polgármester                         jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. július 17. 

 

 

  Bevíz Barbara 

           jkv. 



191/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MMEEGGÁÁLLLLAAPPOODDÁÁSS  
AABBOONNYY  ÉÉSS  TTÉÉRRSSÉÉGGEE  TTÉÉRRSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSSII  TTÁÁRRSSUULLÁÁSS  

MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

 

Az Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás tagjai – az Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás 

létrehozásáról szóló társulási megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) – tekintettel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§-ában foglalt felülvizsgálati kötelezettségre - az 

alábbiak szerint módosítják: 

 

 

1. A megállapodás I. fejezet 4. pontjának a helyébe a következő szöveg lép: 

 

„A társulás önálló jogi személy, tevékenységét a mindenkor hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény 

helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezései alapján, valamint a mindenkor hatályos 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján végzi.” 

 

2. A megállapodás II. fejezet 2. pontjának a helyébe a következő szöveg lép: 

 

„A regisztrált és regisztrálatlan munkanélküliek és foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülő 

személyek részér munkahelyteremtő projektek összegyűjtése, támogatás, különös tekintettel a szakmailag 

képzetlen – szociálisan rászoruló – munkavállalókra vonatkozóan.” 

 

3. A megállapodás III. fejezete helyébe a következő szöveg lép: 

 

„III. A társuláshoz való csatlakozás, kiválás, kizárás. A társulás megszűnése 

 

1. A társulás tagjai székhelye, képviselője: 

 

A társulás tagjai, székhelye, képviselője: 

 

 Abony Város Önkormányzata 

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Képviselője: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Újszilvás Község Önkormányzata 

Székhelye: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 

Képviselője: Dr. Petrányi Csaba polgármester 

 Törtel Község Önkormányzata 

Székhelye: 2747 Törtel, Szent István tér 1. 

Képviselője: Godó János polgármester 

 Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

Székhelye: 2745 Kőröstetétlen, Kocséri u. 5. 

Képviselője: Pásztor Imre polgármester 

 Jászkarajenő Község Önkormányzata 

Székhelye: 2747 Jászkarajenő, Rákóczi út 16. 

Képviselője: Palya István Kálmán polgármester 

 

 

 

 

mely önkormányzatok testületi határozattal 2000. március 31-ig kinyilvánítják belépési szándékukat. 

 

 

 

 

 

 

 



2. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 

 

 

 Település neve 
Lakosságszáma (fő) 

2012.01.01-én 

1. Abony Város 15.231 

2. Jászkarajenő Község 2.710 

3. Kőröstetétlen Község 860 

4. Törtel Község 4.325 

5. Újszilvás Község 2.860 

  

            

3. A társuláshoz csatlakozni a naptári év bármelyik, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, 

ha a törvény másként nem rendelkezik. 

 

4. A társuláshoz való csatlakozásról és kiválásról, ha a törvény eltérően nem rendelkezik, a település 

képviselő-testületének legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a 

társulási tanácsot értesíteni kell. 

 

5. A társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a társulásban részt vevő valamennyi 

települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 

6. A társulás tagjai minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári félév utolsó napjával 

kizárhatja, a társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt 

felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 

7. A társulás megszűnik: 

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési 

feltétel megvalósul; 

b) ha a társulat tagjai minősített többségű döntéssel azt elhatározzák; 

c) a törvény erejénél fogva; 

d) a bíróság jogerős döntése alapján. 

 

8. A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 

A társulás meglévő készpénz, folyószámlapénz, értékpapír vagyona és annak szaporulata és 

követelései – a társulást terhelő kötelezettségek kiegyenlítését követően – a társulás tagjait vagyoni 

hozzájárulásuk arányában illetik meg. Ha megszűnéskor a társulás ezen eszközei illetve tarozásai 

nem érik el a 30.000,-Ft összeget, akkor az a gesztor önkormányzatot illeti meg, illetve terheli.” 

 

9. A társulás 9. pontban nem érintett vagyonának felosztására vonatkozó elvek: 

 

a) a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére 

bocsátotta; 

b) A megszűntetéskor még rendelkezésre álló vagyontárgyak az azt feladatai ellátásához közvetlenül 

illetve vagy más szervezet által használó tagönkormányzatokhoz kerül térítésmentesen. 

 

10. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 

legfeljebb öt évre el lehet halasztani, 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. A kiválás alkalmával a használati díj éves mértéke a vagyontárgy 

kiváláskori értékének 3%-a.” 

  

4. A megállapodás IV. fejezete helyébe a következő szöveg lép: 

 

„IV. A társulás szervezete és működése 

 

1. A társulás legfőbb döntéshozó szerve a társulási tanács, melynek tagjait a tagönkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált 1-1 személy alkotja A delegáló döntés meghozataláig az 



önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén, a polgármester által megbízott személy 

képviseli. 

 

2. A társulási tanácsi ülést évente legalább két alkalommal kell megtartani. A tagság legalább 30% 

kezdeményezésére rendkívüli társulási tanácsi ülést kell tartani. A társulási tanács tagjai egy 

szavazattal rendelkeznek. A társulási tanács döntését határozattal hozza. 

 

3. A társulás tanács első ülésén tagjai sorából elnököt és 1 fő alelnököt választ.  

 

4. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok felével rendelkező képviselő jelen 

van. 

 

5. A javaslat elfogadásához (egyszerű szótöbbség) legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, 

amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát.  

 

6. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő 

tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

7. Minősített többségű döntés szükséges: 

a) a társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 

benyújtásához, pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 

b) a tagönkormányzat által teljesítendő tagdíj mértékének meghatározása 

c) a tagönkormányzat által teljesítendő tagdíj, hozzájárulás önkéntes teljesítésének elmulasztása 

esetén a társulást illető követelés érvényesítése iránti döntéshez 

d) az üzleti érdek sérelmének veszély miatti zárt ülés elrendeléséhez (kiírt pályázat tárgyalása 

esetén), 

e) a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, 

f) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, módosításához.” 

 

 

 

 

5. A megállapodás V. fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

1. Az alapítók a társulás részére vagyont nem adnak át. 

2. A társulás bevételei: 

a) tagsági díj, mely 2000-ben 20..- Ft/fő.  

b) jogi és természetes személyek támogatása, felajánlása 

c) pályázatok bevételei. 

 

3. A tagsági díj éves összegét a társulási tanács határozza meg, a tárgyévet megelőző év decemberében 

tartott ülésén, azzal, hogy annak összege nem lehet magasabb a 2. a) pontban rögzített mértéknél. A 

tagdíjat félévente, tárgyi félév május 31. és október 31. napjáig kell befizetni. 

 

4.  A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 
15 napon belül, határidő kitűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot. Az önkéntes teljesítés 
elmaradása esetén a követelés érvényesítéséről a Társulási Tanács dönt. A felszólítás 
kibocsátása, illetőleg a követelés érvényesítése iránt eljárásban a társulást társulás elnöke, 
amennyiben az elnököt delegáló önkormányzat az adós, a társulás alelnöke képviseli.” 

 

5. A társulás pénzügyi-számviteli-gazdálkodási feladatait, ide értve az ezekhez kapcsolódó kontroll-

rendszer működtetését, valamint a társulás szaktevékenységével kapcsolatos feladatokat, a gesztor 

önkormányzat – Abonyi Polgármesteri Hivatala végzi. A társulás elkülönített számlával rendelkezik. 

 

6. A társulás vagyona fölötti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a társulási tanács gyakorolja, 

azzal, hogy annak rendjét, az ezzel kapcsolatos hatáskörök telepítését, átruházását a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 



 

7. A társulás tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 

8. A tagönkormányzatok éves tagdíjuk mértékéig felelnek a társulás tartozásaiért. 

 

9. A társulás működéséről a társulás elnöke évente, írásos beszámolót készít, amelyet a költségvetési 

beszámolóval egyidejűleg terjeszt a társulási tanács elé, és megküld valamennyi tagönkormányzat 

részére.” 

 

 

6. A megállapodás VI. fejezete – Záró rendelkezések – 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„1. A társulási megállapodás módosítását a társulási tanács, és bármely tagönkormányzat 

képviselő-testülete kezdeményezheti. Amennyiben a módosítást valamely tagönkormányzat 

kezdeményezi, úgy a kezdeményezést a társulási tanács elnökéhez kell eljuttatni. A kezdeményezésről 

a társulási tanács – a kezdeményezés beérkezésétől számított 60 napon belül – kialakítja véleményét. 

A kezdeményezést a társulási tanács elnöke, a társulási tanács véleményével együtt küldi meg a 

tagönkormányzatok részére, amelyek arról  minősített többséggel döntenek.” 

 

 

 

 

Abony, 2013. ………………... 

 

 

 

                                                                    

       Abony Város Önkormányzata    Újszilvás Község Önkormányzat 
Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit     Képviseli: Dr. Petrányi Csaba          

                     polgármester                      polgármester 

 

 

  

       

 

 

Törtel Község Önkormányzata      Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

        Képviseli: Godó János                 Képviseli: Pásztor Imre   

polgármester       polgármester 

 

 

 

 

  

Jászkarajenő Község Önkormányzata 

    Képviseli: Palya István Kálmán 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 


