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10/2005. (01.20.) Képviselő-testületi határozat 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Többcélú Társulás társulási megállapodásának és mellékleteként alapító okiratának 
módosításaival egyetért és elfogadja azokat az alábbiak szerint: 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRA 

 
A jelen megállapodás 2. sz. mellékletében megjelölt települési önkormányzatok 

megállapodnak abban, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 

1997. évi CXXXV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 

szóló 2004. évi CVII. törvény, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény ( a továbbiakban: Tftv), valamint a 65/2004. (IV. 15.) és a 244/2003. (XII. 18.) 

Korm. rendeletek alapján önálló jogi személyiségű, kistérségi fejlesztési tanácsi feladatokat is 

ellátó többcélú társulást hoznak létre a 2003. július 1-jén alapított Nyugat-Hajdúsági 

Település és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás átalakításával az alábbiak szerint: 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1.1.A társulás neve: Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
 
1.2. A társulás székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. (Városháza) 
 
1.3. A társulás alapítói a hajdúszoboszlói kistérség önkormányzatai: 
   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (23.951 fő) 
   Ebes Község Önkormányzata   ( 4.595 fő) 
   Hajdúszovát Község Önkormányzata ( 3.231 fő) 
   Nagyhegyes Község Önkormányzata  ( 2.737 fő) 
 
1.4. Alapítás éve:  2003.- többcélúvá átalakítva 2004. évben  
 
1.5. A társulás képviselője: a társulás elnöke 
 
1.6. A társulás az önkormányzati törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló törvény, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről 
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szóló törvény alapján létrehozott önálló jogi személy, mely ezen társulási 
megállapodásban meghatározott célra, nyilvántartásba vétellel jön létre. 

 
1.7. A társulás pecsétje: körpecsét, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén 

körbefutó felirattal: „Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás” 
 
1.8. A társulás működési területe: a társulásban résztvevő települési önkormányzatok 

közigazgatási területe 
 
 
 
1.9. Jelen társulási megállapodást a felek határozatlan időre kötik. 
 
1.9.2. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a területfejlesztéssel, valamint 
közszolgáltatási-ügyintézési korszerűsítéssel összefüggő feladatokat 3 évig a kistérséghez 
tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével kilépés, vagy a Társulás 
megszüntetése nélkül ellátják. 
1.9.3. A Társulás három éven belüli megszűnése esetén a tagok lakosságszámuk arányában 
kötelesek a már átvett többcélú kistérségi társulások évi központi költségvetési támogatásának 
kamatokkal növelt arányos részét visszafizetni a Társulás megszűnését kimondó határozat 
meghozatalától számított 30 napon belül a központi költségvetés részére 

 
II. 

 
A társulás célja és feladata 

 
A társulás célja a társulásban résztvevő települések fejlesztésének összehangolása, ezzel 
összefüggő érdekeik képviselete, közös fellépés az egyes programok kialakítása és 
megvalósítása terén, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös pénz- és tudásbázis 
létrehozása, valamint az euroatlanti integrációval kapcsolatos lehetőségek minél teljesebb 
kiaknázása, illetve az új kihívásoknak minél magasabb szinten való megfelelés. A társulás 
célként tűzi ki a kistérségben az alábbi közszolgáltatások szervezett ellátását: oktatás és 
nevelés, szociális, egészségügyi ellátás, kulturális feladatok, kommunális és informatikai 
infrastruktúra, valamint közigazgatás- korszerűsítés, illetve a kistérségi fejlesztési tanács 
feladatainak ellátása. Az ezzel kapcsolatos konkrét feladatokat a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan részét képező 3. sz.melléklet, valamint a függelékek tartalmazzák majd.  
 
A fenti célok megvalósítása érdekében a társulás fő feladatai a következők: 
 
2.1. A társulás területén a területfejlesztési feladatok összehangolása, fejlesztési programok, 

projektek összegyűjtése, kistérségi fejlesztési koncepciók, programok elkészítése, 
továbbfejlesztése. 

 
2.2. A társulás tagjainak területfejlesztési tanácsban való képviselete. 
 
2.3. A kistérség fejlesztési programjainak összehangolása, a térségre kiterjedő fejlesztések és 

idegenforgalmi tevékenység közös szervezése és megvalósítása. 
 
2.4. A kistérség társadalmi – gazdasági és táji környezeti helyzetének, adottságainak 

megfelelően a kistérség menedzselése, a kistérség jövedelemtermelésének a bel- és 
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külföldi befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek segítése, kapcsolat kiépítése 
más bel- és külföldi kistérségekkel. 

 
2.5. Javaslatok kidolgozása a helyi és külső erőforrásokon alapuló térségmegújításra és ezek 

alapján stratégiai döntésekre. 
 
2.6. A kistérség települési, kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása és ápolása, új 

értékek megteremtésének elősegítése. 
 
2.7. Az egyes települések érdekeinek összehangolása és képviselete, az információ-csere, a 

kölcsönös tájékoztatás, szakmai tanácsadás. 
2.8. A társulásban részt vevő településeken korszerű közigazgatási módszerek és 

közigazgatás-informatikai alkalmazások bevezetése, összehangolása, fejlesztése, 
valamint a közszolgáltatások minőségi színvonalának emelése. 

 
2.9. A jelen megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás 
gondoskodik. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól 
függően fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik 
az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló feladatokra. A társulás egyes 
feladatait a társulás székhelyének önkormányzata, vagy a társulás más tagja intézménye útján 
is elláthatja, illetve költségvetési intézményt és gazdálkodó szervezetet alapíthat, 
vállalkozásban vehet részt. A feladatellátásról az érintett önkormányzat képviselő-testülete és 
a társulás külön megállapodást köt. 
 
2.10. A társulás szakágazati besorolása:   751316 Területfejlesztés szakigazgatási      

tevékenysége 
2.11. A társulás vállalkozói tevékenysége (TEÁOR ’03 szerint) 

22.13 Időszaki kiadvány kiadása 
45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése 
55.10 Szállodai szolgáltatás 
63.30 Utazásszervezés 
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
72.10 Hardver-szaktanácsadás 
72.21 Szoftverkiadás 
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 
72.30 Adatfeldolgozás 
72.40 Adatbázis tevékenység 
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 
74.11 Jogi tevékenység 
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás 
74.14 Üzletviteli tanácsadás 
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása 
75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 
75.25 Tűzvédelem 
80.10 Alapfokú oktatás 
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
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90.01 Szennyvíz gyüjtése, kezelése 
90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés 
92.34 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás 
92.52 Muzeális tevékenység, kulturális örökség védelme 

 
III. 

A társulás tagjai 
3.1. A társulás tagja lehet: 

- működési /statisztikai területi egység/ területen lévő önkormányzat 
3.2. A társulás tagja a társulási megállapodás alapján kötelesek részt venni a társulás 

munkájában és megfizetni az éves tagdíjat. 
 
3.3. A társulásba való belépés önkéntes. 

A már megalakult társulás tanácsa dönt a felvételt kérő önkormányzatok felvételéről és 
az újonnan belépők a társulási megállapodást aláírják, illetve azt képviselő-testületeik 
jóváhagyják. A társulásba való belépés további feltétele a hatályos jogszabályokban 
foglalt feltételek megléte. 

 
3.4. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 a/ a társulásból való kilépéssel. 

b/ a tagdíj, illetve a vállalt anyagi támogatás befizetésének hat hónapnál hosszabb 
ideig tartó elmulasztásával 

 c/ a tanács kizáró döntésével (kötelezettséget nem teljesítő taggal szemben) 
  

3.4.2. A tag a jogszabályi előírásoknak megfelelően és a képviselő-testület minősített 
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napján léphet ki a társulásból. A 
kilépésre vonatkozó határozatot legalább 3 hónappal a kilépést megelőzően be kell 
jelenteni a társulás elnökének. 
 
 
3.4.3. Tagsági jogviszony megszűnésekor való elszámolás 
A tagsági jogviszony megszűnésekor a tag lakosságszáma alapján követelheti a társulási 
vagyon megfelelő hányadát az alábbiak figyelembevételével: 

- meglévő pénzeszközök: lakosságszám arányában kiadható, amennyiben ez nem 
veszélyezteti a társulás már eldöntött, konkrét feladatainak (projektek) ellátását 

- ingatlanok, immateriális javak köre: a nem megosztható dolgok esetén a dolog 
hasznaiból lakosságszáma alapján részesedik abban az esetben, ha a tag a  dolog 
tulajdonjogának a társulás általi megszerzésekor is a társulás tagja volt 

- A társulás beszámíthatja a kilépő vagy kizárt tag vagyoni követeléseibe a 8.4. 
pontban foglalt kártérítési igényét 

 
3.4.4. A vagyonfelosztás elvei:  
 

- vizsgálni kell a tag saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttében 

- meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást és azokat 
arányosítani kell egymáshoz. Ez a tulajdon arányosított részben illeti meg a 
jogviszony megszűnésekor az önkormányzatot 

- a vagyon felosztása nem történhet oly módon, hogy ez veszélyeztesse a 
közfeladatok és közszolgáltatások ellátását 
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- a közös tulajdonnal való elszámolásig – a közfeladatok ellátása érdekében – a 
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát.  

 
4. A társulás gesztora: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete (Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.)  
 
 
 

IV. 
 

A társulás tagjainak jogai és kötelességei 
 
5.l. A társulás tagjainak jogai:   
• Részt venni a társulás tevékenységében, rendezvényein 
• Képviselője választhat és választható a társulás szerveiben, tisztségeire 
• Igénybe veheti  a társulás szolgáltatásait 
• Igényelheti a társulás közreműködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyekben 
• Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a társulás tisztségviselőihez, szerveihez, 

továbbá felvilágosítást kérhet tőlük a társulás bármely tevékenységéről, melyre az 
érintettek 30 napon belül kötelesek választ adni 

• Szavazáskor a kisebbségben maradt tagnak joga van a véleménye rögzíttetését kérni 
• Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésre 
• Kifogást emelhet a társulás működése, jogszabályt sértő döntése ellen 
 
5.2. A társulás tagjainak kötelességei 
• A társulás társulási megállapodásának tiszteletben tartása 
• A társulási tagsághoz méltó szakmai tevékenység folytatása 
• Részvétel a társulás szerveinek munkájában, céljainak megvalósításában 
• A társulás döntéseinek végrehajtása 
• Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése 
• A tagdíj megfizetése 

V. 
 

A társulás szervezete, működése 
 
6.1. A társulás szervei és tisztségviselői: 
 a/ társulási tanács (tagönkormányzatok polgármesterei)    
 b/ elnök (elnökhelyettes)    
 c/ pénzügyi bizottság:  - elnök 
     - 2 tag  
 d/ munkaszervezet 
 
6.2. Társulási tanács 
A társulás legfőbb szerve, tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. Minden tag egy 
szavazattal rendelkezik.  
Üléseire meg kell hívni mindazokat a szerveket vagy szervezeteket, amelyek – jogszabályi 
felhatalmazás alapján – tanácskozási vagy konzultációs joggal részt vehetnek a társulás 
ülésein. 
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A tanács szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik. Az ülést – a 
jogszabályokban meghatározott eseteken túl – akkor is össze kell hívni, ha a tagok bármelyike 
az ok és a cél megjelölésével kéri az elnöktől. 
A tanács ülését az elnök hívja össze, határozatképes, ha  a társulás tagjainak több mint fele 
jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a 
kistérség lakosságszámának egyharmadát. 
Határozatképtelenség miatt elhalasztott gyűlést 30 napon belül ismételten össze kell hívni, 
mely ülés határozatképessége független a megjelent tagok számától, döntést azonban csak az 
eredetileg kitűzött napirendekben hozhat. 
A gyűlésre a meghívót és az előterjesztéseket 5 nappal korábban kell megküldeni. 
Az előterjesztésekhez módosító indítványokat lehet tenni. Az alaposabb döntés érdekében 
szakértők igénybevételére van lehetőség. 
A tanács határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 
 
6.3. Minősített többség szükséges: 

a.) a társulási megállapodás elfogadásához és módosításához 
b.) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához 
c.) zárt ülés elrendeléséhez vagyonával való rendelkezés, vagy a társulás által kiírt 

pályázat tárgyalásához, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene 
d.) a hatáskörébe tartozó érdekvédelmi kérdések eldöntéséhez 
e.) a szervek tisztségviselői megválasztásához 
f.) a társulás feloszlatásának kimondásához (a tagok képviselő-testületeinek 

határozatai alapján) 
g.) a társulás tagjának kizárásához 
h.) a társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásához  

 
6.4. A társulási tanács hatáskörébe tartozik: 

a.) a társulási megállapodás elfogadása és módosítása 
b.) a társulás tagjait érintő jogszabályok véleményezése 
c.) állásfoglalások kialakítása 
d.) az éves költségvetés jóváhagyása (egyhangú döntést igényel) 
e.) zárszámadás elfogadása (egyhangú döntést igényel) 
f.) az elnök éves beszámolójának elfogadása 
g.) a társulás szervezeti felépítésének megváltozása 
h.) a társulás pénzügyi bizottságának megválasztása, illetve visszahívása 

 
A Társulási Tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi 
fejlesztési tanácsként jár el 

 
6.5. A társulás elnökének feladatai: 

a.) vezeti a társulási tanács üléseit 
b.) két ülés között – utólagos jóváhagyás kikérésének kötelezettsége mellett – dönt a 

tanács hatáskörébe tartozó halaszthatatlan ügyekben 
c.) képviseli a társulást más szervek előtt 
d.) kapcsolatot tart az illetékes szervekkel 
e.) dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben 
f.) szervezi a társulás működését 

A társulás elnökét – annak akadályoztatása esetén – az elnökhelyettes helyettesíti. 
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A társulás elnöke és elnökhelyettese az önkormányzatok polgármesterei közül 2005. január 1-
jétől évente kerül megválasztásra a naptári évre. 2004. évben az elnök Hajdúszoboszló 
polgármestere. Az új elnök személyére a leköszönő elnök, az elnökhelyettes személyére az 
újonnan megválasztott elnök tesz javaslatot. 
 
6.6. A társulás pénzügyi bizottsága  
A társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz 
létre. 
A társulás pénzügyi bizottsága három tagú, az elnökből és két bizottsági tagból áll. 
Az elnök és az egyik bizottsági tag a társulás tagönkormányzatának polgármestere, a másik 
bizottsági tagot a társulási tanács választja meg. 
A pénzügyi bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a társulás elnökének megbízatási 
idejéhez igazodik.  
A pénzügyi bizottság szükség szerint, de a két gyűlés közötti időszakban legalább egy 
alkalommal ülésezik. 
A pénzügyi bizottság feladatköre: 

- a társulási költségvetés és zárszámadás véleményezése, 
- a társulási vagyont érintő döntések tervezeteinek véleményezése, 

a pénzügyi ellenőrzések felügyelete és megállapításainak ellenőrzése, mindezekről a társulási 
tanács rendszeres tájékoztatása. 
 
6.7. A társulás munkaszervezete  
A társulás az általa ellátandó közszolgáltatások és területfejlesztési feladatok végrehajtását 
kizárólag a társulás Alapító Okiratának 6. pontjában meghatározott munkaszervezet útján látja 
el, amely a kistérségi fejlesztési tanács munkaszervezetének feladatait is ellátja. A 
munkaszervezetben külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint működnek – a 
pénzügyi fedezet biztosítása mellett – a minisztériumok, valamint területi szerveik 
munkatársai. A munkaszervezet elkülönítetten kezeli a társulás költségvetését, végzi 
gazdálkodási feladatait. 
A munkaszervezet vezetője a körzetközpont Hajdúszoboszló jegyzője a társulás titkáraként. A 
társulás titkárának akadályoztatása esetén a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal kistérségi, 
jogi referense jár el jár el. 
A munkaszervezet tagjai részére a társulás titkára ad megbízást. 
 
 

VI. 
 

A társulás gazdálkodása 
 
7.1. A társulás a tanács által megállapított költségvetési keretek között önállóan gazdálkodik, 
amelyre a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 
társulás költségvetését a tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, 
költségvetése és beszámolója elkülönül az önkormányzatokétól. 
 
7.2.1. A társulás bevételei 
 a/ feladatellátáshoz átadott vagyon 

b/ a tagsági díjak, 
 b/ jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

c/ pályázatokból, alapítványokból, központi költségvetési támogatásból származó 
bevételek 
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7.2.2. A  Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével 
szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon, 
illetve annak szaporulata. 
 
7.2.3. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a társulási tanács gyakorolja. 
 
7.3.1. A tagok évente állandó lakosonként 20,-Ft tagdíjat kötelesek fizetni. A lakosságszám 
megállapításánál a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál 
figyelembe vett előző évi lakosságszám az irányadó. 

  
7.3.2. Az alapítók a 2005. évi tagdíjakat jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül 
fizetik be a társulás pénzforgalmi számlájára. 
A társulásba lépő új tagok a társulási megállapodás elfogadását követő 30 napon belül 
kötelesek tagdíjukat befizetni a társulás pénzforgalmi számlájára. 
Ezt követően minden év március 15-ig kell eleget tenni a tagdíj-befizetési kötelezettségnek. 
A Társulás tagjai a szerződésben vállalt költségviselésük nem teljesítése esetén kártérítési 
felelősséggel   tartoznak minden olyan kárért, amely ezen kötelezettségük teljesítése esetén 
nem következett volna be. 
Konkrét projekt megvalósítása esetén a saját forrás hozzájárulást nem teljesítő tag 
hozzájárulását a többi, illetve bármelyik tag átvállalhatja. Ebben az esetben a hozzájárulást 
nem teljesítő tag a projekt eredményeiből mindaddig nem részesülhet, ameddig hozzájárulását 
nem teljesíti. 
 
7.4. A társulás megszűnése esetén a társulás rendelkezésére bocsátott, illetve meglévő vagyon 
– a rendelkezésre bocsátás arányában – visszakerül a társulás tagjaihoz. 
 
7.5. A társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati költségvetések 
elkészítését megelőzően éves költségvetést készít. 
A társulási tanács által elfogadott költségvetés Hajdúszoboszló város önkormányzata 
költségvetésének önálló címe, amelyen a város képviselő-testülete nem módosíthat. 
 
7.6. A társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el, s ez 
Hajdúszoboszló város képviselő-testülete zárszámadási rendeletének része, s ezt a város 
képviselő-testülete nem módosíthatja 
 
 

VII. 
Záró rendelkezések 

 
8.1. Jelen társulási megállapodást a társulást eredetileg létrehozó közgyűlés, majd 
módosításait a társulási tanács megtárgyalta és elfogadta. 
 
8.2. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás a Nyugat-Hajdúsági Település-és 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jogutódjaként, mint költségvetési szervet  
nyilvántartásba kell vétetni.  
 
8.3. Jelen megállapodás érvényességéhez az alapító önkormányzatok képviselő-testületeinek 
jóváhagyó és a polgármestereket a jelen megállapodás és az alapító okirat aláírására 
feljogosító határozata szükséges. 
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8.4. Jelen társulási megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a társulás Alapító 
okirata (1. sz. melléklet). 
 
8.5. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ott meghatározott időtartamon 
belül nem lépnek ki a társulásból, amennyiben a Társulás olyan támogatásban vagy egyéb 
forrás-juttatásban részesül, amelynek feltételei között ez szerepel. Amennyiben ezen 
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, úgy haladéktalanul kötelesek a támogatás vagy egyéb 
forrás lakosságszámukkal arányos részét - a kamataival együtt - a támogatónak visszafizetni, 
valamint a Társulás részére mindazt a tényleges kárt megtéríteni, amely mulasztása 
következtében a társulást, vagy tagját (tagjait) terheli.  
 
8.6. A társulás működésének részletes szabályait meghatározó Szervezeti és Működési 
Szabályzatot a társulási megállapodás 2004. 09. 30-án elfogadott módosításától számított 90 
napon belül kell elfogadás végett a társulási tanács elé terjeszteni. 
 
A módosított megállapodást a Nyugat-Hajdúsági Település- és Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás Közgyűlése 25/2004. (VIII. 31.) számú határozatával elfogadta. 
 
A többcélú társulást létrehozó megállapodást a tagönkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi határozatokkal fogadták el: 
 
1. Hajdúszoboszló:   124/2004. (IX.09.) Képviselőtestületi határozat 
 
2. Ebes:    257/2004. (IX. 28.) ÖH. határozat 
 
3. Hajdúszovát:   80/2004. (VIII. 26.) Kt. határozat 
 
4. Nagyhegyes:   179/2004. (IX. 15.) Öh. számú határozat 
 
A megállapodás módosítását a társulási tanács 1./2004. (XII. 14.) HKTT. számú határozatával 
fogadta el. 
 
 
Hajdúszoboszló, 2004. szeptember 28.- 2004. december 14. 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Hajdúszovát Község Önkormányzata, Ebes Község 
Önkormányzata és Nagyhegyes Község Önkormányzata mint alapítók a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban Tftv), 
valamint a 65/2004. (IV. 15.) és a 244//2003. (XII. 18.) Korm. rendeletek alapján a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás, mint  a Nyugat-Hajdúsági Település-és 
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jogutódjának alapító okiratát a következők szerint 
állapítják meg: 
 

1. A társulás neve: Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 

 
2. A társulás székhelye:  4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
 
3. Alapításának időpontja:  2003, többcélúvá átalakítva 2004. évben 
 
4. Jogállása: Önálló jogi személyként működő szerv 
 
5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

 
       TEÁOR szám: 75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 

         Szakágazat: 751316 Területfejlesztés szakigazgatási tevékenysége 
   5.1. Feladata: 
      A társult települések összehangolt fejlesztése, közös 

     területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések 
     megvalósítása, valamint önkormányzati feladatok közös 
     ellátása. 

 
6. Gazdálkodási jogköre: 
      Önállóan gazdálkodó szerv, feladatait a Hajdúszoboszlói 

     Polgármesteri Hivatal (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 
     1.) látja el. 

 
 
7. Alapító szervei: 

• Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) 

• Hajdúszovát Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1.) 

• Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(4211 Ebes, Fő u. 2.) 

• Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete (4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.) 
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8. Vezetőjének kinevezési rendje:  
      A társulás elnöke az alapító és a tag önkormányzatok 

     polgármesterei közül a társulási tanács által évente kerül 
     megválasztásra a naptári évre.  

 
9. Működési területe: A társulásban részt vevő önkormányzatok közigazgatási  

területe 
 
10. Vagyona:   

- a tagsági díjakból, 
- jogi és természetes személyek támogatásaiból, 

felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, 
- pályázati forrásokból, alapítványoktól, költségvetési 

támogatásból származó bevételek, valamint a 
tagönkormányzatok által a társulásba bevitt, vagy a 
társulás által létrehozott vagyon. 

Vagyonának nagyságát évente a társulás zárszámadása tartalmazza 
      

      10.1. Vagyona felett rendelkező szerv: A társulás társulási tanácsa 
 
11. Vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: 

 
11.1.: Vállalkozási tevékenységének köre: 

      eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása  
     érdekében az alábbi tevékenységeket gyakorolhatja 
     (TEÁOR ’03 szerint): 

 
22.13 Időszaki kiadvány kiadása 
45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése 
55.10 Szállodai szolgáltatás 
63.30 Utazásszervezés 
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
72.10 Hardver-szaktanácsadás 
72.21 Szoftverkiadás 
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás 
72.30 Adatfeldolgozás 
72.40 Adatbázis tevékenység 
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 
74.11 Jogi tevékenység 
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás 
74.14 Üzletviteli tanácsadás 
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás 
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása 
75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 
75.25 Tűzvédelem 
80.10 Alapfokú oktatás 
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
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90.01 Szennyvíz gyüjtése, kezelése 
90.02 Hulladékgyűjtés, -kezelés 
92.34 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás 
92.52 Muzeális tevékenység, kulturális örökség védelme 
 

 
 
11.2.: Vállalkozási tevékenységének mértéke: 

 
      alaptevékenységét és abból fakadó kötelezettségeinek 

     teljesítését nem veszélyeztető mértékben 
12. Kiegészítő tevékenység: 

Szakágazat: 
 

751211 Oktatási szakigazgatási tevékenység 
   751212 Egészségügyi szakigazgatási tevékenység 
   751213 Szociális és jóléti szakigazgatási tevékenység 
   751214 Lakás település és kommunális szolgáltatások szakigazgatási  

   tevékenysége 
751215 Szabadidős, kulturális és közösségi szolgáltatások 
   szakigazgatási tevékenység 

   751216 Környezet és természetvédelmi szakigazgatási tevékenység 
   751218 Város és községgazdálkodási szolgáltatások szakigazgatási  

    tevékenység 
   751311 Vízügyi szakigazgatás 
   751315 Közlekedés és Távközlés szakigazgatási tevékenysége 
   751316 Területfejlesztési szakigazgatási tevékenysége 
   751318 Munkaügyi szakigazgatás 
   751319 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások  

     szakigazgatása 
   751411 Államigazgatási célú szolgáltatás 
   751412 Igazgatási célú intézmények ellátó kisegítő szolgálatai 
   751415 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 
   752410 Közbiztonság, közrend szakigazgatási tevékenység 
   752510 Tűzvédelmi szakigazgatási tevékenység 
   752470 Polgári védelmi tevékenység 
   800101 Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 
   801000 Alapfokú oktatás 
   802100 Általános középfokú oktatás 
   804200 Máshová nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás 
   851400 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
   853100 Szociális ellátás elhelyezéssel 
   853200 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 
   923400 Máshová nem sorolható egyéb szórakozás 

   925200 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 
 
Az alapító és jelen módosított alapító okiratot az alapítók az alábbi képviselő-testületi 
határozataikkal állapították meg: 
 
Alapítás 80/2003. (VI. 12.) Kt. sz. határozat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
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Módosítás 124/2004. (IX. 09.) Kt. sz. határozat 
 
 
Alapítás 62/2003. (V. 15.) Kt. sz. határozat Hajdúszovát Község Önkormányzata 
 
Módosítás 80/2004. (VIII. 26.) Kt. határozat 
 
 
Alapítás 85/2003. (05. 21.) Öh. sz. határozat Ebes Község Önkormányzata 
 
Módosítás 257/2004. (IX. 28.) ÖH. határozat 
 
 
Alapítás 137/2003. (V. 21.) Öh. sz. határozat Nagyhegyes Község Önkormányzata 
 
Módosítás 179/2004. (IX. 15.) Öh. számú határozat 
 
Az alapító okirat módosítását a társulási tanács 1./2004. (XII. 14.) HKTT. számú 
határozatával fogadta el.  
 
 
Hajdúszoboszló, 2004. szeptember 28. – 2004. december 14.  
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 a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás   
társulási megállapodásának 2. sz. melléklete 

 
A társulás tagjai:  
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (23.951 fő)  
 Ebes Község Önkormányzata   (4.595 fő)  
 Hajdúszovát Község Önkormányzata (3.231 fő) 
 Nagyhegyes Község Önkormányzata  (2.737 fő) 
 
      a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
      társulási megállapodásának 3. sz. melléklet 
A társulás:  
 

1. vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait ;  
2. kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását ;  
3. kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít a 

meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 
szerepel;  

4. megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi 
fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;  

5. pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a 
fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását;  

6. közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében;  

7. koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, 
együttműködik az állami és civil szervezetekkel;  

8. a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 
elképzeléseit ;  

9. folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 
regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő 
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható 
helyi források feltárása érdekében;  

10. vállalja, hogy a társulás a 3., 4., 5. pontokban meghatározott ügyekben minősített 
többséggel dönt. 

 
 
 
Hajdúszoboszló, 2005. január 24. 
 
 

Dr. Sóvágó László sk.   Dr. Vincze Ferenc sk. 
     polgármester             jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 

Dr. Pál Miklós 
kistérségi-jogi referens 


