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ELŐSZÓ

2013. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény – többek között – hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt és a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt. Az önkormányzati
társulásokra vonatkozó szabályok ezt követően egy helyen, a Mötv.-ben találhatóak.
A többcélú és egyéb társulások nem szűntek meg, hanem a 2013. január 1. napja előtt kötött
társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kellett vizsgálni, és a Mötv.
rendelkezéseinek megfelelően módosítani kellett 2013. június 30-áig. A társulási
megállapodás és a szervezeti szabályzat minta az új törvényi rendelkezések
figyelembevételével készült.
Bízunk abban, hogy hozzájárulhatunk, hozzájárulunk munkájuk megkönnyítéséhez.
a Szerzők

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT

Érvényes: 201.... ................ .... -tól

Szervezeti és Működési Szabályzat

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ...................................................................................... 5
A Társulás megnevezése, jogállása .................................................................................... 5
II. A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE .............................................. 5
Általános szabályok és a Társulási Tanács ülése ............................................................... 5
Társulási Tanács ................................................................................................................. 5
Elnök és alelnök ................................................................................................................. 6
Munkaszervezeti feladatok ellátása ................................Hiba! A könyvjelző nem létezik.
A munkaterv ....................................................................................................................... 7
A Társulási Tanács működése ............................................................................................ 8
A Társulási Tanács ülésének napirendje ............................................................................ 8
A Társulási Tanács ülésének vezetése ............................................................................... 8
A Társulási Tanács ülése .................................................................................................... 9
A Társulási Tanács tanácskozási rendje ............................................................................. 9
Előterjesztések .................................................................................................................. 11
Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei ....................................................... 12
Sürgősségi indítvány ........................................................................................................ 12
Határozathozatal ............................................................................................................... 13
A tanácskozás rendjének fenntartása................................................................................ 14
A Társulási Tanács üléseinek dokumentálása .................................................................. 15
III. A TÁRSULÁSI TANÁCS TAGJA ................................................................................... 16
IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS BIZOTTSÁGAI ..................................................................... 17
A bizottságok működése .................................................................................................. 17
V. A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETI FELADATAINAK ELLÁTÁSA ....................... 18
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK .............................................................................................. 19
ZÁRADÉK ............................................................................................................................... 19

… Társulás

3

Szervezeti és Működési Szabályzat

A ……….. Társulás Társulási Tanácsa
Szervezeti Működési Szabályzata
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, abból a célból, hogy a térség
lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és a
tagönkormányzatok minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával
biztosítsák a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási
megállapodást kötöttek és létrehozták a … társulást. A társulás szervezetére és működésére
vonatkozó szabályokat a társulási tanács az alábbiak szerint állapítja meg.
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Társulás megnevezése, jogállása
1) A Társulás megnevezése: ………. Társulás (továbbiakban: Társulás)
Rövidített neve:
2) A Társulás székhelye: ……………...
3) Működési területe:
területe.

………………………………………települések közigazgatási

4) A társulás bélyegzője: ……. Társulás felirattal ellátott körbélyegző.
5) A társulás jogi személyiséggel rendelkezik.
II.
A TÁRSULÁS ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE
Általános szabályok és a Társulási Tanács ülése
2.§
Társulási Tanács
1) A Társulás vezető döntéshozó szerve a tagönkormányzatok által delegált személyekből álló
………….. Társulás Társulási Tanácsa (rövidített elnevezése: Társulási Tanács).
2) A Társulási Tanács létszáma: ……. fő.
3) A Társulási Tanács gyakorolja a társulásra átruházott feladat- és hatásköröket.
5) A Társulási Tanács üléseit …………………. szám alatt tartja. Amennyiben a tárgyalandó
napirend, vagy egyéb körülmény indokolja, a Társulási Tanács ülése a székhelyén kívül
máshol is összehívható.
6) A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén a Társulási
Tanács alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti.

… Társulás
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3.§
1) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;
b) a megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben;
c) a társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
d) a fővárosi/megyei kormányhivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül.
2) Amennyiben a Társulási Tanács elnöke a (1) bekezdés b) és c) pontban meghatározottak
indítványára határidőn belül nem hívja össze a Társulási Tanács ülését, fővárosi/megyei
kormányhivatal vezetőjének eljárása kezdeményezhető.
3) A Társulási Tanács ülése rendkívüli esetben, kivételesen rövid úton (telefon, telefax,
távirat, sms, stb.) is összehívható.
4) A Társulási Tanács ülésére meg kell hívni:
a) a Társulási Tanács tagjait,
b) tag-települések jegyzőjét,
c) …
5) A Társulási Tanács ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket a (4) bekezdésben foglalt
személyek részére úgy kell megküldeni, hogy az ülés időpontját megelőző … nappal
megkapják, kivéve a (3) bekezdésében foglaltakat.
6) A Társulási Tanács ülésére szóló meghívónak tartalmazni kell:
a) az ülés helyét és időpontját,
b) a javasolt napirendi pontokat,
c) az előterjesztők nevét,
d) …
7) A meghívót a Társulási Tanács elnöke írja alá. A meghívóhoz mellékelni kell az
előterjesztéseket, határozat-tervezeteket.
4.§
Elnök és alelnök
1) A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel tagjai sorából elnököt és egy
alelnököt választ az önkormányzati választási ciklus idejére. Az elnök személyére bármely tag
javaslatot tehet. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
2) Az elnök feladatai és hatásköre:

– előkészíti és összehívja a Tanács és az elnökség üléseit,
– vezeti az üléseket,
6
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–
–
–
–
–

érvényt szerez az SZMSZ szabályainak,
gondoskodik a döntések és a Társulás más feladatainak végrehajtásáról,
ellátja a Társulás képviseletét,
kapcsolatot tart különböző szervekkel,
megszervezi, biztosítja a Társulás
adminisztratív feladatok ellátását.

működésével

kapcsolatos

ügyviteli,

5.§
A munkaterv
1) A Társulási Tanács működésének alapja a munkaterv.
2) A Társulási Tanács éves munkatervének tervezetét a Társulás elnöke terjeszti jóváhagyásra
a Tanács elé.
3) Az elnök a munkaterv tervezetének elkészítésekor javaslatot kér:
a) a Társulási Tanács tagjaitól;
b) a közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőitől;
c) a tagönkormányzatok jegyzőitől,
d) …
4) A munkaterv első része tartalmazza:
a) az ülések tervezett időpontját;
b) az ülések várható napirendjét;
c) a napirendi pontok készítésében résztvevő szerveket, személyeket, megnevezve a
napirendi pontok előterjesztőit, illetve az előterjesztést véleményező szerv
megjelölését;
e) meghatározza azokat a témákat, amelyhez a társult önkormányzatok képviselőtestületei előzetes állásfoglalását kell beszerezni;
f) az előterjesztések elkészítésének határidejét;
g) az ülésre a napirendre külön meghívott szerveket, személyeket;
A munkaterv második része a térségi eseménynaptár, mely tartalmazza a társult
önkormányzatok éves közös rendezvénytervét.
5) A munkatervi javaslat testületi jóváhagyásra való előterjesztésekor tájékoztatást kell adni a
munkatervbe fel nem vett javaslatokról is.
6) A munkatervet a tárgyévet megelőző év december 31-ig állapítja meg a Társulási Tanács.
7) A munkatervet meg kell küldeni, illetve meg kell jelentetni:
a) a Társulási Tanács tagjainak, akik gondoskodnak a helyben szokásos módon való
közzétételéről;
b) a Társulási Tanács ülése állandó meghívottainak;
c) a munkatervben érintett előterjesztőknek;
d) a helyi sajtónak;
e) …………….. Város honlapján.
… Társulás
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6. §
A Társulási Tanács működése
1) A Tanács a Társulás döntést hozó szerve.
2) A társulás feladatait és hatásköreit a Tanács gyakorolja.
3) A Tanács tagjai a társult önkormányzatok által delegált képviselők.
4) A Társulási Tanács üléseit évente legalább 4 alkalommal, a Társulási Tanács
Munkatervében meghatározott időpontban tartja. A Társulási Tanács ülései közötti
időszakban való intézkedésre az átruházható feladatok tekintetében felhatalmazza a Társulás
Elnökét utólagos számadási, beszámolási kötelezettség mellett a szükséges intézkedések,
döntések meghozatalára.
5) A Tanács ülése nyilvános.
6) A Társulási Tanács határozatképességére, az egyszerű és minősített többség
számszerűségére, eseteire vonatkozó szabályokat a társulási megállapodás tartalmazza.
7) Ha a Tanács határozatképtelen, a tanácsülést 30 napon belül ismét össze kell hívni.
7. §
A Társulási Tanács ülésének napirendje
1) A Társulási Tanács ülésének napirendjére és a tárgyalás sorrendjére a levezető elnök tesz
javaslatot, melynek alapján a napirendet a Tanács állapítja meg. A napirendi pontokat a
Tanács az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja.
2) A munkatervben nem szereplő javaslatok megtárgyalásáról, napirend elhagyásáról a
Tanács vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
3) A napirend elfogadása után annak visszavonására a Tanács egyszerű szótöbbséggel –
legkésőbb a határozathozatalig – hozott döntése alapján van lehetőség.
4) A napirend elhalasztását bármely tag indítványozhatja, amelyről a Tanács – az elhalasztás
indoklását követően – vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz, egyidejűleg az elnök
javaslatára meghatározza a napirend tárgyalásának új időpontját.
8. §
A Társulási Tanács ülésének vezetése
1) A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte akadályoztatása esetén az alelnök vezeti le,
együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell
megállapítani. Ha a társulásnak olyan tagja is van, aki nem minden feladatra társult, akkor a
határozatképességet tárgyalt feladatonként kell megállapítani.
2) A Társulási Tanács üléseiről a Mötv. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire
vonatkozó szabályai szerint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a
társulási ülésen aláírásra kijelölt tanácstag írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő
15 napon belül megküldi a ……………………………………………… fővárosi/megyei
kormányhivatalnak.
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9. §
A Társulási Tanács ülése
1) A Társulási Tanács ülése nyilvános. A nyilvános ülésen a hallgatóság az ülés rendjét nem
zavarhatja.
2) A Társulási Tanács
a) zárt ülést tart:
zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy
tárgyalásakor; 1
b) zárt ülést rendelhet el:
a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
3) A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő
vesz részt.
10. §
A Társulási Tanács tanácskozási rendje
1) A Társulási Tanács ülését az elnök vezeti, melynek során:
a) megállapítja, hogy a Tanács ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint
történt;
b) megállapítja az ülés határozatképességét, és az ülés időtartama alatt folyamatosan
figyelemmel kíséri azt;
c) előterjeszti az ülés napirendjét;
d) tájékoztatást ad a lejárt határidejű döntések végrehajtásának állásáról;
e) tájékoztatást ad az előző Társulási Tanács ülésén elhangzott bejelentések nyomán
tett intézkedésekről;
f) napirendi pontonként vezeti a tárgyalást, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat;
g) a hosszúra nyúlt vita mielőbbi lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások
időtartamának korlátozását vagy a vita lezárását;
h) hozzászóláskor megadja, megtagadja, illetve megvonja a szót;
i) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától;
j) tárgyalási szünetet rendel el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény
felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja vagy berekeszti;
k) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki méltatlan
magatartást tanúsít.
1

Az átruházott feladat jellege alapján a felsorolást a gyakorlatban felmerülhető esetekre szükséges korlátozni.
… Társulás
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2) A Társulási Tanács az elnök előterjesztése alapján dönt:
a) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés,
b) az előző Társulási Tanács ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról szóló
beszámoló,
c) az előző ülést követő fontosabb intézkedésekről, eseményekről adott tájékoztatók
elfogadásáról.
3) Az elnök az egyes előterjesztések felett külön-külön vitát nyit, javasolhatja egyes
napirendek összevont tárgyalását. Az előterjesztőhöz a Társulási Tanács tagjai, a tanácskozási
joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.
4) Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő a vita előtt legfeljebb 10 percben szóban, vagy
írásban kiegészítheti, ha azt az anyag leadása és az ülés közötti időszakban bekövetkezett
változások indokolják.
5) Az írásbeli előterjesztést az előterjesztő szóban, vagy írásban kijavíthatja, ha névcsere,
hibás névírás, szám, vagy számítási hiba, vagy más hasonló elírás történt.
6) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő
javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig
megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja. A módosító javaslat
megváltoztatása esetén az elnök azt újabb javaslatként véleményezésre az illetékes
bizottságnak átadja.
11.§
1) A Társulási Tanács tanácskozásának rendje:
a) Az elnök határozza meg a hozzászólások sorrendjét.
b) Az előkészítésben résztvevő, az előterjesztő és a javaslat előadója a
határozathozatal előtt bármikor felszólalhatnak.
c) Az előterjesztő a határozathozatal előtt a beérkezett módosító indítványokról
véleményt mond.
d) A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik tag bármikor szót
kérhet.
2) Ügyrendi kérdés:
a) napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkozó javaslat,
b) javaslat a hozzászólók listájának lezárására,
c) vita lezárására vonatkozó javaslat,
d) szavazás módjára vonatkozó javaslat.
Az ügyrendi javaslatok felett a Társulási Tanács vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.
3) A társulás 1.500 fő lakosságszámot el nem érő tagönkormányzatai közül, ha legalább 3
település kéri, úgy a döntést az adott ügyben el kell halasztani és az előterjesztést még egyszer
újra kell tárgyalni.
4) A Társulási Tanács ülésein a tanácskozási joggal meghívottak a tevékenységi körüket
érintő előterjesztések kapcsán felszólalhatnak. A felszólalás időtartamát az elnök
korlátozhatja.
10

… Társulás

Társulási megállapodás

3. A Társulási Tanács kijelenti, hogy jogfolytonosság van az átalakulás előtti és utáni
társulás között.
4. Jelen megállapodással létrehozott ………….……. Társulás a társult önkormányzatok
között hatályban lévő együttműködési megállapodásokat nem érinti.
5. Jelen megállapodással létrehozott társulás együttműködhet más társulással, illetve helyi
önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen
biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg.
6. E Társulási Megállapodás mellékletei:
1. sz. melléklet: A Társulás tagjainak megnevezése, tagjainak székhelye,
képviselője és lakosságszáma
2. sz. melléklet: A Társulás tagnyilvántartása (a belépés időpontja, az alapba
évente folyamatosan fizetett összeg és a véglegesen támogatásként kapott
összeg, a tagság megszűnésének időpontja)
3. sz. melléklet: A Társulás által közösen vállalt feladatok
7. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni.
8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az
SZMSZ rendelkezései az irányadók.

Kelt, …………………………..év ……. hó …… nap

………………………………
társulási tanács elnöke

A megállapodás a jogszabályi követelményeknek megfelel:
…………………………
jegyző

... Társulás
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ZÁRADÉK
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el
előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:

Képviselő testület

Határozat száma

……… város (község) képviselő-testülete
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A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek aláírásukkal
látják el.

Kelt, ……………………………. év …… hó ………nap

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

... Társulás
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………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester
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………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

………………. Község (város) képviselőtestülete nevében

……………………………..
polgármester

……………………………..
polgármester
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1. számú melléklet
A Társulás tagjainak megnevezése, tagjainak székhelye, képviselője és lakosságszáma

Székhely, képviselő
Önkormányzat neve

30
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Székhely
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Lakosok
száma
(fő)
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c.) a könyvtárak állománygyarapítását segítő, a hazai dokumentumokról adott
rendszeres tájékoztatás támogatását,
d.) a nyilvános könyvtári ellátás helyi igényeknek megfelelő alakítását.
9. Térségi koordinációval készíti elő, és a lehetőségek szerint együtt nyújtja be az
érdekeltségnövelő támogatásokra a pályázatot. A sikeres pályázat érdekében évente
összehangolja a könyvtár fenntartási és működési költségeit s azt az éves összeállított és a
fenntartó által megállapított költségvetésben előirányozza.
10. Közös tervet készít a könyvtári dokumentumok vásárlására, a könyvtári rendszer
működtetése céljából a könyvtár alapfeladatain túl végzett tevékenységre, a könyvtári
informatikai hálózat fenntartására, fejlesztésére. Távlati célként a dokumentumok
elektronikus tartalmi feltárására és digitalizálására.
11. A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a
közhasznú ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események, a
szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében.
12. Évente rendszeresen ismétlődő művészeti vetélkedőket, gálákat szervez, és gondoskodik a
művészeti, valamint a hagyományőrző csoportok kölcsönös szerepeltetéséről.
13. Közösen biztosítja a közművelődési rendezvények lebonyolítását segítő komplett
technikai bázist (hangosítási, világítási, audiovizuális eszközök) és szakembert.
14. Előkészíti a térségben a közművelődési megállapodásokat.
15. Ajánlást dolgoz ki a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használatának
szabályaira, működésének módjára, valamint a közművelődési intézmény feladataira
vonatkozóan.
16. A fentebb felsorolt feladatok ellátása érdekében előkészíti a térségre vonatkozó, a
kultúrához és közművelődési szolgáltatásokhoz való egységes és azonos feltételű
hozzájárulást biztosító szabályozás tervezeteket (önkormányzati rendelet- tervezeteket és
egyéb szabályozás tervezeteket: pl. működési szabályzat tervezet, árkalkulációk,
közművelődési megállapodás tervezet).
17. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés
feltételeinek és színvonalának javítását.
18. Közművelődési adatbázist hoz létre.

A település és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok
1. A tagönkormányzatok település és területrendezési, műemlékvédelmi tevékenységének az
országos és a regionális tervekkel kapcsolatos összhangjának a megteremtése, országos
valamint a regionális tervekre való építése.
... Társulás
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2. Összehangolja a település és területrendezési, műemlék védelmi feladatokat.
A térség területén lévő műemléki értékek feltárása, számbavétele, védelmének
megszervezése.
3. Gondoskodik az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakításról, valamint a
helyi építészeti örökség védelméről.
4. Információs hálózatot működtet, melyből a helyben szokásos módon információt nyújt a
társult önkormányzatoknak.
5. A településrendezés színvonalának javítása érdekében térségi főépítészt bíz meg.
6. A főépítész vezetésével a térséghez tartozó önkormányzatokkal együttműködve
tervtanácsot működtet.
7. Az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket
megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítja a nyilvánosságot és a közösségi
ellenőrzés lehetőségét.
8. Gondoskodik az érdekelt állampolgárok, szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és
lehetőséget ad részükre vélemény nyilvántartásra és javaslattételre.
9. Pályázatot nyújthat be a feladatok eredményes ellátása érdekében.
10. Települési és területrendezési adatbázist hoz létre.

Természet és környezetvédelmi feladatok

1. Összehangolja a társuláshoz tartozó települések Települési Környezetvédelmi Programját.
2. Közös Környezetvédelmi Programot készít (a továbbiakban: Program).
3. Gondoskodik a Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről.
4. A Program végrehajtását szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja.
5. A tagok környezetvédelmi feladatainak a megoldására közös Környezetvédelmi Alapot
hoz létre.
6. Közös hulladékgazdálkodási tervet készít és szervezi annak végrehajtását.
7. Környezeti hatás vizsgálatok végzése, melynek célja a tervezett tevékenység összes
környezeti hatásának a felmérése, értékelése.
8. Vizsgálja a települési környezet tisztaságát, a csapadékvíz elvezetését, a kommunális
szennyvízkezelést, gyűjtést, elvezetést, tisztítást, kommunális hulladékkezelést.
38
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9. Pályázatot nyújt be.
10. A fenntartható fejlődés megtartása érdekében a térség adatbázist működtet.
A közlekedés és vízgazdálkodás feladatai
1. Térségi közlekedési –fejlesztési tervek készítése.
2. Közös útkezelő szervezet létrehozása.
3. Útellenőri szolgálat közös működtetése.
4. Térségi fejlesztési és üzemeltetési feladatok tervezése, pályáztatási feltételek egyeztetése.
5. Vízközművek közös működtetésének szervezése, regionális rendszerhez
kapcsolódásának vizsgálata, képviselettel kapcsolatos feladatok ellátása.

való

6. Szennyvíztisztítás, elvezetés, kezelés közös szervezése.
7. Vízrendezés, vízkárelhárítás, árvíz- és belvízelvezetés térségi szervezése.
8. Pályázat benyújtása.
9. Térségi adatbázis létrehozása.

Szolgáltatási-szervezési feladatok
1. Rendszeresen, évente több alkalommal szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szervez
együttműködve a térségben található szakemberekkel vendégelőadókkal, akár külföldről
is.
2. Térségi információs hálózatot működtet, mely által a helyben szokásos módon
információt nyújt a társult önkormányzatoknak és az azok által fenntartott
intézményeknek, illetve a térség területén működő intézményeknek, (fenntartótól
függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
3. A társult önkormányzatok számára az információs lemaradás csökkentésére, az
idegenforgalmi értékek feltárására és működtetésére pályázatot írhat ki.
4. A térség települési esemény-naptárának összeállítása. A térség egyes településein
túlmutató a térséghez tartozást kifejező és az erősítő közös rendezvényeket szervez.
5. A térség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös
megjelentetése, ügyfélszolgálati funkciók ellátása elektronikus úton is.

... Társulás
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6. A mezőőri szolgálat munkájának segítése, mezőőrök képzése.
7. A térségben található hegyközségek működésének, a hegyőrök munkájának
összehangolása, a pályázatok elkészítésében való koordináló, segítő közreműködése.
8. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után a hazánkba érkező külföldiek számának
várható megsokszorozódása miatt biztosítani kell számunkra az unió hivatalos nyelvei
egyikén az ügyintézést, ezért szükséges tolmácsok közös foglalkoztatása.
9. Pályázat benyújtása szolgáltatási, idegenforgalmi feladatok megoldására.
10. Térségi információs adatbázis kiépítése.
Katasztrófavédelmi polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok
1. A lakosság együttesen, összehangoltan történő felkészítése a védekezés, mentés és
helyreállítás során irányadó magatartásra.
2. A szakmai katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi feladatok hatékony ellátása
érdekében összehangolja a térség valamennyi településén biztosítandó alapszintű mentési
és védekezési, minőségi jellemzőit.
3. A belvizek elleni összehangolt védekezés, a belterületi árkok tisztántartásában való
koordináció.
4. Katasztrófa-elhárítási, kölcsönös segítségnyújtási (megyénk között) katasztrófa védelmi,
polgári védelmi, veszély-elhárítási alapterv, általános polgári védelmi tervek egyeztetése,
együttes kidolgozása és jóváhagyása.
5. Térségi információs hálózatot működtet, mely által a helyben szokásos módon
információt nyújt a társult önkormányzatoknak és az azok által fenntartott
intézményeknek, illetve a térség területén működő intézményeknek, (fenntartótól
függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
6.

A hivatásos szervezetek működéséhez szükséges anyagi eszközök biztosítása közösen,
különösen pályázatok együttes benyújtása által.

7. Életvédelmi létesítmények, törzskönyvek (óvóhely kataszter) folyamatos vezetése,
hathavonta történő egyeztetése a polgári védelmi szakhatósággal.
8. A kitelepítési, mentési és visszatelepítési munkálatok irányításának koordinálása.
9. Összehangolja a védekezés során a bevethető, rendelkezésre álló anyagi és emberi
erőforrások felhasználását, alkalmazását.
10. Térségi katasztrófavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi adatbázis létrehozása.
Közrendi és közbiztonsági feladatok
1. A térségben működő rendőrségi szervekkel való folyamatos kapcsolattartás a közrend és a
közbiztonság aktuális helyzetét illetően.
40

... Társulás

Társulási megállapodás

2. Összehangolja a rendőri és az önkormányzati szervek tevékenységét, különösen a helyi
közbiztonságot érintő kérdésekben.
3. A Társulás tagjai közösen együttműködve részt vesznek a rendőrségi szervek feladatai
ellátásához szükséges anyagi eszközök biztosításában és a fejlesztési tervek
elkészítésében. E célból pályázatfigyelő és pályázat készítő közös munkaszervezetet
hoznak létre, közös pályázatot nyújtanak be.
4. Szakmai és nyílt napok tartása a rendőrséggel együttműködve a lakosság széleskörű
felkészítése, az áldozattá válás megelőzése és a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos
igényei felmérése céljából.
5. A szakmai közrendi és közbiztonsági feladatok hatékony ellátása érdekében elkészíti a
térség valamennyi településén biztosítandó alapszintű közrendi és közbiztonsági feltételek
tartalmát, minőségi jellemzőit.
6. Az önkormányzatok, a polgárőrségek és a rendőrség együttműködésének koordinálása, e
feladat megvalósítása érdekében térségi szinten Bűnmegelőzési Koordinatív Tanácsot
működtet.
7. Térségi rendőrségi adatbázis létrehozása.
Pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok
1. Végzi a társult önkormányzatok intézményeinél a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést, a cél-,
téma- és utóvizsgálatot, továbbá a polgármesteri hivataloknál és a közös önkormányzati
hivataloknál függetlenített belső ellenőrzési feladatokat.
2. Előkészíti a vizsgálati programot és a megbízólevelet. Elvégzi az előkészítés egyéb
feladatait.
3. Írásba foglalja az ellenőrzés megállapítását, indokolt esetben felveti a felelősség
megállapítását.
4. Ellátja a realizáló tárgyalással kapcsolatos feladatokat.
5. Igény szerint elkészíti a képviselő-testületi ülésre az ellenőrzés tapasztalatairól szóló
tájékoztatót.
6. Részt vesz az önkormányzat külső ellenőrzését végző vizsgálatok realizáló tárgyalásain, a
tapasztalatok feldolgozásában és hasznosításában.
7. Pályázat benyújtása a Társulás működéséhez szükséges költségek biztosítása céljából.
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