
                          
 
 
 
   
 
 
 

M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2014. december 02-
án (kedden) du. 1600 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, 
melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONT: 
 

1./ A Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 
 
2./ Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
3./ Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 26/2013.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosítására  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
4./ Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 

intézményvezetői beosztásának ellátására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
5./ A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás kérésére vonatkozó 

indítvány megtárgyalása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

6./ Felhatalmazás finanszírozás szerződés megkötésére a 3. számú háziorvosi körzet 
működtetése érdekében 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

7./ A Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület 
alapító tagsága, valamint a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás 
létrehozásában való közreműködés 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
8./ Különfélék 
 

 
Tiszacsege, 2014. december 01.    
 

Tisztelettel: 
 

 Szilágyi Sándor 
        polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. december 2-án tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 41. 
§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg a létesítmények és az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételének díját. 
 
Tekintettel arra, hogy a ravatali terem igénybe vételének díja nem került szabályozásra, a 
rendelet kiegészítése vált szükségessé, valamint mivel díj megállapítására kerül sor, ezért a 
Törvény 40. § (5) bekezdése alapján az Önkormányzat köteles a fogyasztók területileg 
illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét kikérni. 
A fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervei a következőek: 
 
- Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.), 
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.), 
- Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.). 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a véleményeztetést 
elrendelni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2014. december 1. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
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Határozati javaslat: 

________/2014. (XII. 2.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésére tekintettel elrendeli az e határozat 
mellékletét képező módosító rendelettervezet megküldését a fogyasztók területileg illetékes 
érdek-képviseleti szervei részére. 

A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a tervezett módosítást a 
fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek megküldeni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 



Melléklet a …../2014. (XII. 2.) KT. sz határozathoz  

T E R V E Z E T 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..............  önkormányzati rendelete 

a temető használatának rendjéről szóló  
30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklete a következő 17. sorral egészül ki: 

„ 17. Ravatali teremdíj 12 100 Ft.” 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2014. ……………………………. 
 
 
 
 Szilágyi Sándor      Dr. Kertész Marianna 
  polgármester         jegyző



 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: 
 

a köztemető használatának rendjéről szóló 
30/2013.(XII.21) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása 
nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése 
alapján a képviselő-testület rendeletben 
állapítja meg a létesítmények és az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybe vételének díját. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2014. december 1.   
  

 
Dr. Kertész Marianna 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 
 
 
   
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. december 2-án tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdése alapján a települési 
önkormányzatoknak új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kellett kötniük. 
Tiszacsege Város Önkormányzata a jogszabály által előírt kötelezettségének eleget tett és új 
szerződést kötött a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogutódjával az 
NHSZ Tisza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.  
 
Tekintettel arra, hogy az új szerződés megkötésére a jogutóddal került sor, a közszolgáltató 
megnevezése tekintetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013.(XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet 
elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2014. december 1. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
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T E R V E Z E T 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

..............  önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

26/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (1) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az NHSZ Tisza 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: közszolgáltató) kötött 
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.” 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2014. ……………………………. 
 
 
 
 Szilágyi Sándor      Dr. Kertész Marianna 
  polgármester         jegyző



 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 

 
A tervezett jogszabály: 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 26/2013. (XII. 21.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 
Társadalmi hatásai: 
 

A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása 
nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása 
nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelet megalkotásának költségvetési 
hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelet megalkotásának környezeti 
következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotásának egészségügyi 
következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelet megalkotásának adminisztratív 
terhet befolyásoló hatása nincs. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 90. § (8) bekezdése alapján a 
települési önkormányzatoknak új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést kellett kötniük. A közszolgáltató 
nevének változása miatt a rendeletet 
módosítása szükséges. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A feltételek biztosítottak, a rendelet 
elfogadása és alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Kelt: 2014. december 1.   
  

 
Dr. Kertész Marianna 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



                          
 
 
 
   
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2014. december 02-án tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
intézményvezetői beosztásának ellátására  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői 
beosztására 2014. szeptember 15. napján kiírt pályázati felhívásra pályázat nem érkezett, ezért a 
pályázati felhívás eredménytelennek minősül, így ismételten ki kell írnia a Képviselő-testületnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2014. december 01.   
 
 

 Szilágyi Sándor 
   polgármester 
 
 

Az előterjesztést készítette: 
Dr. Kertész Marianna jegyző 
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határozati javaslat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja 
el:  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a fenntartásában működő 

 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására 

 
A  megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás  határozott időre,  5 évre  szól.  A 
megbízás kezdő napja 2015. január 01., megszűnésének napja 2020. január 01.   
 
A munkavégzés helye:  Tiszacsege, Fő u. 2/f. 
 
 A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban 
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt 
kötelezettségek teljesítéséért. 
 
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: 
kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere 
gyakorolja. 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a. 

A  megbízás feltételei: 

- felsőfokú iskolai  végzettség, 
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, 

vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés 
városüzemeltetési irányító munkakörbe, 

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

Előnyt jelent: 
- Európai Uniós pályázatíró, 
- idegennyelvtudás. 



 

A pályázat  részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat: 

- az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata, 
- a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel (vezetési  program) 
- a  büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi  hatósági bizonyítvány, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen 

való tárgyalását. 

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban, 
a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, 
Kossuth u. 5.) postai úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2014. december 21. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2014. december 31. 

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt 
(52/588-400). 
 
A pályázati kiírás közzétételének helyei: 

- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala, 
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,  
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. 

 
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Dr. Kertész Marianna jegyző 
 
 
 



Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

E l n ö k é t ő l 
4066 Tiszacsege, Petőfi u. 3. sz. Tel.: 52/373-998 

 
        
         Tárgy: Indítvány benyújtása 
 
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 
Szilágyi Sándor 
Polgármester Úr részére 
 
TISZACSEGE 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 23-i ülésén 
megtárgyalta a 2014. I-III. negyedéves beszámolóját és megállapítást nyert, hogy a 2014. évi 
költségvetésünk alapján rendelkezésre álló pénzösszeg nem fedezi a 2014. december 31-ig még 
felmerülő kiadásokat.  
 
Az előzetes számítások alapján a 2014. évi zavartalan gazdálkodás biztosítása érdekében 
költségvetésünkhöz 150.000 ezer Ft támogatás lenne szükséges.  
 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének nevében azzal az indítvánnyal fordulok a T. 
Képviselő-testülethez, hogy a 2014. évi kiadásainkhoz 150 ezer Ft vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatásban részesíteni szíveskedjenek.  
 
Tiszacsege, 2014. december 01.   
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
          Lakatos Géza  
           TRNÖ. elnök 
 
 
 
 





                          
 
 
 
   
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. december 2-án tartandó testületi ülésére 

 
 
Tárgy:  Felhatalmazás finanszírozási szerződés megkötésére a 3. számú háziorvosi körzet 

működtetése érdekében 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dr. Szabó Éva az EKOMED Szolgáltató Kft. ügyvezetője 2014. július 1-jén kérte az 
Önkormányzattal kötött feladat-ellátási megszüntetését. Az érvényben lévő szerződés 
alapján a felmondási idő hat hónap, amely 2015. január 1-jén jár le. 
 
Az üresen maradó praxis (090090225) ellátására jelenleg még nincs jelentkező, ezért a 
betegek folyamatos ellátását a helyettes orvosok végeznék, akikkel helyettesítési szerződés 
megkötésére van szükség. 
 
Ezen kívül Tiszacsege Város Önkormányzata nevére új működési engedélyt kell szerezni, 
mivel az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján 
egészségügyi szolgáltatás nyújtására csak működési engedéllyel rendelkező egészségügyi 
szolgáltató jogosult és a jelenleg érvényes engedély az EKOMED Szolgáltató Kft. nevére szól. 
 
Tekintettel arra, hogy a feladat-ellátási szerződés felbontásra kerül a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében az Önkormányzat finanszírozási szerződés 
megkötését kezdeményezheti. A 2015. január 1-jétől hatályos finanszírozási szerződés 
megkötéséhez különböző dokumentumokra van szükség (kérelem, bejelentőlap, jogerős 
működési engedély, helyettes orvossal kötött helyettesítési szerződés) melyeknek benyújtási 
határideje 2014. december 5., de legkésőbb 2014. december 31. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2014. december 1. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Határozati javaslat: 

________/2014. (XII. 2.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet értelmében finanszírozási szerződés megkötését rendeli el. 

A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a kérelem, valamint a 
bejelentőlap illetékes szervhez történő benyújtásáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza, 
hogy a helyettes orvosokkal a helyettesítési szerződés megkösse és jogerős működési 
engedélyt megszerezze. 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 
 
 
   
 
 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

2014. december 2-án tartandó testületi ülésére 
 
 
Tárgy:  A Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület 

alapító tagsága, valamint a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás 
létrehozásában való közreműködés 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kárpát-medencei területeket érintő sajátos problémák egyszerre több ágazatban is 
jelentkeznek, így a hatékony megoldásokhoz integrált megközelítésre és a különböző érintett 
önkormányzatok, hatóságok és érdekelt felek közötti együttműködésre van szükség. E 
tekintetben a területi kohézió a fenntartható fejlődést a különböző politikák tervezésének a 
középpontjába állítva kapcsolja össze a gazdasági hatékonyságot, a társadalmi kohéziót és az 
ökológiai egyensúlyt. 
 
A kárpát-medencei területi kohézió (azaz az emberi tevékenységek egyenletes eloszlásának) 
célja valamennyi terület harmonikus fejlődésének biztosítása, valamint annak lehetővé 
tétele, hogy az itt élő polgárok e területek adottságait a legoptimálisabban kihasználhassák. 
Igaz, a legtöbb gazdasági tevékenység a városokban és a nagyvárosokban összpontosul, 
azonban a vidéki területek továbbra is az EU fontos részét képezik. Éppen ezért ezt a 
sokféleséget olyan előnnyé kell alakítani, amely hozzájárul e makró-térség és az egész EU 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéséhez, és ilyen módon, fenntartható 
fejlődéséhez. 
 
Az említett problémákra adandó válasz az alábbi három területen található meg: 
koncentráció, összekapcsolás és együttműködés. Az Európai Unióban a határon átnyúló 
együttműködés szerepe fokozatosan erősödik. Mivel az Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás (a továbbiakban: ETT) létrehozása akár 1-3 évet is igénybe vehet, s az 
együttműködésre folyamatosan szükség van első lépésként a Kárpát-medencei 
Önkormányzatok Szövetsége Stratégia Partnerségi Egyesület (KÖSZ) létrehozása történne, 
amely a 2014-2020-as fejlesztési időszak saját működési területére lehatárolt tervezési 
munkálatainak a megkezdésével egyidejűleg elindítja (a második lépést) az ETT 
megalakításának kezdeményezését. A Szövetség addig működne, amíg az ETT bírósági 
nyilvántartásba vétele meg nem történik. 
Javaslom,hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében a Szövetségben mint alapító tagok 
részt vegyünk, s kezdeményezzük a Társulás létrehozását. 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 

e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu *  Internet: http://www.tiszacsege.hu/ 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2014. december 1. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
 
Határozati javaslat: 

________/2014. (XII. 2.) KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatékonyabb és eredményesebb 
fejlesztések, valamint a határokon átnyúló együttműködés elősegítése érdekében a Kárpát-
medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület alapításában mint 
Alapító tag, valamint ezzel párhuzamosan a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás 
létrehozásában részt vesz. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Kárpát-medencei 
Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület Alapszabályát aláírja, valamint 
a Kárpát-medencei Európai Területi Társulás egyezmény- és alapszabály-tervezetekről 
folytatott egyeztetésben részt vegyen. 

Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fekete Lászlóné <polghiv.titkarsag@gmail.com>

FW: Meghívó: alakuló ülésre - alapító tagoknak
1 üzenet

Polgármesteri Hivatal <egyek.polghiv@bicomix.hu> 2014. november 27. 8:36
Címzett: polghiv.titkarsag@gmail.com

 

 

From: Mészáros István [mailto:meszi.sce@gmail.com]
Sent: Thursday, November 27, 2014 7:45 AM
To: egyek.polghiv@bicomix.hu
Subject: FW: Meghívó: alakuló ülésre - alapító tagoknak
Importance: High

 

Tisztelt Polgármester Úr!

Erre az e-mail címre is elküldöm az anyagot, mert a gépem azt jelezte vissza, hogy nem érkezett meg a levél a „polgarmester” e-mail címre.

Üdvözlettel: Mészáros István

 

From: Mészáros István [mailto:meszi.sce@gmail.com]
Sent: Sunday, November 23, 2014 7:53 PM
To: 'Márton István'; 'Jano Monika'; 'Becze István'; 'Ferencz Tibor'; lovetei@yahoo.com; primcoz@freemail.hu; primmug@yahoo.com; office@csikpalfalva.ro;
laszlo.benedek@yahoo.com; office@keresztur.ro; vlahitapr@email.ro; madefalva@yahoo.com; office@szentabraham.ro; szkhe@yahoo.com; 'Nagy Attila';
davlajos@gmail.com; balauseri@cjmures.ro; attila_csibi@yahoo.com; 'Kibédi Éva'; sgpadure@cjmures.ro; 'Marton Zoltan'; 'Vass Imre'; 'Dósa Sándor'; 'Titkarsag';
'Gáll Szabolcs'; 'Nagy Zoltán'; hivatal@hivatal.gyongyos.hu; polgarmester@gyhalasz.t-online.hu; polgarmester@fuzesabony.hu; igazgatas@fuzesabony.hu;
polghiv@szihalom.t-online.hu; polgarmester@dormand.hu; egerfarmos@egerfarmos.hu; postmaster@besenyotelekp.t-online.hu; onkormanyzat@mezotarkany.t-
online.hu; tfured.j@externet.hu; 'Dr.Miluczky Attila'; 'Eszes Béla'; pmigazgatas@invitel.hu; 'jtelek'; 'Balogh Zoltán'; polgarmester@kenderes.hu;
'aljegyző@kenderes.hu'; 'polgármester@turkeve.hu'; polgarmester@mezohek.hu; 'Várfi András'; polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu; Molnár Tibor; 'Juhász
Miklós'
Cc: 'Hangya Hangya'; Ledó Ferenc; Magyari Szabolcs; 'Szász Kinga'; vitalissima.gheorgheni@gmail.com; Hangya Szövetkezet Gyergyószentmiklós; 'Szabó Zoltán'
Subject: Meghívó: alakuló ülésre - alapító tagoknak
Importance: High

 

Tisztelt Alapító Tagok!

A szervezők nevében ezúton is köszönjük a Kárpát-medencei Önkormányzati Szövetség több hónapos előkészítő munkáihoz nyújtott segítő szervezői munkát és a
konstruktív együttműködést. A jövő szempontjából nagyon fontos, hogy még ebben az évben létrejöjjön a Szövetség. Tisztelettel kérjük, hogy a Meghívó
iránymutatásai alapján a testületek hozzák meg döntésüket, és képviselőik vegyenek részt az alakuló ülésen.

Az alakuló ülés időpontja: 2014. december 05. (péntek) 10 óra.

Helye: Csíkszereda, Szabadság tér 5. (Hargita Megyei Tanács).

 

Kérjük a képviselő/meghatalmazott nevét és elérhetőségét legkésőbb 2014. december 2-án (kedd) 18 óráig a meszi.sce@gmail.com  e-mail címre megküldeni,
amelyre az alakuló ülést előkészítő dokumentumoknál van szükség. A testületi határozatokat mindenki hozza magával az alakuló ülésre. Köszönjük.

Akitől a jelzett időpontig nem érkezik be semmilyen értesítés, úgy annak részéről az alapítói részvételi szándékot nemlegesnek kell tekintenünk.

 

Ezúton is elnézést kérünk a tervezettől kissé megkésett jelentkezésünkért, de az eltérő nemzetállami jogi szabályozások (egyeztetések) miatt nem tudtuk ezt előbb
megtenni, köszönjük a megértést.

 

Tisztelettel: Mészáros István, programvezető (meszi.sce@gmail.com; mobil: +36/30-968-72-69)

 

Mellékletek:

1) Meghívó

2) KÁRPÁT-MEDENCEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE STRATÉGIAI PARTNERSÉGI EGYESÜLET (KÖSZ) –  ALAPSZABÁLY (tervezet)

3) ELŐTERJESZTÉS – minta az Önkormányzati testületi ülés elé

4) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ – Európai Területi Társulás (ETT/EGTC) alapítása a Kárpát-medencében

4 melléklet

Meghívó - alakuló ülés - Kárpát-medencei Önkormányza ti Szövetség.docx
21K

Gmail - FW: Meghívó: alakuló ülésre - alapító tagoknak https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=62150468a2&view=pt&se...
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Önkormányzati el őterjesztés - tervezet (1).doc
59K

Alapító-terv-3.docx
57K

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ - EGTC.docx
32K

Gmail - FW: Meghívó: alakuló ülésre - alapító tagoknak https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=62150468a2&view=pt&se...
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TISZTELT ALAPÍTÓ TAGOK! 
 
Értesítjük Önöket, hogy a Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület 
(röviden: Szövetség) szervezésének első állomásáig eljutottunk, és ennek alapján hozzuk létre a jogi 
személyiségű szervezetet, az ebben való alapítói szándékukat kinyilvánítok részvételével.  
 A Szövetség (későbbiek során a Kárpát-medencei többi országra is kiterjesztve) jelenleg magyarországi és 
székelyföldi települések részvételével jön létre (pusztán időbeliségi okok miatt), melynek alapító tagsági 
összetételét az alábbi rövid összefoglalóban mutatjuk be: 
Magyarország:  
Megyék: Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből. 
Meghívott és alapítói szándékukat jelző önkormányzatok száma: 23. 
Az alapítói szándék szerinti települések lakosságának a száma összesen: 148.609 fő. 
Székelyföld: 
Megyék: Hargita, Kovászna és Maros megyékből. 
Meghívott és alapítói szándékukat jelző önkormányzatok száma:  
Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesület: 40 települési önkormányzat és Hargita Megye Tanácsa (1). 
Alanyi jogon alapítói szándékukat kinyilvánító önkormányzatok száma: 22. 
Összes önkormányzat: 63. 
A települési önkormányzatok által képviselet városok, községek, falvak száma összesen: 197. 
Az alapítói szándék szerinti települések lakosságának a száma összesen: 183.468 fő. 
  
Szövetség létrehozásában érintettek összegzett adatai: 
Önkormányzatok száma: 86. 
Települések száma: 220. 
Lakosság szám: 332.077 fő. 
 
Megjegyzés: az az önkormányzat lehet a Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi 
Egyesület (Szövetség) alapító tagja, amely erre a saját testületétől felhatalmazás kap, képviselője az alakuló 
ülésen részt vesz, az alapító okiratot (mellékelten csatolva) elfogadja, aláírja és bélyegzővel ellátja. Az alapító 
tagi részvételről szóló testületi határozatot az alakuló ülés jegyzőkönyve mellé be kell csatolni.  
Meghatalmazott általi képviselet is lehetséges az alakuló ülésen, az erről szóló hivatalos meghatalmazást 
írásban csatolni kell. 

Kérjük a képviselő/meghatalmazott nevét és elérhetőségét legkésőbb 
2014. december 2-án (kedd) 18 óráig 

a meszi.sce@gmail.com  e-mail címre megküldeni,  
amelyre az alakuló ülést előkészítő dokumentumoknál van szükség. 

 
A Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület alakuló ülésére tisztelettel 

meghívjuk. 
 
Az alakuló ülés időpontja: 2014. december 05. (péntek) 10 óra. 
Helye: Csíkszereda, Szabadság tér 5. (Hargita Megyei Tanács). 
Program: 

1) Megnyitó – köszöntők – az ülést levezető elnök megválasztása. 
2) Napirendek elfogadása – a Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.  
3) Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai Partnerségi Egyesület Alapszabályának vitája, 

elfogadása és aláírása. 
4) A Szövetség tisztségviselőinek megválasztása. 
5) A Szövetség előtt álló aktuális feladatok megbeszélése. 
6) Egyebek. 
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Az eddigi konstruktív együttműködést megköszönve, a szervezők nevében is tisztelettel meghívjuk és várjuk az 
alakuló ülésre:  
Mészáros István, programvezető 
Elérhetőség: meszi.sce@gmail.com e-mail címen, illetve a mobil: +36/30-968-72-69 telefonszámon. 
 
Mellékletek: 

1) KÁRPÁT-MEDENCEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE STRATÉGIAI PARTNERSÉGI EGYESÜLET 
(KÖSZ) – ALAPSZABÁLY (tervezet) 

2) ELŐTERJESZTÉS – minta az Önkormányzati testületi ülés elé 
3) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ – Európai Területi Társulás (ETT/EGTC) alapítása a Kárpát-medencében 
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Alapítva: 2014  
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„Számos olyan cél van, amelyet külön-külön nem, 
csak közösen érhetünk el.  

A megoldandó feladatok megoszlanak az Európai Unió, 
 a tagállamok, valamint  

a regionális és helyi önkormányzataik között”. 
(Nyilatkozat a Római Szerződések aláírásának  

50.évfordulója alkalmából,  
Berlin, 2007. március 25.) 

 
 

BEVEZETŐ 
 
Európa településszerkezete egyedülálló. Az EU-ban kb. 5000 olyan város és 1000 olyan nagyváros 
található, amelyek a gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenységek középpontját képezik. 
Ez a településszerkezet hozzájárul Európában az életminőséghez, mind a vidéki területekhez közel 
lakó városlakók, mind pedig a könnyen elérhető szolgáltatásokkal rendelkező vidéki lakosok számára. 
A gazdasági tevékenységek szerkezete azonban sokkal egyenlőtlenebb, mint a településeké. Vannak 
túl sűrűn lakott városi térségek, vannak kiaknázatlan potenciállal rendelkező területek. Egy terület 
versenyképessége és jóléte egyre inkább attól függ, hogy az ott élő emberek és ott található 
vállalkozások optimálisan ki tudják-e használni valamennyi területi előnyt. Egy globális, és szorosan 
összekapcsolódó világgazdaságban a versenyképesség azonban más területekkel való kapcsolatok 
kiépítésétől is függ, amelyek segítségével biztosítható a közös előnyök összehangolt és fenntartható 
kihasználása. 
 
A kárpát-medencei területeket érintő sajátos problémák egyszerre több ágazatban is jelentkeznek, 
így a hatékony megoldásokhoz integrált megközelítésre és a különböző érintett önkormányzatok, 
hatóságok és érdekelt felek közötti együttműködésre van szükség. E tekintetben a területi kohézió a 
fenntartható fejlődést a különböző politikák tervezésének a középpontjába állítva kapcsolja össze a 
gazdasági hatékonyságot, a társadalmi kohéziót és az ökológiai egyensúlyt. 
 
A kárpát-medencei területi kohézió (azaz az emberi tevékenységek egyenletes eloszlásának) célja 
valamennyi terület harmonikus fejlődésének biztosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy az itt 
élő polgárok e területek adottságait a legoptimálisabban kihasználhassák. Igaz, a legtöbb gazdasági 
tevékenység a városokban és a nagyvárosokban összpontosul, azonban a vidéki területek továbbra is 
az EU fontos részét képezik. Éppen ezért ezt a sokféleséget olyan előnnyé kell alakítani, amely 
hozzájárul e makró-térség és az egész EU intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéséhez, és ilyen 
módon, fenntartható fejlődéséhez. 
 
Az említett problémákra adandó válasz az alábbi három területen található meg: koncentráció, 
összekapcsolás és együttműködés. Az Európai Unióban a határon átnyúló együttműködés szerepe 
fokozatosan erősödik. Ennek az elvárásnak a koordinálása céljából jön létre (első lépésként) a Kárpát-
medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégia Partnerségi Egyesület (KÖSZ), amely a 2014-2020-as 
fejlesztési időszak saját működési területére lehatárolt tervezési munkálatainak a megkezdésével 
egyidejűleg elindítja (a második lépést) a Kárpát-medencei Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás (ETT/EGTC) megalakítási folyamatát. 
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Az együttműködés jövőbeli programjának megvalósulását – összhangban az EU követelményeivel és 
a Kárpát-medencei tagországok Partnerségi Megállapodásaival – az alábbi tematikus célterületeken 
(TC) tervezi:  
 
TC/1  A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése 

a) a vállalatok K+I beruházásainak, a vállalkozások és K+F központok és felsőoktatási 
intézmények egymás közötti kapcsolatainak és szinergiáinak kialakításának támogatása, 
különösen a termék- és szolgáltatásfejlesztés elősegítése, technológiaátadás, szociális 
innováció és közszolgálati alkalmazások, keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek és nyílt 
innováció intelligens specializáció által; 

TC/2 Az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének 
fokozása 
a)  az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés elősegítése és a 

technológiák használatának és minőségének fokozása a digitális jártasság és az e- tanulás  
fejlesztése, valamint a digitális társadalmi befogadással, a digitális jártassággal és a 
megfelelő vállalkozói készséggel kapcsolatos beruházások révén; 

TC/3  A kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozása 
a) a vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának 

megkönnyítésével, valamint új cégek alapításának ösztönzésével, beleértve az üzleti 
inkubációt; 

b) a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtésének és bővítésének 
támogatása; 

c) kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozások és 
munkavállalók alkalmazkodóképességének elősegítése és a humántőke beruházások 
növelése révén; 

TC/4  Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban  
 a)     vállalkozásokban az energiahatékonyság és a megújuló energia használatának elősegítése; 

b)  a kis szén-dioxid-kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes, 
erőforrás-hatékony és környezeti szempontból fenntartható gazdaságra való áttérés 
támogatása az oktatási és képzési rendszerek reformja, a készségek és képesítések 
munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, a munkavállalók képzési szintjének emelése, 
valamint a környezettel és energiával foglalkozó ágazatokban történő munkahelyteremtés 
révén; 

TC/6  Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 
a) a természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése; 
b) a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-

szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén; 
TC/7 A fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az alapvető   

fontosságú hálózati infrastruktúrákból az alábbiak révén 
a) multimodális egységes európai közlekedési térség támogatása a transzeurópai közlekedési 

hálózatba (TEN-T) való beruházás által; 
b) a regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T 

infrastruktúrához történő kapcsolásával; 
c) környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid 

kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, 
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kikötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és 
korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében; 

d) átfogó, színvonalas és interoperábilis vasúti rendszerek kifejlesztése és rehabilitációja; 
TC/8   A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

a) üzleti inkubátorházak létrehozása, valamint az önfoglalkoztatás, a mikro-vállalkozások és a 
cégalapítás beruházásokkal való támogatása; 

b) a foglalkoztatás-barát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése által, az 
adott területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint az egyes természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, illetve az 
ezekhez való hozzáférhetőség javítását; 

c) helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos szolgáltatásokat nyújtó struktúrák 
támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, amennyiben ezek a tevékenységek az 
ESzA alkalmazási körén kívül esnek; 

d) munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek 
között helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 
révén; 

e) fiatalok - különös tekintettel a munkanélküli és oktatáson kívüliekre - fenntartható 
munkaerő-piaci integrációja; 

f) önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozásalapítás; 
g) a munkavállalók, vállalkozások és a vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 

körülményekhez; 
h) a munkaerő-piaci intézmények modernizációja és erősítése, beleértve a transznacionális 

földrajzi mobilitást ösztönző tevékenységeket, a fenntartható és minőségi munkavállalás 
elősegítése és a munkaerő mobilitásának támogatása a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálásával, beleértve a határon átnyúló mobilitást, a közös helyi munkavállalásra 
vonatkozó ösztönzéseket, tájékoztatási és tanácsadói szolgáltatásokat és a közös képzést; 

TC/9   A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 
a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába, az egészségügyi státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, valamint 
átállás az intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra; 

b) a rászoruló városi és falusi közösségek és térségek fizikai rehabilitációjának, valamint 
gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása; 

c) aktív befogadás, különös tekintettel a foglalkoztathatóság javítására; 
d) a társadalom peremére szorult közösségek - például romák – integrációja; 
e) a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 
szolgáltatásokat; 

f) a szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése; 
g) közösségek szintjén irányított helyi fejlesztési stratégiák; 

TC/10 Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 
a) oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével; 
b) az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a 

munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási 
és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való jobb igazítása, beleértve a 
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szakoktatás és szakképzés minőségi javítását, valamint a gyakornoki rendszerek és 
munkaalapú tanulás kialakítását, mint pl. a duális képzési rendszerek; 

TC/11 Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása 
a) az intézményi kapacitás és az ERFA végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 

hatékonyság és közszolgáltatások megerősítése által, valamint az ESzA által támogatott 
intézményi kapacitásra és a közigazgatás hatékonyságára irányuló intézkedések 
támogatása; 

b) az intézményi kapacitás és a KA végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási hatékonyság és 
közszolgáltatások megerősítése által; 

c) a közigazgatási szervek és közszolgálatok intézményi kapacitásának és hatékonyságának 
növelésébe történő beruházások, amelyek célja a reformok, a jobb szabályozás és a 
felelősségteljes kormányzás megvalósítása; 

d) a foglalkoztatás-, oktatás- és szociálpolitika kidolgozásában érintett felek intézményi 
kapacitásának növelése; ágazati és területi paktumok a nemzeti, regionális és helyi szintű 
reformok ösztönzésére. 

 
Mindezekhez igazítva javítani kell a kárpát-medencei területi integrációt, és ösztönözni kell a 
települési önkormányzatok, megyék, fejlesztési régiók közötti, illetve azokon belüli partnerségi 
együttműködéseket. Az integráció előfeltétele a szabad mozgás fizikai, jogi, társadalmi és gazdasági 
korlátainak lebontása. A személyek, áruk, információk és ötletek szabad áramlását/mozgását a 
hálózatok fejlesztése, a jogszabályok összehangolása, és közös követelmények kidolgozása útján 
lehet csak ösztönözni. Az integrációt erősítheti továbbá a közös projektek együttes kidolgozása, és 
még általánosabb szinten a partnerek közötti kölcsönös kommunikáció és együttműködés a 
különbözi (szak)területeken. Az együttműködés a versenyképesség, a gazdasági jólét és a magas 
életszínvonal előfeltétele – az a képesség, hogy minden szempontból megállják a helyüket az európai 
piacokon. Ilyen módon a kárpát-medencei összefogás nem alternatívája valaminek, hanem maga a 
JÖVŐ! 
 
Mint az Európai Unió tagállamai és egyúttal a Kárpát-medencét alkotó országok jelen Szövetséghez 
csatlakozó entitásai (a továbbiakban: Tagok), a Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége 
Stratégai Partnerségi Egyesület létrehozása érdekében –  

• hivatkozással az 1957. évi Római Szerződés preambulumára és egyes alapelveire; 
• hivatkozással az Európa Tanács által, 1980. május 21-én, Madridban elfogadott, a Területi 

Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határ menti Együttműködéséről szóló 
Keretegyezményre, valamint annak Első és Második Kiegészítő Jegyzőkönyvére; 

• figyelemmel az Európai Parlament által 1988-ban megalkotott Regionalizációs Közösségi 
Charta szellemiségére; 

• hivatkozással az Európai Közösség által 1992. február 7-én aláírt Maastrichti Szerződésre;  
• figyelemmel az Európai Régiók 1999. évi baseli gyűlésén elfogadott nyilatkozatra; 
• figyelemmel az Európa Tanács 2000. évi lisszaboni rendkívüli ülésén elfogadott stratégiai 

célkitűzésre;  
• figyelemmel az Európa Tanács 2001. évi göteborgi ülésén elfogadott stratégiai célkitűzésre;  
• hivatkozással az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az európai 

területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendeletre (a 
továbbiakban: Rendelet);  
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• rámutatva az európai területi együttműködési csoportosulások által generált gazdasági, 
társadalmi fenntartható fejlődés fontosságára; 

• figyelemmel a Kárpát-medence több évszázados tapasztalataira alapozó társadalmi-
gazdasági, élelmiszertermelési és -ellátási biztonság kérdéseinek mai aktualitására, valamint 
e makró-regionális térség identitás és együttműködés erősítésének fontosságára és igényére;  

• meggyőződve arról, hogy a Szövetség, melynek határozott célja tagjai által a Kárpát-
medencei Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) létrehozása, melynek 
megvalósítása hozzájárul a kárpát-medencei népek együttműködésének fejlesztéséhez, ezen 
keresztül a közép- és kelet-európai népek összetartozás-tudatának erősítéséhez, s nem 
utolsósorban, az Európai Unió által megfogalmazott célkitűzések megvalósításához  
– a következőkben állapodnak meg. 

 
I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. A jelen Szövetséget alapító Tagok kijelentik, hogy az alapító okiratban vállalt célok és 
feladatok egyértelmű, átlátható, következetes megvalósítása érdekében létrehozzák a 
Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégai Partnerségi Egyesületet 
(továbbiakban: Szövetség), egyúttal határozott szándékuk Kárpát-medencei Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás (EGTC) megalapítása. 
 
2. Valamennyi Tag arra törekszik, hogy a Szövetség összes Tagja, valamint a Szövetséggel a 
működési területén a Tagokkal kapcsolatban lévő szervezetek és hatóságok segítséget 
nyújtsanak a Szövetség tevékenységéhez, céljainak eléréséhez, így különösen a vonatkozó 
információkhoz és adatokhoz történő hozzáféréshez, a projektek előkészítéséhez és azok 
végrehajtásához. 
 
3. Valamennyi Tag gondoskodik a Szövetség célját elősegítő szövetségek, csoportok és egyéb 
szervezetek – a Szövetség tevékenységét érintő, adat- és titokvédelmi szabályokat nem sértő 
módon – adattal és információval történő ellátásáról és biztosítja, hogy e szervezetektől a 
kért és szükséges adat, illetve információ a Szövetség adatok és információk kezelésére 
feljogosított szervéhez eljusson. 
 
4. Lehetőségeihez képest valamennyi Tag elősegíti a Szövetség céljainak megvalósulását a 
nemzetközi döntéshozatali folyamatokban, valamint a nemzetközi szervezetekben.  
 
5. Valamennyi Tag a maga illetékességi területén biztosítja, hogy a Szövetség céljaival 
összhangban, a Szövetség tevékenységében résztvevő természetes és jogi személyek, a 
Kárpát-medencei Hangya Európai Szövetkezet (SCE), mint Stratégai Partner által vezetett 
program megvalósításában zavartalanul részt vehessenek. 
 

II. 
A SZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, TERÜLETE 

 
1. A Szövetség elnevezése 
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Magyar nyelvű teljes elnevezése: Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége Stratégiai 
Partnerségi Egyesület 
 2. A Szövetség rövid neve: Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége (KÖSZ) 
A Szövetség alapító okirat szerinti székhely tagállama: Magyarország.  
A Szövetség székhelye: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Magyarország. 
3. A Szövetség elsődleges működési területe az alapító és csatlakozó tagok közigazgatási 
területének összessége.  
4. A Szövetség önálló jogi személy. 
 

III. 
A SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS CÉLKITŰZÉSEI 

 
1. A Szövetség általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, 
tagjai között, a működési területén, illetve az e területen folytatott együttműködés által 
érintett további területekre kihatással lehetővé tegye és előmozdítsa a határokon átnyúló 
együttműködéseket, továbbá közreműködjön a Kárpát-medencei térség fejlesztési 
programjaiban. 
2. A Szövetség különös célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését, valamint 
a Kárpát-medence társadalmi, gazdasági és kulturális értékei egyensúlyának közvetlen és 
közvetett módon történő megőrzését és fenntartását, az Európai Unió társfinanszírozásában, 
területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén kezdeményezze és 
segítse a Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégia kidolgozását és megvalósítását, a működési 
területével érintett térségek összehangolt fejlesztését.  
3. A Szövetség kiemelt célja, hogy a Kárpát-medence országai önkormányzatait minél 
nagyobb számban bevonja az együttműködésbe, és minél előbb elindítsa a Kárpát-medencei 
EGTC megalakítását, illetve nyilvántartásba vételi eljárását. 
 

IV. 
A SZÖVETSÉG FELADATAI 

 
1. A Szövetség elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás 
mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket kezdeményezzen, 
megvalósítson, illetve ilyenekben részt vállaljon. 
2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi 
alapok felhasználására vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni. 
3. A Szövetség további feladatai: 

o célkitűzéseinek keretein belül, egyéb egyedi programok, projektek szervezése, 
indítása és végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül; 

o önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt felelősségű 
szerepvállalására figyelemmel vállalkozási tevékenység folytatása; 

o tudatosítani működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését 
célzó, valamint a Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégia előkészítéséből, illetve 
megvalósításából fakadó feladatokkal kapcsolatos területi együttműködés helyi, 
nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, e 
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versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit megszerzésük folyamatát, valamint a 
tagok ebben vállalható feladatait;  

o biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges 
személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad 
áramlását, valamint a Szövetség tevékenységének és eredményeinek széleskörű 
megismerhetőségét; 

o az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül, a regionális politikát és 
Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégiát érintő döntések előkészítése során, a 
Szövetség érdekeinek érvényesítése;  

o megfelelő közös akarat, pénzügyi feltételek és szakmai háttér biztosítása esetén a 
Kárpát-medencei Fejlesztési Stratégia megvalósítása során, a Kárpát-medencében 
önálló területi egységek, konzorciumok és klaszterek létrehozása és működtetése, 
illetve feladatai ellátásához szükséges intézményeket hozhat létre és működtethet. 

4. A Szövetség feladatainak ellátása során nyereséget eredményezhető gazdasági-vállalkozói 
tevékenységet is folytathat, illetve feladatai ellátásához szükséges intézményeket hozhat 
létre és működtethet. A Szövetség gazdasági tevékenysége során keletkezett bevétel 
osztalékfizetésre nem használható fel, kizárólag csak a vállalt feladatok ellátására fordítható. 
5. A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A Szövetség egyszeri 
támogatást is nyújthat, valamint a szövetségi célok mind hatékonyabb megvalósítása 
érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat 
6. A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad el. Közvetlen 
politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői-, helyi-, 
kisebbségi önkormányzati választáson jelölt állítása. 
7. A Szövetség feladatainak ellátása során egyenrangúan alkalmazható munkanyelvek: 
magyar, román és angol.  
A munkanyelvek egyenrangúsága alóli kivételek: 
a) a székhely szerinti tagállam jóváhagyó hatósága előtti eljárás, melynek hivatalos nyelve a 
magyar, ez esetben azonban a bíróság előtti egyenlőség és a bárminemű megkülönböztetés 
tilalmának alkotmányos elvéből következően, az eljárás során, a magyar nyelv nem tudása 
miatt senkit sem érhet hátrány; 
b) egyéb, közigazgatási hatósági eljárások, melyek tekintetében a tagállamok területén az 
elsődlegesen alkalmazandó nyelv az adott tagállam hivatalos nyelve.  
8. A Szövetség tevékenysége során, a különböző nyelvű szövegváltozatokból eredő vita 
esetén az angol nyelvű szövegváltozat az irányadó, kivéve a hivatalos iratok 
szövegváltozatainak eltérő értelmezését, mely esetben a székhely szerinti tagállam eljáró 
hatósága előtt használatos hivatalos nyelven szerkesztett dokumentumokat kell alapul venni. 
 

V. 
A SZÖVETSÉG TAGJAI 

 
1. A Szövetség tagjai alapító tagok és csatlakozó tagok lehetnek.  
2. A Szövetséget Magyarország és Románia területén elhelyezkedő, s az Alapszabályhoz 
csatolt 1. számú melléklet szerinti magyar és romániai térségi és települési önkormányzatai, 
illetve az általuk alapított szövetségek/egyesületek (továbbiakban: Önkormányzat), mint 
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alapító tagok hozzák létre. Az az Önkormányzat lehet a Szövetség tagja, amelynek döntést 
hozó testülete helyben szokásos módon határoz a Szövetséghez való kapcsolódásról, a 
Szövetség alapszabályában foglalt célokat/feladatokat elfogadja és a tagsági viszonyból 
származó kötelezettségek teljesítését vállalja.  
4. Csatlakozó tagok a Kárpát-medencei országok Önkormányzatai lehetnek.  
3. A Szövetség tagjává választást az Önkormányzat a megfelelően kitöltött és aláírt belépési 
nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. Jelölt Önkormányzat esetében a nyilatkozathoz 
mellékelni kell a Képviselő-testület, illetve a legfőbb szerv belépésről szóló határozatát is. 
4. A belépési nyilatkozatot a Szövetség székhelyén az Ügyvezetőnél kell benyújtani. A 
kérelmet az Ügyvezető terjeszti az Elnökség elé.  A Szövetség tagjává választásról az Elnökség 
egyszerű szótöbbséggel dönt.  
5. A Szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg, tagjai jogaikat igazolt képviselőik útján 
gyakorolják. Az Egyesület tagjának jogai: 
a)    részt vehetnek a Szövetség Közgyűlésén; 
b)    tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; 
c)    bármely szövetségi tisztségre választhatók és választhatnak; 
d)    jogosultak részt venni a Szövetség rendezvényein; 
e)    igénybe vehetik a Szövetség által nyújtott kedvezményeket; 
 f)    a tagok egyharmada írásban, ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli 
  elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 
6.    A Szövetség tagja köteles: 
a)     megtartani az Alapszabály és egyéb szövetkezeti szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a 

Szövetség szerveinek határozatait; 
b)   teljesíteni a Szövetség tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és 

tőlük elvárható módon elősegíteni a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítását; 
c)    az Elnökség által megállapított éves tagdíjat késedelem nélkül befizetni. 
7.    A tagsági viszony megszűnik a Szövetség megszűnésével, a tag kilépésével, vagy a tag 
kizárásával. 
a)  Az Elnökség kizárja a Szövetség tagjai közül azt a tagot, aki elmaradt a tagdíj 
megfizetésével és azt az Elnökség felhívó levelét követően 30 napon belül sem teljesíti. A 
tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, 
ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a 
tagdíjat. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és 
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. Az Elnökség köteles 
tájékoztatni a tag kizárását követő első ülésen a Közgyűlést a kizárás tényéről. 
b)    A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek 
tekintendő az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, az Elnökség köteles a 
következő Közgyűlésen tájékoztatni a jelenlévőket a lemondott tag személyéről. 
8.    A tagdíjat az Elnökség állapítja meg. Amennyiben egy tag önhibáján kívül képtelen a 
tagdíj egészének megfizetésére, úgy az kérelmezheti az Elnökségtől a tagdíj számára 
méltányossági alapon történő részletfizetési megállapítását. 
 

VI. 
A SZÖVETSÉG SZERVEI 
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A Szövetség szervei: Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság 
A.) A Közgyűlés 
1.   A Közgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést 
évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A 
Közgyűlés összehívása az Elnökség megbízásából az Elnök feladata. A Közgyűlés összehívását 
írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az 
Elnökség harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A tagnyilvántartásban 
szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. 
A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg 
kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A meghívás 
történhet elektronikus úton is, amelyet ugyan úgy kell dokumentálni, iktatni, mint ha az 
postai úton történt volna. 
A Közgyűlés elektronikus úton is megtarthatja ülését, határozatot hozhat bármilyen 
témában, kivétel: az 5. pontban felsoroltak. 
2.    A Közgyűlést össze kell hívni: 
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 
– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 
– ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. 
3.   A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljes tagságának több mint a fele jelen van. 
A megismételt Közgyűlés az eredetileg kitűzött meghívóban felsorolt napirendi pontokra 
nézve akkor is határozatképes, ha azon a tagok kevesebb, mint fele vesz részt, feltéve, hogy 
erről a meghívóban a tagokat tájékoztatták. Ha későbbi időpontra hívják össze a megismételt 
közgyűlést, az időpontot és a távolmaradás jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást 
közölni kell már az eredeti meghívóban. 
4.    A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat 
(továbbiakban: levezető elnök). A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, illetve 
levezető elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. 
5.    A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
– a Szövetség megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel való 

egyesülésének vagy szétválásának a kimondása; 
–   az Alapszabály elfogadása és módosítása; 
–   a tisztségviselők megválasztása és visszahívása; 
–   az éves programok és költségvetésének megvitatása és elfogadása; 
–   az szervezet éves beszámolójának elfogadása; 
–   az Elnökség vagy az Ellenőrző Bizottság határozatával szembeni fellebbezési jogorvoslatok 

elbírálása; 
–    döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 
6. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök (illetve levezető elnök) szavazata dönt. Az elektronikus 
úton összehívott és megtartott Közgyűlésre ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mintha azt 
személyes részvétellel tartaná meg a szervezet. A határozat (az SZMSZ-ben kidolgozott 
eljárási szabálynak megfelelően) a meghívóban jelzett határideig az elektronikus úton 
beérkezett szavazatok szerinti. 
7.    A Közgyűlés kétharmados szótöbbsége szükséges: 
–    az Alapszabály elfogadásához, módosításához; 
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–    az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához; 
–    a tag kizárásával kapcsolatos határozatához. 
A közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutásától számított 
harminc napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat 
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 
8.  A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt 
kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek 
közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a 
tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A 
megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 
9. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak.  
10. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 
szervezetek képviselőit és magánszemélyeket. 
11. A Közgyűlés a Szövetség működési területén bárhol, megkötés nélkül összehívható. 
12. A Közgyűlésről (nem szó szerinti) jegyzőkönyvet kell vezetni illetve készíteni. 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 
jegyzőkönyvvezető, jkv. hitelesítők nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi 
határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi 
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Bármely tag jogosult 
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A 
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és a Közgyűlésen résztvevő két tag, elektronikus 
szavazás esetén a jegyzőkönyvet felvevő és az elnök írják alá. 
B.) Az Elnökség 
11.  Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök 
írásban hívja össze, elektronikus úton. Az összehívás tényét dokumentálni és iktatni kell.  Az 
Elnökséget évente kétszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. 
Az elnökségi tagok részére a meghívót és az ülés napirendjét legalább tíz nappal a Közgyűlés 
időpontja előtt meg kell küldeni. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak. 
Az Elnökségi ülés a Szövetség működési területén bárhol, megkötés nélkül összehívható. 
A Elnökség elektronikus úton is megtarthatja ülését és határozatot hozhat, bármilyen 
témában. 
12. A héttagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg a Szövetség tagjai sorából, maximum 
ötéves időtartamra, illetve az ETT/EGTC megalakulásának/nyilvántartásba vételének napjáig: 
1.) Elnök  
Név: név-(sz.hely, év, nap – an.) 
Cím:  
2.) Társelnök 
Név:  
Cím:  
3.) Elnökségi tagok: 
Név:  
Cím:  
 
Név:  
Cím:  
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Név:  
Cím:  
 
Név:  
Cím:  
 
Név:  
Cím:   
 
Az Elnökség tagjai nyilatkoznak, hogy közügyek gyakorlásától eltiltva nincsenek. 
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
A szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más szervezet vezető tisztségviselője az a 
személy, aki olyan szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább 
egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 
nem egyenlítette ki. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt. 
13.   Az Elnökség feladata és hatásköre: 
–   tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, a tagnyilvántartás 

vezetése; 
- tagfelvétel; 
–   az alapítási költségekhez való hozzájárulás és a tagdíj mértékének meghatározása; 
–   a költségvetés megvitatása és elfogadása; 
–   a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját  

elősegítő szervező tevékenység; 
–   a Szövetség gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka; 
–   a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása; 
–   az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;  
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–   személyzeti munka irányítása; 
–   tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; 
–   ügyvezető kinevezése; 
–   a Szövetség tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; 
–   minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
14.   Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább négyen jelen vannak. Az Elnökség 
határozatait szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  
Az elektronikus úton összehívott és megtartott Elnökségi ülésre ugyan azok a szabályok 
vonatkoznak, mintha azt személyes részvétellel tartaná meg a testület. A határozat (az 
SZMSZ-ben kidolgozott eljárási szabálynak megfelelően) a meghívóban jelzett határidőig az 
elektronikus úton beérkezett szavazatok szerinti. 
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell 
hívni. Az Elnökség törvénysértő határozatával szemben 30 napon belül nyújtható be 
fellebbezési jogorvoslat a Közgyűléshez. 
15. Az Elnökségi ülésről (nem szó szerinti) jegyzőkönyvet kell vezetni illetve készíteni. 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok 
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Elnökség bármely tagja jogosult 
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A 
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezetője és az ülésen a résztvevő két tag, elektronikus szavazás 
esetén a jegyzőkönyvet felvevő és az elnök írják alá. 
16. Az Elnökség tagjai a tevékenységükkel összefüggő mértékben tiszteletdíjazásban és 
költségtérítésben részesülhetnek. 
 

VII. 
A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI 

 
1.   Az Egyesület elnöke 
Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra, illetve az ETT/EGTC megalakulásának 
/nyilvántartásba vételének napjáig a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg, aki 
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 
Az Elnök feladata és hatásköre: 
– az Egyesület tevékenységének irányítása; 
– a Közgyűlés összehívása, határozatainak hitelesítése, tagnyilvántartás vezetése; 
– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó 

kérdésekben; 
– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése; 
– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 
– irányítja az Elnökség munkáját; 
– vezeti az Elnökség üléseit; 
– képviseli a Szövetséget; 
– intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 
– összehívja az Elnökség üléseit; 
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– vezeti az ügyintéző apparátust; 
– irányítja a Szövetség gazdálkodását; 
– utalványozási jogot gyakorol; 
– gyakorolja a munkáltatói jogokat 
–  javaslatot tesz az ügyvezető személyére vonatkozóan; 
 
2.   A Szövetség Társelnöke 
Az Egyesület Társelnökét 5 éves időtartamra, illetve az ETT/EGTC megalakulásának 
/nyilvántartásba vételének napjáig a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg, aki 
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 
Az Elnököt távollétében a Társelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén a Társelnök teljes 
joggal képviseli a Szövetséget, és gyakorolja az elnök jogait. 
3. A Szövetség Elnökségének tagjai 
A Közgyűlés tagjai közül öt elnökségi tagot választ, nyílt szavazással, 5 éves időtartamra, 
illetve az ETT/EGTC megalakulásának/nyilvántartásba vételének napjáig.  A testület tagjai 
egy-egy (SZMSZ szerinti) reszort területnek a felelősei a Szövetségen belül. Az elnökségi tag 
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 
 

VIII. 
AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

 
1.  A Szövetség felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből áll. Az Ellenőrző 
Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg. A háromtagú Ellenőrző Bizottságot (elnök, tagok) a Közgyűlés nyílt szavazással 
választja meg az Egyesület tagjai sorából, öt éves időtartamra illetve az ETT/EGTC 
megalakulásának/nyilvántartásba vételének napjáig: 
1.) Elnök 
Név:  
Cím:  
 
2.) Tagok 
a. Név: 
 Cím:  
b.  Név:  
Cím:  
 
2.   Az Ellenőrző Bizottság tagjai közügyek gyakorlásától eltiltva nincsenek. 
3.    Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. 
4.  Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
Ügyrendjét és munkarendjét maga állapítja meg. 
5.  Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 
különösen: jogosult a tag a Szövetség működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, 
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Szövetség Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, a 
Szövetség könyveibe és irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni, jogszabálysértés vagy 
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súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni. 
6.  Az Ellenőrző Bizottság ülései nem nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet 
készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 
jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok 
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult 
jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A 
jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 
 

IX. 
A SZÖVETSÉG ÜGYVEZETŐJE 

 
1.  Az Ügyvezető a Szövetség székhelyén működő iroda vezetője. Az Ügyvezetőt az Elnök 
javaslatára az Elnökség nevezi ki határozatlan időtartamra. A Szövetség irodáján dolgozó 
munkavállalókkal kapcsolatos munkáltatói jogokat az Elnök és az Ügyvezető együttesen 
gyakorolják, a további munkavállalókat együttesen nevezik ki. 
2.   A Szövetség Ügyvezetője: 
Az Ügyvezető az Elnök/Társelnök iránymutatásai alapján dolgozik, mint a testületi döntések 
előkészítésére és végrehajtására irányuló tevékenység szervezője. Az Ügyvezető – az Elnökkel 
vagy a Társelnökkel együttesen – a Szövetség képviseletére jogosult a bankszámla feletti 
rendelkezési jog, illetve megbízásukkal a Szövetség képviseletének a vonatkozásában. 
 

X. 
A SZÖVETSÉG VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 
1.  A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. 
2.  A Szövetség működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 
– tagsági díjak, amelyet az Elnökség állapít meg; 
– magán és jogi személyek támogatásai; 
– a Szövetség gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 
- Európai Uniós és költségvetési támogatás; 
– pályázatokból származó bevételek; 
– rendezvény bevétel; 
– egyéb bevételek. 
3. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 
Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – saját 
vagyonukkal nem felelnek. 
4. A Szövetség vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a 
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján 
végzi. 
5. A Szövetség pénzeszközeit bankszámlán kezeli. A Szövetség bankszámlája feletti 
rendelkezési jogot a szövetség ügyvezetője és elnöke vagy társelnöke együttesen 
gyakorolhatja. 
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6. A Szövetség, a működése során keletkezett vagyonát, kötelezettségeit és jogosultságait, az 
általa létrehozott Kárpát-medencei Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 
(ETT/EGTC) részére, annak megalapítása/nyilvántartásba vételével egyidejűleg, minden nemű 
korlátozás nélkül átadja.  
7.  A nyilvánosság biztosítása: 
A Szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, jelentésekbe bárki betekinthet 
és saját költségére másolatot készíthet, amennyiben ez személyiségi jogot/jogokat, illetve 
üzleti titkot nem sért. A betekintés, illetve másolat készítése előzetes írásbeli megkeresés 
alapján, előre egyeztetett időpontban a Szövetség székhelyén történik. 
A Szövetség működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolóinak jogszabály szerinti közzétételéről saját internetes honlapján gondoskodik. 
8.  A szervezet belső szabályzata (SZMSZ) és jelen Alapszabály együttesen rendelkezik az 
alábbiakról: 
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja 
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) 
megállapítható; 
b) a vezető szerv döntéseinek módjáról, az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra 
hozatali formájáról; 
c) a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 
valamint 
d) a szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánosságáról. 
 

XI. 
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

 
1.  A Szövetség megszűnik: 
– ha a Közgyűlés a Szövetség feloszlását kimondja, 
– ha a bíróság feloszlatja, 
– ha a közgyűlés más társadalmi szervezettel való egyesülését mondja ki, 
– ha a bíróság a megszűnését megállapítja, 
- az általa létrehozott Kárpát-medencei ETT/EGTC megalakulásának/nyilvántartásba 

vételének a napján. 
2.   A Szövetség megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik (kivétel a X/6. pont). 
 
 
 
 
 

XII. 
VEGYES ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv, a 2011. 
évi CLXXV. és a 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
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……………………….., 2014. december 05. 
 
 
 
 

              …………………………………………… 
                      elnök 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
Európai Területi Társulás (ETT/EGTC) alapítása 

a Kárpát-medencében 
 
 
A KEZDEMÉNYEZÉS JOGI HÁTTERE  
 
Egyrészt: a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 10. cikk a helyi önkormányzatok egyesülési jogát 
definiálja. Az  (1) bekezdés: „…a helyi önkormányzatok jogosultak arra, hogy hatáskörük gyakorlása 
körében közös érdekeltségű feladatok megoldása érdekében együttműködjenek, és törvényi keretek 
között más helyi önkormányzatokkal társulást hozzanak létre.”, majd a (2) bekezdés kiemeli  a 
„...helyi önkormányzatoknak azt a jogát, hogy közös érdekeik védelmére és előmozdítására alakult 
szövetségnek, illetve a helyi önkormányzatok nemzetközi szövetségének tagjai legyenek” valamint a 
„helyi önkormányzatok – törvény által előírt feltételekkel – jogosultak együttműködni más 
államokban működő önkormányzatokkal”. 
Másrészt: a Helyi és Regionális Önkormányzatokért Felelős  Miniszterei által (2009, Utrecht) 
elfogadott, „A Regionális Demokráciáról szóló Keretdokumentum” három fő alapelv köré épül: a 
szubszidiaritás, a társadalmi és területi kohézió, és a szuverén államot alkotó elemek közötti 
szolidaritás (avagy „szövetségi” lojalitás) szükségessége, mely regionalizációs folyamatot kíván 
elindítani, és meg akarja reformálni a helyi és regionális struktúráit, amely a regionális tevékenység 
alábbi területein jelenik meg: a kultúra és képzés, szociális védelem és egészségügy, 
kiegyensúlyozott, fenntartható fejődés, természetvédelem, a biológiai sokszínűség védelme és a 
gazdaságpolitika – ezek együtt hozzájáruljanak a helyi és regionális önkormányzatok 
megerősítéséhez, a demokratizmus és a hatalom decentralizálása elvein alapuló, alulról felfelé 
épülő Európa szubnacionális kormányzati rendszeréhez. 
Harmadrészt: a „Madridi Keretegyezmény” megteremti a regionális és helyi önkormányzatok 
határon átnyúló együttműködéseinek közjogi feltételeit, amely három formában teszi lehetővé a 
szubnacionális együttműködést: 

• helyi és regionális közjogi egyezmények megkötését biztosítja, 
• döntéshozó fórumként működő munkaközösségek létrehozását biztosítja (ide még ajánlás: 

„Gyakorlati útmutató határ menti együttműködéshez” - LACE gyakorlati kézikönyv, szerk.) 
• valamint olyan jogi személyiséggel rendelkező közjogi célszövetségek létrehozását 

engedélyezi, amelyek képviselhetik tagjaikat a határon átnyúló kapcsolatokban is. 
Negyedrészt: az EU Parlament és a Tanács 1082/2006/EK Rendelete szerint: az „Európa Tanács 
vívmányai különböző lehetőségeket és kereteket biztosítanak a helyi és regionális hatóságok területi 
együttműködésére. (5), a „területi együttműködés akadályainak legyőzése érdekében szükségszerű 
egy közösségi szintű együttműködésre vonatkozó eszköz létrehozása, amely lehetővé teszi a 
Közösség (Unió – szerk.) területén jogi személyiséggel felruházott együttműködési csoportosulások, 
név szerint európai területi együttműködési csoportosulások (a továbbiakban: csoportosulás) 
létrehozását. A csoportosuláshoz történő csatlakozás önkéntes.” (8) „Helyénvaló a csoportosulásokat 
olyan joggal felruházni, mely szerint a tagok nevében eljárhatnak, különös tekintettel a 
csoportosulásokat alkotó regionális és helyi önkormányzatokra.” (9), a …”regionális és helyi 
hatóságok, valamint a tagállamok pénzügyi kötelezettségét a csoportosulások megalakítása nem 
érinti, sem a közösségi, sem a nemzeti alapok kezelése tekintetében (12) 
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Ötödrészben: 2007. évi XCIX. törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról „ 1. § (1) 
A magyarországi székhelyű európai területi együttműködési csoportosulás (a továbbiakban: európai 
területi társulás) alapítására, szervezetére, működésére és megszűnésére az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 
1082/2006/EK rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) és az e törvényben meghatározott szabályokat 
kell alkalmazni. (3) A Rendelet 3. cikk (1) bekezdésének alkalmazásában Magyarország tekintetében a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésének a)-f) 
pontja szerinti szervezeteket kell érteni (magyar jog szerinti tagok). Az európai területi társulásban a 
Kbt. 6. § (1) bekezdésének a)-f) pontja szerinti szerv akkor vehet részt, ha jogi személyiséggel 
rendelkezik. 
2. § (1)5 Európai területi társulás elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem 
alapítható, közhatalmi tevékenységet nem végezhet. 
(2) A helyi önkormányzat 
a) költségvetési szerve európai területi társulásban való részvételéhez történő hozzájárulás a 
képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, 
b) európai területi társulásban való részvételéről szóló képviselő-testületi döntés a jogi 
személyiséggel rendelkező társulásra ruházható át. 
(3) Az európai területi társulásban a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel 
rendelkező társulása és a helyi önkormányzat költségvetési szerve felelőssége nem haladhatja meg 
vagyoni hozzájárulásának mértékét (korlátolt felelősség). 
(4) Ha az európai területi társulás tevékenysége, működése megfelel a külön törvényben előírt, a 
közhasznúság megállapítására vonatkozó feltételeknek, az európai területi társulás közhasznú 
jogállást szerezhet. 
 
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
Az EGTC-rendelet a közösségi jog része: minden tagállam el kell, hogy ismerje az adott EGTC-t önálló 
jogi személynek. Az EGTC működését nemzeti és uniós jog védi. Nincs szükség bilaterális 
megállapodásokra: a valamelyik tagállamban székhellyel rendelkező EGTC azonnal megkezdheti 
működését minden jóváhagyott tag területén. Összefoglalva: az EGTC helyi, regionális érdekeket 
jelenít meg, uniós szintű szervezet. Ez a kettősség páratlanul hatékonnyá teheti a működését. 
 
Az EGTC egy rendkívül flexibilis eszköz. Könnyen igazítható a változó igényekhez, nem egy merev 
struktúra. Ha egy fejlesztési program megvalósításakor új tényezők merülnek fel, az EGTC céljai, 
döntéshozatali módszere, intézményei átalakíthatóak. 
 
Az EGTC a területfejlesztési programok forrásainak fogadására a legalkalmasabb eszköz. 
Formai adottságainál fogva jóval kedvezőbben juthat ilyen támogatásokhoz, mint bármilyen más 
együttműködés. Ez amiatt van így, hogy egy EGTC automatikusan teljesíti a közös projektekkel 
szembeni elvárásokat, tartós intézményi együttműködésként garantálja a projektek eredményeinek 
fenntartását, a közös finanszírozást. Az EGTC-k pályázatai esetében nem kell alkalmazni a Lead 
Partner elvet (Vezető Partner Elv) sem. Mindez azt eredményezi, hogy az EGTC már eleve magasabb 
pontszámmal indul a pályázatokon, mint más partnerségek. 
 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ – Kárpát-medencei ETT/EGSC   2 
 



Az EGTC-k különösen látható módon jelenítik meg az európai közösség lényegi célkitűzéseit: a 
határok átjárhatóságát, az európai népek békés, partneri együttműködését, a regionális 
különbségek csökkentését, az esélyegyenlőség erősítését, az európai sokszínűség megőrzését. 
 
EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS – ETT/EGTC 
 
Mi volt az Európai Unió célja az Európai Területi Társulás létrehozásával? 
 
A területi együttműködések nem voltak hatékonyan megvalósíthatóak a szabályozás hiánya, illetve az 
eltérő tagállami szabályozás miatt. A Régiók Bizottsága ezért a helyi szereplők együttműködésének 
megkönnyítése és az uniós források hatékonyabb felhasználása érdekében kezdeményezte egy új 
európai jogi eszköz, az ETT (angolul EGTC) létrehozását. 
 
Az Európai Unió 2006-ban teremtett lehetőséget arra, hogy az uniós források felhasználásának 
hatékonysága, a már meglévő, vagy jövőbeni együttműködések sikeressége érdekében a tagok egy 
jogi személyiséggel rendelkező csoportosulást, Európai Területi Társulást hozzanak létre. 
 
Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az európai területi 
együttműködési csoportosulás rövidítése. A határon átnyúló, transznacionális és a régiók közötti 
együttműködések is megvalósíthatóak az új eszköz keretében. 
 
Magyarországon 2007. augusztus elsejétől olyan non-profit csoportosulások hozhatóak létre, 
amelyek két vagy több tagállam önkormányzatai, helyi, regionális szereplői közötti együttműködés 
sikerességét hivatottak biztosítani. 
 
A 2010. évi CXXVI. törvény az európai területi együttműködési csoportosulás nevet (angolul EGTC) az 
európai területi társulás névre változtatta. 
 
Mi az ETT/EGTC? 
 
Új lehetőség önkormányzatoknak, régióknak és államnak, hogy határon átnyúló, transznacionális 
vagy régiók közötti együttműködést hozzanak létre más tagállam ezen szereplőivel és így valósítsák 
meg közös céljaikat. 
Célja a megkülönböztetés-mentesség: a helyi szereplők a határon belül és a határ két oldalán 
ugyanazon lehetőségekkel bírjanak. 
Az EGTC az Európai Unió első olyan jogi eszköze, mely jogi személyiséget és -keretet nyújt az európai 
önkormányzatok és régiók együttműködésére, az uniós támogatások hatékony felhasználására. 
A csoportosulás legalább két tagállam szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az 
állam) fogja közös szervezetbe. A székhely szerinti állam joga alkalmazandó a csoportosulás 
jogviszonyaira.  Az EGTC jogi személyiséggel és teljes jogképességgel rendelkezik, önálló 
jogalanyként léphet fel. A csoportosulás saját költségvetéssel, szervezettel és szerződő képességgel 
rendelkezik, ingó, ingatlan vagyont szerezhet, bíróság előtt eljárhat. 
A tagok közösen választják meg az igazgatót, illetve hozzák létre a tagok képviselőiből álló közgyűlést. 
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AZ ETT/EGTC ALAPÍTÁSÁNAK FOLYAMATA 
 
Kik alapíthatnak csoportosulást? 
 
A Rendelet szerint tagállamok, regionális hatóságok, helyi hatóságok és a közbeszerzési irányelv 
szerinti közjogi intézmények, illetve ezek társulásai alapíthatnak Európai Területi Társulást. A hazai 
szabályozás a közbeszerzési törvény ajánlatkérői körébe tartozó szervezetek számára teszi lehetővé a 
részvételt, melyek az alábbiak: 

• a minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre 
feljogosított szervezet; 

• az állam, a központi költségvetési szerv, valamint a külön törvény alapján biztosított 
működési keret terhére lefolytatandó beszerzések tekintetében részjogkörű költségvetési 
egysége a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének engedélyével, az alaptevékenysége 
ellátásához szükséges beszerzések tekintetében az elkülönített állami pénzalap kezelője, a 
társadalombiztosítási költségvetési szerv; 

• az országos kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési 
szerv; 

• a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok 
társulása, a helyi önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés keretében 
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési 
önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács, a 
regionális fejlesztési tanács; 

• a közalapítvány; 
• a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Fejlesztési Bank 

Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a közszolgálati 
műsorszolgáltatók, valamint az a közműsor-szolgáltató, amelynek működését többségi 
részben állami, illetőleg önkormányzati költségvetésből finanszírozzák, továbbá az Országos 
Rádió és Televízió Testület; 

• az a jogképes szervezet, amelynek létrehozataláról jogszabály rendelkezik, meghatározva a 
szervezet által ellátandó feladatot, az irányítására, illetőleg az ellenőrzésére, valamint a 
működésére vonatkozó szabályokat, feltéve, hogy egy vagy több állami szervezet, illetőleg az 
Országgyűlés vagy a Kormány meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy 
működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza; 

• az a jogi személy, amelyet közérdekű, de nem ipari vagy kereskedelmi jellegű tevékenység 
folytatása céljából hoznak létre, illetőleg amely ilyen tevékenységet lát el, ha e bekezdésben 
meghatározott egy vagy több szervezet, illetőleg az Országgyűlés vagy a Kormány 
meghatározó befolyást képes felette gyakorolni, vagy működését többségi részben egy vagy 
több ilyen szervezet (testület) finanszírozza; 

• az a jogképes szervezet, amelyet állami szervezet (ide nem értve az államot) az 
alaptevékenysége ellátására hoz létre, és ha ilyen szervezet felett meghatározó befolyást 
képes gyakorolni. 
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Nem EU tag országok jogalanyai szintén részt vehetnek csoportosulásban, amennyiben a harmadik 
ország jogszabályai vagy a tagállamok és a harmadik országok közötti megállapodások lehetővé 
teszik. 
 
Hogyan hozható létre ETT magyarországi székhellyel? 
 
Az együttműködő partnereknek a székhely ország kiválasztása után el kell készíteniük az Egyezmény 
és az Alapszabály tervezetét. A kötelező tartalmi elemekről a 1082/2006/EK Rendelet (a 
továbbiakban: R.) 8. és 9. cikk és a 2007. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) rendelkezik, annak 
tartalommal való kitöltéséhez a jogi képviselő igénybevétele a későbbi problémák elkerülése 
érdekében ajánlott, később a nyilvántartási eljárás során kötelező lesz. 
 
A csoportosulásban minden tag részvételét a saját tagállami jóváhagyó szerv engedélyezi. 
Magyarországon a jóváhagyást a közigazgatási és igazságügyi miniszter adja meg. A kérelemhez 
csatolni kell a felettes szerv hozzájárulását és az egyezmény és az alapszabály tervezetét. (Részletek: 
16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet) 
A jóváhagyást követően a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba veszi az ETT-t (EGTC-t), amennyiben a 
megalakuláshoz szükséges feltételek fennállnak és a tagok csatolták a szükséges dokumentumokat 
(Tv. 5. §). 
 
Milyen lehetséges célokra lehet csoportosulást alapítani? 
 
Közlekedés, környezetvédelem, oktatás, nevelés, egészségügy, elsősegély, energia-felhasználás, 
innovációs eszközök, K+F, kultúra, munkahelyteremtés és fejlesztés, szociális szolgáltatások, 
turizmus, sport, mezőgazdaság. 
 
Milyen források felhasználásával érhetőek el a célok? 
 
Tevékenységüket, céljaikat az EU által társfinanszírozott alapok keretében, állami támogatással vagy 
saját forrásból is megvalósíthatják. 
 
Előnyök 
 
Az ETT-re vonatkozó szabályozás az összes EU tagállamban alkalmazandó, így bárhol létrehozható 
csoportosulás ugyanazon feltételekkel. 
Jogi személyiséggel, a legteljesebb jogképességgel rendelkezik, saját költségvetése, személyzete és 
szerződési képessége van. 
Határmenti, határon átnyúló, régiók közötti, testvérvárosi, transznacionális együttműködés egyaránt 
megvalósítható a keretében. 
Az együttműködési lehetőségek valamennyi fajtáját lefedi: EU programok menedzselése, EU 
projektek megvalósítása vagy EU támogatás nélküli együttműködések. 
Nem EU tagállamok jogalanyai is részt vehetnek. 
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 JÓVÁHAGYÁS - Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
 
Jóváhagyási eljárás 
 
Az EGTC tagi hozzájárulás iránti kérelmeket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz 
(miniszterhez) kell benyújtani. A kérelem elbírálása a Ket-ben foglalt 30 napos határidő szerint zajlik. 
A hiánypótlásra legfeljebb 10 napos határidőt kell biztosítani, amely határidő további 10 nappal 
meghosszabbítható. A közigazgatási és igazságügyért felelős miniszter döntése ellen a Fővárosi 
Bíróságnál lehet jogorvoslattal élni. A kereseti kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül a Közigazgatási és Igazságügy Minisztériumhoz 3 példányban kell benyújtani. 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő 2010. évi CXXVI. törvény az európai területi 
együttműködési csoportosulásról (a továbbiakban: ETT) szóló 2007. évi XCIX. törvényt is módosította. 
A törvénymódosítás 2010. december 4-én lépett hatályba. A törvényhez kapcsolódó, az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet és a bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 
56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 283/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet, illetve az 
európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes 
szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet 2010. december 16. napján lépett hatályba. 
 
2010. december 16. napjától az ETT tagi jóváhagyás iránti kérelmeket a Fővárosi Bíróság helyett a 
mindenkori közigazgatás-fejlesztéséért felelős miniszterhez, azaz jelenleg a közigazgatásért és 
igazságügyért felelős miniszterhez kell benyújtani. A kérelem elintézésére a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) alapján 
kerül sor. 
 
A jóváhagyó hatósághoz érkező kérelemnek a Ket-ben meghatározottakon túl tartalmaznia kell az 
európai területi társulás tervezett nevét, székhelyét, célkitűzéseit és feladatait. A kérelemhez csatolni 
kell az ETT egyezmény és alapszabály jogi képviselő által ellenjegyzett tervezetét, illetve ha azok nem 
magyar nyelven készültek, azok magyar nyelvű fordítását. Továbbá csatolni szükséges a lent felsorolt 
szervezetek esetén az alább részletezett hozzájárulásokat is. 
 
SZABÁLYOZÁS 
 
Uniós jogszabály: 1082/2006/EK Rendelet 
Hazai jogszabály: 2007. évi XCIX. törvény 
16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet 
18/2012. (III. 22.) KIM rendelet 
 
Egyéb, kapcsolódó jogszabályok 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK Rendelete 
Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK Rendelete 
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendelete 
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Az Európai Tanács 1084/2006/EK Rendelete 
255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet 
281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 
 
Hozzájárulás 
 
A jóváhagyó hatásághoz beérkező kérelmekhez az alábbi kérelmezők esetében a felettes szerv 
hozzájáruló nyilatkozatát is csatolni kell arra nézve, hogy az Egyezmény és Alapszabály – javaslat 
alapján európai területi társulásban a kérelmező tagként részt vehet. 
 
A Miniszterelnökség, illetve a minisztérium kérelmező esetén a Kormány, központosított 
közbeszerzés során ajánlat kérésre feljogosított szerv kérelmező esetén a felügyeleti szerv, a 
fentieken kívüli központi költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv felügyeleti szerve jogosult 
megadni a hozzájárulást. 
Az elkülönített állami pénzalap kezelő kérelmező esetén az elkülönített állami pénzalappal való 
rendelkezésre jogosult, felhasználásért felelős miniszter hozzájárulását kell becsatolni. Társadalom 
biztosítási költségvetési szerv kérelmező esetén a szükséges hozzájárulást az irányító miniszter adja 
meg. 
Ügyészi szervek, illetve az Országos Kriminológiai Intézet kérelmező esetén a hozzájárulást a legfőbb 
ügyész adja meg. 
 
Abban az esetben, ha a kérelmező országos vagy helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, 
illetve helyi önkormányzati költségvetési szerv, a közgyűlés vagy a képviselő-testület hozzájárulását 
tartalmazó határozat kivonatot kell becsatolni, arra vonatkozóan, hogy a kérelmező európai területi 
társulásban tagként részt vehet. 
Helyi, vagy kisebbségi önkormányzat kérelmező esetében az európai területi társulásban való 
részvételről szóló képviselő – testületi, vagy közgyűlési döntést tartalmazó határozat kivonatot kell 
becsatolni. 
 
Nyilvántartás 
 
A jogszabályi változások következtében a jóváhagyott ETT tagokról a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium vezet nyilvántartást. 
A nyilvántartás adatai - beleértve az alapszabály és egyezmény tervezeteket – nyilvánosak, azok az 
interneten a korlátozás nélkül megismerhetők. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

• a jóváhagyással rendelkező kérelmező neve, székhelye 
• az európai területi társulás neve, székhelye, 
• az európai területi társulás célkitűzése és feladatai 
• a jóváhagyás megadásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontja 

 
A Fővárosi Bíróság továbbra is vezeti a már bejegyzett európai területi társulásokról a nyilvántartását. 
Ez a nyilvántartás a jogszabályi változásoknak köszönhetően szintén az interneten is hozzáférhető. 
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További változások 
 
A jogszabályi változás következtében az európai területi társulások annyiban végezhetnek 
vállalkozási tevékenységet, amennyiben az a térség versenyképességének előmozdítását szolgálja 
és az az európai területi társulás célját nem veszélyezteti. 
 
 
Nagykőrös, 2014. május 
 
 
Készítette: 
 
Mészáros István 
programvezető 
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