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AJÁNDÉKOK, EGYÉB ELŐNYÖK ELFOGADÁSÁNAK 

SZABÁLYZATA 

A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata  ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának 

szabályzatát a következők szerint határozom meg. 

I. 

ÁLTALÁNOS  RÉSZ 

1. A szabályzat célja 

A Szabályzat célja a Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatánál  az ajándékok 

elfogadásának körülményeinek, és a követendő eljárási rendnek a kialakítása, valamint zéró 

tolerancia hirdetése a vesztegetéssel és korrupcióval szemben. 

2. A szabályzat hatálya 

Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata a  Taktaharkány Nagyközség 

Önkormányzata  minden szervezeti egységére és munkavállalójára vonatkozik. A 

Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell minden olyan esetben, amikor a Taktaharkány 

Nagyközség Önkormányzata  vagy valamely költségvetési szerve illetve munkavállalója 

természetes személy, vagy jogi személy részéről ajándékban részesül, vagy felmerül a 

vesztegetés gyanúja és lehetősége.(továbbiakban: Önkormányzat) 

 

II. 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

1. Ajándék:  
 

Bármilyen értékkel bíró harmadik félnek adott vagy harmadik féltől kapott dolog.  

Ilyen pl.:  

– a készpénz,  

– ajándékutalvány, 

– logózott tárgyak (nap- 

– tár, toll),  

– palackozott bor,  

– ajándékkosár, belépőjegy valamilyen eseményre (elsősorban abban az esetben, ha a 

meghívó/ajándékozó fél nem vesz részt az eseményen, annak tehát nincsen 

kapcsolatépítési célja). 

 

Az ajándék lehet  

– figyelmességi ajándék,   

– szóróajándék,  

– tiltott ajándék és  

– szokásos vendéglátás. 
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1.1. Figyelmességi ajándék:  

Minden olyan dolog vagy vagyoni értékű előny, melyet hivatalos alkalmakkor az 

önkormányzati szerepvállaláshoz kapcsolódóan, nyilvánosan ajánlanak fel 

 

1.2. Szóróajándék:  

Minden olyan dolog, amely a rendezvényen való részvételhez kapcsolódóan, nem személyhez 

kötődően kerül átadásra, és a becsült értéke nem haladja meg a jelen szabályzatban 

meghatározott mértéket.  

 

1.3. Tiltott ajándék:  

Minden olyan dolog, személyes vagy vagyoni értékű előny – függetlenül annak értékétől és 

jellegétől -, amelyet az önkormányzat tevékenységért, illetve azzal összefüggésben az ügyfél 

vagy reá tekintettel más személy a dolgozó vagy hozzátartozója részére ad vagy felajánl. 

 

1.4. Szokásos vendéglátás 

Valamely szakmai rendezvény keretében, valamennyi résztvevő számára biztosított, 

általánosan elfogadott ellátás.  

 

1.5. Ajándékozás  

Valamely dolog tulajdonjogának, vagyoni értékű jognak az ingyenes átruházása, 

ellenszolgáltatás nélkül. 

 

1.6. Ajándékozó 

A  dolog tulajdonjogának ingyenes átruházója, vagy ingyenes szolgáltatás nyújtója. 

 

1.7. Megajándékozott 

Az ajándék elfogadója.  

III. 

AZ AJÁNDÉK ÉS EGYÉB ELŐNYÖK ELFOGADÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
1. Az ajándék elfogadásának a tilalma 

A tiltott ajándékot a felajánlásakor, illetve az átadására vonatkozó kísérletkor vissza kell 

utasítani. 

A tiltott ajándékot a felajánláskor, illetve az átadásra vonatkozó kísérletkor vissza kell 

utasítani. A tiltott ajándék felajánlását haladéktalanul a munkáltatónak be kell jelenteni. 

Amennyiben az ajándékot az átadáskor nem lehetett visszautasítani, mert az kézbesítés útján 

érkezett, vagy az ajándékot az önkormányzat épületében hagyták hátra, úgy a hivatalos 

feljegyzéssel az ajándékot is továbbítani kell a munkáltató részére a további intézkedés 

megtétele végett. 

Ha az ajándékozó címe ismert, a munkáltató a tiltott ajándékot írásban visszautasítja az 

ajándék elvitelére vonatkozó felhívás mellett. Amennyiben az ajándékozó kézbesítési címe 

nem ismert, az ajándékot meg kell semmisíteni kivéve, ha arra értékénél és jellegénél fogva 
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más szabály vonatkozik. 

Az írásbeli visszautasításnak tartalmaznia kell a következő tájékoztatást: az ajándékozás tilos, 

az ajándékozó a felhívás kézhezvételét követő 8 naptári napon belül saját költségén 

gondoskodhat az ajándék elviteléről. 

Meg kell semmisíteni az ajándékot, ha a felajánlott ajándék állagának fenntartása 

költségráfordítás nélkül nem biztosítható, az ajándék gyorsan romló. 

A gyorsan romló ajándék megsemmisítéséről helyben is lehet gondoskodni. Az ajándék 

megsemmisítéséről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

Amennyiben az ajándékozó kézbesítési címe ismert, az ajándék megsemmisítéséről felvett 

jegyzőkönyvet meg kell küldeni az ajándékozó részére. 

 

2. Hivatali vesztegetésnek tekintendő cselekmény  

Az a munkavállaló, aki a működésével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, a jogtalan előnyt 

vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott vagy ígért 

jogtalan előny kérőjével, vagy elfogadójával egyetért. 

 

3. Az ajándék elfogadásának szabályai 

Az Önkormányzat által meghatározott értékű ajándékok felajánlása, átadása vagy elfogadása 

nem minősül vesztegetésnek. Készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz felajánlása, 

átadása vagy elfogadása nem megengedett. Amennyiben az érték nem pontos összeg, úgy az 

ajándékot elfogadó személy felelőssége eldönteni, hogy az ajándék elfogadható-e, illetve 

hogy annak értéke eléri-e az elfogadható értékhatárt.  Az önkormányzat által meghatározott, 

elfogadható érték: bruttó 5 000-Ft. 

Szóró ajándékok, más szerv  képviselőjétől kapott figyelmességi ajándékok, valamint a 

munkavállaló munkájával kapcsolatos rendezvényen kapott szokásos vendéglátás elfogadása 

kivételével a munkavállaló nem kérhet és nem fogadhat el olyan ajándékot, előnyt, meghívást, 

szolgáltatást vagy bármely más, számára, családtagjai, rokonai, barátai, vagy a velük érzelmi, 

politikai, gazdasági vagy más érdekszövetségben lévő személyek, vagy a munkavállaló által 

támogatott szervezetek számára ígért előnyt, amely munkájával vagy munkahelyével bármely 

módon is összekötetésbe hozható. 

 

A munkavállaló lekötelező mértékű ajándékot semmilyen körülmények között nem fogadhat 

el. 

 

4. A szervezetet részére juttatott  figyelmességi ajándék kezelésének szabályai 
 

Amennyiben a figyelmességi ajándék becsült értéke meghaladja a szabályzatban 

meghatározott mértéket, azt a szervezet részére juttatott ajándéknak kell tekinteni, és a 

költségvetési szerv vezetője dönt a figyelmességi ajándék munkahelyen történő megőrzéséről, 

felhasználásának engedélyezéséről vagy megsemmisítéséről. Ennek során figyelembe kell 

venni a figyelmességi ajándék becsült értékét, annak jellegét, valamint a költségvetési szerv 

társadalmi szerepvállalásának a megjelenítésére és a kapcsolatrendszerének a 

dokumentálására való alkalmasságát. 

 



7 

Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata 

 

A becsült értéket a szervezet vezetője állapítja meg az áruforgalmi (piaci) viszonyok alapján. 

 

A költségvetési szervnek a figyelmességi ajándékot nyilvántartásba kell venni.  A 

nyilvántartásba vett figyelmességi ajándékot a a  költségvetési szerv vezetőjének engedélyével 

felhasználásra kiadja, vagy annak a munkahelyen történő őrzéséről gondoskodik. 

 

5. A magatartási szabályok megsértése 
 

A munkavállaló felelősséggel tartozik a magatartási szabályok általa szándékosan vagy 

gondatlanul elkövetett megszegéséért. Amennyiben a szabályzatban foglaltakat a 

munkavállaló vétkesen megsérti, munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes 

megszegésének minősül. 
 

A munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegésének esetére a munkáltató 

a munkaszerződésben jogkövetkezményként a kötelezettségszegés súlyával arányos 

hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. 
 

Hátrányos jogkövetkezményként csak olyan, a munkaviszonnyal összefüggő, annak 

feltételeit határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló 

személyiségi jogát és emberi méltóságát nem sérti. A vagyoni hátrányt megállapító 

jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló - a 

jogkövetkezmény megállapításakor irányadó  - egyhavi  alapbére összegét. 
 

Hátrányos jogkövetkezmény nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés miatt, 

amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként  is megjelöl. 
 

A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell foglalni és indokolni kell. 

IV. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának  szabályzata.2020 január 2. napján lép hatályba.  

Kelt, Taktaharkány, 2020.január 2.  

………………………………………….. 
dr Szemán Ákos 

polgármester 



8 

Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata 

 

1. számú melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

Az ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának  szabályzatában foglaltakat megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok 

betartani. 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 
3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. 

2020. évi közbeszerzési terve 
 

 

 A közbeszerzés tárgya   CPV kód 

 

Becsült érték 

(HUF) 

Irányadó 

eljárásrend 

(nemzeti, uniós) 

 Tervezett eljárás 

fajtája 

 Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

 az eljárás 

megindításának 

tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének várható 

időpontja vagy a szerződés 

időtartama 

 
 I. Árubeszerzés  

  
 

     

 
 II. Építési beruházás 

Belterület védelmét szolgáló 

vízelvezető-hálózat 

fejlesztése, rekonstrukciója 

Taktaharkány 

Nagyközségben a belvíz- és 

helyi vízkár 

veszélyeztetettségének 

csökkentése érdekében 

 

 

45232450-1 

 

 

 

 

 

1 
105.481.790 Ft Nemzeti 

Kbt. 115. § szerinti 

hirdetmény 

közzététele és 

tárgyalás nélküli 

eljárás 

2020. július  

Helyi termékértékesítést 

szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, 

közétkeztetés fejlesztése 

45212422-0 1 42.628.646 Ft Nemzeti 

Kbt. 115. § szerinti 

hirdetmény 

közzététele és 

tárgyalás nélküli 

eljárás 

2020. március  

 
 III. Szolgáltatás-megrendelés 
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IV. Építési koncesszió 

  
 

     

 
V. Szolgáltatási koncesszió 

  
 

     

 
VI. Központosított közbeszerzésben megvalósítandó beszerzések 

  
 

     

 

Taktaharkány, 2020. március 06. 

 

Ajánlatkérő képviselőjének hitelesítése 
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DÉL-ZEMPLÉNI SZOCIÁLIS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Jelen megállapodás 1. fejezetében felsorolt települési önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában jogi személyiséggel rendelkező 
társulást hoznak létre az alábbiak szerint 
 
 

I. A Társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője 
 
Taktabáj Község Önkormányzata Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat 
székhelye: 3926 Taktabáj, Kossuth út 1. székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás  utca 4. 
 
 
 
 
 

II. Általános rendelkezések 
 
2.1. A Társulás neve: Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulás 
2.2. A Társulás rövidített neve: DZÖT 
2.3. A Társulás székhelye: 3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. 
2.4. A Társulás működési területe: 
 a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
2.5. A Társult települések lakosságszáma: 
 az 1. sz. függelék szerint 
2.6. A Társulási megállapodás időbeli hatálya: 
 2020. április 1. napjától határozatlan időre szól. 
2.7. A Társulás jogállása: helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása. 
2.8. A Társulás döntéshozó szerve: 
 Társulási Tanács 
2.9. A Társulás képviselője: a Társulási Tanács elnöke 
2.10. A Társulás a Mötv. 95. § (4) bekezdése szerinti munkaszervezeti feladatait a Taktaharkányi 
Polgármesteri Hivatal (3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4.) látja el. 
 
 

III. A Társulás célja, feladata és a feladatellátás rendszere 
 
3.1. A Társulás célja a társult önkormányzatok Mötv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott egyes 
szociális szolgáltatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos közfeladatok hatékonyabb és célszerűbb ellátása. 
 

3.2. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény 57. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott idősek nappali ellátással kapcsolatos feladatokat a 
társulás útján látják el, melynek megvalósításához a tagok hozzájárulnak. 
 

3.3. A szociális szolgáltatásokkal és ellátásokkal kapcsolatos feladatok egységes, gazdaságos és ésszerű ellátása 
érdekében a Társulás intézményt alapít. 
 
3.4. A Társulás, mint önálló jogi személy, a következő kormányzati funkciókon látja el tevékenységét: 
 

- 102031 Idősek nappali ellátása 
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IV. A Társulás vagyona, gazdálkodása 
 
4.1. A Társulás vagyona a tagok vagyoni hozzájárulásaiból és a Társulás által alapított intézmény vagyonából áll, 
melyek a Társulás céljának megvalósítását szolgálják. 
 
A Társulás alapvető bevételei: 
 
4.2. A társulás fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek az alapítás évében 30,- 
Ft / lakos azaz harminc forint / lakos vagyoni hozzájárulás megfizetésére kötelesek. Az alapításkor a vagyoni 
hozzájárulást legkésőbb a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül kell a Társulás 
bankszámlájára átutalni. 
 
4.3. A vagyoni hozzájárulás mértékét az alapítást követően a Társulási Tanács határozza meg. A társult 
települési önkormányzatok a közös feladatellátáshoz szükséges hozzájárulás összegét költségvetési 
rendeletükben hagyják jóvá. 
 
4.4. A társult önkormányzatok a Társulás számára a Társulási Tanács határozatában foglalt vagyoni hozzájárulás 
összegének 1/12-ed részét kötelesek megtéríteni tárgyhó 5. napjáig – január és február hónapban a tárgyévet 
megelőző év településre jutó hozzájárulás havi arányos összege alapján – a Társulás bankszámlájára történő 
utalással. 
 
4.5. Amennyiben a tag önkormányzat vagyoni hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő 
lejártának időpontjáig nem tesz eleget, a Társulási Tanács elnöke 8 napos fizetési határidő tűzésével felszólítja a 
teljesítésre. Ennek eredménytelensége esetén a Társulás jogosult a nem teljesítő önkormányzat bankszámlájára 
azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. A tagok a jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képező 
felhatalmazó nyilatkozatokat a Társulás törzskönyvi bejegyzését követő 15 napon belül településenként aláírják. 
 
4.6. A Társulás bevételét képezi a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely 
támogatási összeget – tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a Társulás céljainak 
megvalósítására lehet felhasználni. 
 
4.7. A Társulás bevételeit és kiadásait erre a célra létrehozott bankszámlán köteles nyilvántartani. A 
bankszámláról részletes kimutatást köteles évente legalább egyszer, illetve a tagok kérelmére bármikor a 
tagok rendelkezésére bocsátani. 
 
4.8. Társulás évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni tagjai részére. A Társulás zárszámadását, 
beszámolóját a Társulási Tanács önállóan, határozatban állapítja meg.  
 
4.9. A Társulás belső ellenőrzéséről önállóan gondoskodik. 
 
A Társulás egyéb bevételei: 
 
1. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai 
2. pályázati bevételek. 
 
4.10. A tagok által a Társulásnak átadott vagyont a társuló önkormányzatok vagyonaként kell nyilvántartani, a 
vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona, arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. 
 
 

V. A Társulás szervezete 
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5.1. A Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének főbb 
szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában 
(SZMSZ) a Társulási Tanács állapítja meg, melyet a Tanács a megalakulást követő 2 hónapon belül fogad el. 
 
5.2. A Társulás szervezete, szervezeti felépítése: 
 
A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 
 

Társulás 
 
Társulási Tanács – Társult Önkormányzatok  (döntéshozatal) 
 
Társulási Tanács elnöke (alelnöke) (törvényes képviselet) 
 
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal  (munkaszervezeti feladatok és végrehajtás szervezése) 
 
5.3. A Társulás törvényességi ellenőrzését a jogszabályoknak megfelelően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal végzi. 
 
A Társulási Tanács: 
 
5.4. A Társulási Tanácsban a Társulás tagjait a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 
képviselik. 
 
5.5. A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike 
minősített többséggel jóváhagyta a társulási megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a 
megalakulását. Az alakuló ülést a Társulás székhelyének polgármestere hívja össze a társulási megállapodás 
minden tag általi jóváhagyását követő 15 napon belül. 
 
5.6. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai közül – minősített többséggel – elnököt választ. Az elnök 
személyére bármely tag tehet javaslatot. A tisztségviselők megválasztásáig az ülést a székhely település 
polgármestere vezeti. A Társulási Tanács alakuló ülése határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. 
A Társulási Tanács tagjai sorából az elnök helyettesítésére, munkája segítésére minősített többséggel hozott 
határozatával egy alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 
 
5.7. A Társulási Tanács ülését az elnök legalább 8 nappal korábban írásban – akadályoztatása, illetve távolléte 
esetén az Alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök – hívja össze és vezeti. 
 
5.9. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal a Társulási Tanács által meghatározott időpontban, 
- a tagok egynegyedének – az ülés napirendjét tartalmazó – írásbeli indítványára, annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül, 
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének – az ülés napirendjét tartalmazó – 

írásbeli indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül. 
 
5.10. Rendkívüli ülést összehívni a napirend megjelölésével, a meghívó elektronikus kiküldésével is lehet. A 
meghívó kiküldésének azonban az ülést legalább három nappal meg kell előznie. 
 
5.11. A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén a szavazatok több, mint felével rendelkező képviselők jelen 
vannak. 
 
5.12. A Társulás minden egyes tagja egy szavazattal rendelkezik az 1. függelékben meghatározottak szerint. 
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5.13. A Társulási Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez legalább 
annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 
 
5.14. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő 
tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 
 
Minősített többséggel hozott döntés szükséges: 
a) az elnök, az alelnök megválasztásához, visszahívásához, 
b) a társulási megállapodás módosításához, 
c) csatlakozási kérelemről való állásfoglalás elfogadásához, 
d) a Társulásból történő kizáráshoz, 
e) a költségvetés elfogadásához. 
 
5.15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a székhely település 
jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök 15 napon belül küldi meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal vezetőjének. 
 
5.16. A Társulási Tanács működésére egyebekben az önkormányzati képviselő-testületre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 
 
5.17. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítéséről és a végrehajtásról a munkaszervezete útján 
gondoskodik. A munkaszervezet által ellátandó feladatok körét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 
 
5.18. Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre: 

a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének megválasztása, visszahívása, 
b) a vagyoni hozzájárulás éves mértékének megállapítása, 
c) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, 
d) tag kizárása, 
e) a társulási megállapodás módosítása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban részt vevő tag 

önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése 
szükséges, 

f) Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban részt vevő tag 
önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése 
szükséges, 

g) Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves mérlegének 
elfogadása, 

h) döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 1.000.000,-Ft-ot meghaladó mértékben 
vállalna kötelezettséget, 

i) a Társulási Megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, 
j) a Társulás feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására történő nonprofit gazdálkodó szervezet 

alapítása, illetve tisztségviselőinek kinevezése, 
k) a Társulás által alapított szervezet jogszabályban előírt, illetve azok stratégiai irányításával 

kapcsolatos döntések meghozatala, 
l) a Társuláshoz való csatlakozásra vonatkozó döntés meghozatala. 

 
A Társulási Tanács elnöke: 
 
5.19. A Társulást az elnök képviseli. Az elnök megbízatása az önkormányzati megbízatásának megszűnéséig tart. 
 
5.20. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 
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a) képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 
b) 1.000.000,- Ft összeghatárig a Társulás nevében kötelezettséget vállalhat, 
c) intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás nyilvántartásba vétele végett, 

benyújtja a társulási megállapodást Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz törvényességi 
ellenőrzés céljából, 

d) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
e) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének és éves 

beszámolójának elkészítéséről, 
f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, 

feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, 
g) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előír, 

h) a támogatási szerződést a Társulás nevében aláírja. 
 
5.21. Az elnök megbízatása megszűnik: 
- önkormányzati megbízatás megszűnésével, 
- a Társulási Tanács által történő visszahívással, 
- lemondással, 
- elhalálozással. 
 
5.22. Az elnök megbízatása megszűnése – az elhalálozás esetét kivéve – esetén az elnök köteles az új elnök 
személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni. 
 
A Társulási Tanács alelnöke: 
 
5.23. Az elnök akadályoztatása, távolléte esetén a Társulást az alelnök képviseli. Az alelnökök megbízatása az 
önkormányzati megbízatása megszűnéséig tart. 
 
5.24. Az alelnök működésére, megbízatása megszűnésére egyebekben az elnökre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 
 
 

VI. A Társulás képviselete 
 
6.1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános képviseleti 
jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az alelnök 
jogosult. 
 
6.2. A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá. Az elnök akadályoztatása 
esetén a Társulást az alelnök is jegyezheti, mely akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott 
vagy nyomtatott társulási név alatt az alelnök teljes nevét önállóan írja alá. 
 
 

VII. A Társuláshoz csatlakozás, a tagsági jogviszony megszűnése 
 
Csatlakozás: 
 
7.1. A Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozatát tartalmazó, 
minősített többséggel hozott határozatát a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, 
valamint a Társulási Tanácsnak kell megküldeni. 
 
7.2. A nyilatkozatot tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi határozatban ki kell mondani, hogy a jelen 
megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és a Társulás működésével, a feladatellátással 
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kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 
 
7.3. A Társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. A csatlakozásról szóló minősített többséggel hozott döntést a 

csatlakozó önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni. 

 
7.4. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács és a tagok képviselő-testületeinek minősített 
többséggel hozott határozata szükséges. 
 
7.5. A csatlakozás esetén a Társulási Megállapodást a tagokra nézve módosítani kell és a változást a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 
 
Kiválás: 
 
7.7. A Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel 

hozott döntést a kiváló önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és 

a Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Társulási Tanácsnak kell 
megküldeni. 
 
7.8. A kiváló tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint kiválásával a Társulásnak 
okozott kár teljes körű megtérítésére. 
 
7.9. Kiválás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, 
figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a tag tulajdoni 
hányadát pénzben megváltani. 
 
7.10. A kiválás esetén a Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani kell és a változást a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 
 
Kizárás: 
 
7.11. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve elmulasztja, az 
elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesíteni elmulasztott kötelezettség 
teljesítésére. Ha a Tag a második felhívás ellenére – annak kézhezvételétől számított 30 napon belül – sem tesz 
eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. 
 
7.12. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem 
mentesül a tag a kártérítési, vagyoni hozzájárulásának teljesítése és a jelen megállapodásból fakadó egyéb 
kötelezettségei alól. 
 
7.13. A kizárás esetén a Társulási Megállapodást a tagokra nézve módosítani kell és a változást a Magyar 
Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 
 
 

VIII. A Társulás megszűnése 
 
8.1. A Társulás megszűnik: 

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, 

-  ha a Társulás tagjai minősített többséggel elhatározták a Társulás megszűntetését, 

-  a törvény erejénél fogva, 

- bíróság jogerős döntése alapján. 
 
8.2. A Társulás megszűnése esetén tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek. 
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8.3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
8.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért tagok a vagyoni hozzájárulásuk arányában 
tartoznak felelősséggel. 
 
8.5. Amennyiben a Társulás állami támogatásban részesült és a Társulásból való kilépés eredményeként a 
Társulás már nem felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, úgy a kiváló önkormányzat köteles a 
kiválással összefüggésben felmerült többletköltséget a Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen 
megállapodás azonnali beszedési megbízásra vonatkozó szabályai az irányadóak. 
 
 

IX. Záró rendelkezések 
 
9.1. Jelen társulási megállapodás a társult tagok mindegyikének aláírásával válik érvényessé, ha azt valamennyi 
képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával elfogadta. A társulási megállapodás a  Magyar 
Államkincstár illetékességgel rendelkező igazgatósága általi nyilvántartásba vételének napján lép hatályba.  
 
9.2. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Mötv., az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 
 
 
Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet: Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) alkalmazására  
1. sz. függelék: A társult települések lakosságszáma 
 

 
A Társulási Megállapodást a felek elolvasták, értelmezték, miután mindegyik fél akaratával egyezőnek tartotta – 
képviselő-testületi jóváhagyást követően – aláírták. 
 
 
Taktaharkány, 2020. év március hónap 10. napján 
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Záradék: 
 
A Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulás társulási megállapodását a fenntartó önkormányzatok 
képviselő-testületei minősített többséggel a testületi üléseiken az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 
 
Taktabáj Község Önkormányzata: ........................................................................... …/2020. (….) 
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat: ............................................................ …/2020. (….) 



 

 

 

 
 
 
………………………………………………      ……………………………………………… 
 Taktabáj Község Önkormányzata Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 
 képviseletében: Rézműves János  polgármester képviseletében: dr. Szemán Ákos polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. sz. melléklet 
 

Felhatalmazó nyilatkozat pénzügyi nem teljesítés esetén azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) alkalmazására 

 
Felhatalmazó levél 

 
 
Tisztelt ……………………………………. (pénzintézet) 
 
Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Jogosult által 
benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 
 

Fizető számlatulajdonos megnevezése: 
 

 

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

Kedvezményezett neve: 
 

Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati 
Társulás (………………………………..) 

Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

 
A felhatalmazás időtartama: visszavonásig 
 
További feltételek: 
 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 
 
Kelt: …………………….., 202... év …………………. hó ….. nap 
 
 
 
 ………………………………….. 
 Kötelezett számlatulajdonos 
 banknál nyilvántartott aláírása 
Záradék: 
 
……………………………………………………. pénzintézet, mint a számlatulajdonos 
számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Jogosult számlatulajdonossal szemben fennálló 
bármely követelését a számlatulajdonos számlája terhére beszedési megbízás útján érvényesítheti. 
Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazói nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízást 
mindaddig teljesítjük, ameddig annak visszavonásáról a Jogosult írásbeli nyilatkozatában nem 
rendelkezik. 
 
Kelt: ………………………….., 202... év …………….. hó …….. nap 
 
 
 
 ………………………………… 
 pénzintézet 
 
 



 

 

 

1. sz. függelék 
 
 

A társult települések lakosságszáma 2019. január 1-jén: 
 

 

sorszám név állandó lakos 

1. Taktabáj 596 

2. Taktaharkány 3616 

 Összesen 4212 

 
 
 
 



   

TESTVÉR-TELEPÜLÉSI MEGÁLLAODÁS 

(tervezet) 

Salánk Község Önkormányzata (Salánki Polgármesteri Hivatal, Salánk, Béke út 5., index: 

90311, adószám: 04349254) és 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata (3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4., 

adószám: 15726401-2-05) 

a partneri együttműködés szándékával a következő megállapodást kötik: 

I. Bevezetés 

1. A testvér-települési kapcsolat létesítését és az együttműködés kialakítását – az egységes 

magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva – az a cél vezérli, hogy polgáraink és 

közösségeink kölcsönösen megismerjék településeink és azok környezeti, természeti és 

kulturális értékeit, hagyományait. 

2. Szándékunk, hogy a két település polgárai – a fentiek szellemében – ápolják a személyes 

kapcsolatokat, a települések önkormányzati testületei pedig aktív közreműködésükkel segítsék 

a kölcsönös megvalósítást. 

II. Az együttműködés alapelvei 

1. A partneri viszonyunk alapja az egyenjogúság, az érdekazonosság, az egymás iránti 

kölcsönös tisztelet és megbecsülés. 

2. A testvér-települési kapcsolat kialakítása során, annak tartalmi megvalósításában 

közreműködők ezen célok figyelembevételével, a legnagyobb felelősséggel, kölcsönös 

egyeztetéssel dolgozzák ki elképzeléseiket és az azok megvalósulását segítő munkaprogramot. 

3. Célunk, hogy az együttműködésben a képviselő-testületi kapcsolattartás mellett tartós 

személyes és családi kapcsolat, vállalkozói tapasztalatcsere, egyházi és civil szervezeti 

kooperáció intézményesüljön. 

III. Az együttműködés területei 

Mindkét település lehetőségeihez mérten törekszik a kapcsolatok kiépítésére és fenntartására 

az alábbi területeken: 



a) a települési önkormányzatok, az egyházi és civil közösségek delegációinak 

tapasztalatcseréire, 

b) együttműködés magyar állampolgárság honosítással történő megszerzése céljából, 

c) a felnövekvő korosztály szabadidős tevékenysége bővítésére és gazdagítására, 

d) a hagyományápolás és a kultúra terén egymás értékeinek megismertetésére, 

e) a falusi turizmus feltételeinek kihasználására, természeti és környezeti értékeinek 

megismerésére, 

f) az ökogazdálkodás, a vidék- és településfejlesztés terén megszerzett tapasztalatok 

cseréjére, 

g) a települések fejlesztése terén határon átnyúló együttműködések kialakítására, 

2. Jelen megállapodás határozatlan időre szól, amennyiben a felek egyike sem kívánja azt 

megszüntetni. 

3. A szerződő felek jelen megállapodást a képviselő-testületek határozataival megerősítetten a 

baráti kapcsolatok erősítése céljából írják alá. 

Dátum 

 Alyohin Viktor Dr. Szemán Ákos 

 Salánk polgármestere Taktaharkány polgármestere 



Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetések adományozásáról szóló 20/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § A helyi kitüntetések adományozásáról szóló 20/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 5. 

§ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A kitüntetett személy az oklevél mellé hollóházi porcelánból készült vázát kap a 

nevének, a díszpolgári címnek és az adományozás évének feltüntetésével.” 

 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Taktaharkány, 2020. március 9. 

 

 

 

 

 Dr. Szemán Ákos Dr. Béni Gyula 

 polgármester jegyző 

 


