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NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS
társulási megállapodása
1. A társulás neve, székhelye
A társulás neve:
Nagykun Hagyományőrző Társulás
A társulás székhelye: Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám
2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője
a) Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Kecze István polgármester
b) Karcag Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Karcag, Kossuth tér 1.
Dobos László polgármester
c) Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Túrkeve, Petőfi tér 1.
Vida Tamás polgármester
d) Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Herczeg Zsolt polgármester
e) Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Kenderes, Szent István út 56.
Pádár László Károlyné polgármester
f) Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Berekfürdő, Berek tér 15.
Molnár János polgármester
g) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Kétpó, Almásy tér 1.
Keresztes Péter Pál polgármester
h) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Kunmadaras, Kossuth tér 1.
Guba László Albert polgármester
i) Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Szabó András polgármester
j) Kuncsorba Község Önkormányzata
Rédai János polgármester
k) Kunszentmárton Város Önkormányzata
Wenner-Várkonyi Attila polgármester
l) Mesterszállás Községi Önkormányzat
Kiss Gábor polgármester
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma
a) Kisújszállás 11 384 fő
b) Karcag 20 380 fő
c) Túrkeve 8749 fő
d) Mezőtúr 18 898 fő
e) Kenderes 4 546 fő
f) Berekfürdő 1026 fő
g) Kétpó 700 fő
h) Kunmadaras 5 500 fő
h) Kunhegyes 7 653 fő
j) Kuncsorba 612 fő
k) Kunszentmárton 8626 fő
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l) Mesterszállás 731 fő
4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
Nagykun kulturális és sport hagyományok őrzése, ápolása, ehhez kapcsolódóan pályázatok benyújtása,
rendezvények szervezése és koordinálása, kunkapitány választása koordinálása, kiadványok
megjelentetése, népművészek támogatása, kitüntetések, címek alapítása, adományozása,
kapcsolattartás határon túli magyarokkal és török népekkel, nagykunsági internetes honlap létesítése,
fenntartása, és egyéb közösségi társadalmi tevékenység, társadalmi célok támogatása,
környezetvédelmi, ökológiai tevékenység.

Államháztartási szakágazati besorolása:
932900 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakmai alaptevékenység kormányzati funkció szerinti megjelölése:
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
5. A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány
A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely a társult önkormányzatok polgármestereiből áll.
A Társulási Tanács tagjait egy-egy szavazat illeti meg. A társulás tagjai írásban meghatalmazhatnak
más önkormányzati képviselőt a Társulási Tanácsban a tanács tagjának helyettesítésével.
A Társulási Tanács tagjai sorából nyílt szavazással elnököt és alelnököt választ.
A Társulás Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti.
Az ülést össze kell hívni
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
b) a Társulási Tanács által meghatározott időpontban,
c) a társulás bármely tagjának napirendet tartalmazó indítványára,
d) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére.
A társulást az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. A Társulási Tanács részletes
működési szabályait maga állapítja meg.
6. A döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei
A Társulási Tanács a határozatait általában, egyszerű többséggel hozza, több döntést igénylő napirendi
pont tárgyalása esetén a határozathozatal külön-külön történik.
Minősített többséggel dönt
a) a költségvetés és a költségvetési beszámoló elfogadásáról,
b) egymillió Ft értékhatár feletti hitelfelvételről,
c) egymillió Ft egyedi becsült értékű társulási tulajdon elidegenítéséről,
d) ötmillió Ft várható bekerülési érték feletti beruházás megkezdéséről szóló döntésről,
e) a következő költségvetési évre vagy évekre vonatkozó kötelezettségvállalásról.
7. A közös fenntartású intézmények megnevezése
Közös fenntartású intézménye a társulásnak nincs.
8. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja
A társult tagok hozzájárulása 35,-Ft/lakos/év.
A hozzájárulás alapja a megelőző év december 31-i állandó lakónépesség száma.
A hozzájárulás fizetése minden év március 31-ig esedékes egy összegben.
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9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
(a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott,
a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely
alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz)
A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén, a társulás – a
fizetési határidőt követő 15. naptól – azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult,
melyhez a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott,
a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján
a társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.
10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje
A társult önkormányzatok a társulásnak vagyontárgyakat nem adtak át. A társulás saját vagyonnal
rendelkezik, amelynek szaporulata a társulást illeti meg.
A társulás társult tagok hozzájárulásából, pályázatok útján elnyert pénzeszközökből, különböző
szervektől kapott támogatásokból, adományokból és konkrét célra, illetve felhasználásra átvett
pénzeszközökből, valamint mások számára végzett szolgáltatásokért kapott bevételekből és egyéb
bevételekből gazdálkodik.
11. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes
rendelkezések
Közös fenntartású intézménye a társulásnak nincs.
12. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja;
A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás nincs.
13. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei
A társulás szolgáltatásait a társulás tagjai, azok illetékességi területén működő civil szervezetek, vagy
ott élő természetes személyek vehetik igénybe.
14. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás
kötelezettsége
A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a Társulási
Tanácsban végzett tevékenységükről.
15. A társulás működésének ellenőrzési rendje
A társulás költségvetési felügyeletére és az ezzel kapcsolatos jogok gyakorlására, a társulás
ellenőrzésére a Társulási Tanács 3 tagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző Bizottság
működési rendjét maga határozza meg.
16. A megállapodás módosításának feltételei
A társulási megállapodás jogszabály előírása, vagy bármely társult tag kezdeményezésére a társult
tagok mindegyikének hozzájárulásával módosítható.
17. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei
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A társuláshoz csatlakozni folyamatosan, míg kiválni a naptári év utolsó napjától lehet. A megállapodás
felmondásáról szóló képviselő-testületi határozatot a társulás tagjaival legalább hat hónappal előbb
közölni kell.
18. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége, módja
A társulás megszűnése, a társulási megállapodás felmondása esetén a meglévő vagyontárgyak és
maradvány a társult vagy kilépő tagok között az utolsó éves hozzájárulás arányában kerül felosztásra,
a kötelezettségek is ilyen arányban terhelik a társult tagokat.
19. Amiben a képviselő-testületek megállapodtak
A társulás bélyegzője: Kör alakú, körben Nagykun Hagyományőrző Társulás 1994. felirattal, középen
a Nagykunságot jelképező kétfarkú álló oroszlánnal, mely fölött jobb oldalon hatágú csillag,
baloldalon félhold látható.
A társulás feladatkörébe tartozó ügyekben köteles:
- a társulásban résztvevő önkormányzatok igényei szerint, azok közigazgatási területén a
településközi együttműködés terén jelentkező feladatokat ellátni,
- a feladatainak ellátásával kapcsolatban a megbízó önkormányzat részéről érkező észrevételeket,
javaslatokat, jelzéseket figyelembe venni,
- a feladatkörében felmerülő ügyekben tett intézkedéseiről a megbízó képviselő-testületeket
folyamatosan tájékoztatni (ennek módszereit a megbízó képviselő-testület és a társulás vezetője
esetenként és külön egyeztetheti).
A megállapodó képviselő-testületek a társulás működését az alábbiak szerint segítik elő:
- a társulás feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseket a társulás vezetőjével
egyeztetik,
- a társulás feladat- és hatáskörébe tartozó, helyben keletkező ügyeket a szükséges adatokkal és
információkkal továbbítják a társuláshoz,
- a helyszíni tárgyalásokhoz, egyeztetésekhez megteremtik a feltételeket.
A társulás kapcsolatainak szabályai:
- A társulás a megállapodó képviselő-testületek üléseire elkészíti a feladatkörét érintő
előterjesztéseket,
- A Társulási Tanács elnöke minden év március 31-ig írásos értékelést készít a társulás működéséről.
Az értékelés összeállításához előzetesen kikéri a társult önkormányzatok véleményét és javaslatait, az
értékelést valamennyi tagjának megküldi, az értékeléssel kapcsolatban az érintett önkormányzatok
írásban vagy szóban észrevételeket tehetnek a társulás vezetőjénél,
20. A Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodást az alapító
képviselő-testületek a következő határozattal fogadták el:

2015. szeptember 18.

_______________________________

_______________________________

Kisújszállás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Kisújszállás, Szabadságtér 1.
Kecze István polgármester

Karcag Város Önkormányzatának Képviselőtestülete,
Karcag, Kossuth tér 1.
Dobos László polgármester
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____________________________________

____________________________________

Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselőtestülete,
Túrkeve, Petőfi tér 1.
Vida Tamás polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselőtestülete,
Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Herczeg Zsolt polgármester

____________________________________

___________________________________

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete,
Kenderes, Szent István út 56.
Pádár László Károlyné polgármester

Berekfürdő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Berekfürdő, Berek tér 15.
Molnár János polgármester

____________________________________

_____________________________________

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete,
Kétpó, Almásy tér 1.
Keresztes Péter Pál polgármester

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Kunmadaras, Kossuth tér 1.
Guba László Albert polgármester

_____________________________________

_____________________________________

Kunhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Szabó András polgármester

Kunszentmárton Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Kunszentmárton, Köztársaság tér 1
Wenner-Várkonyi Attila polgármester

_____________________________________

_____________________________________

Kuncsorba Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Kuncsorba, Dózsa György út 26.
Rédai János polgármester

Mesterszállás Községi Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Mesterszállás, Szabadság út 24.
Kiss Gábor polgármester

