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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése 

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló:

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban Társulás) a Társulási 
Megállapodást 2004-ben kötötte meg. A fokozatosan bővülő feladatok miatt a 
megállapodás módosítására többször sor került. A legutóbbi módosítás óta egyrészt 
igény érkezett a települési önkormányzatok felől a kistérségi együttműködés 
továbbfejlesztéséről (a határozati javaslat 1. pont), másrészt többcélú kistérségi 
társulásokra vonatkozó jogszabályi változások, illetve a kialakult gyakorlatot okán 
néhány módosítás szükségessé vált (határozati javaslat 2. pont). 

Már a társulási megállapodás tavaszi tárgyalásakor vetődött fel igényként, hogy 
szükséges és indokolt lenne az együttműködést kiterjeszteni a sport területére is, az 
előterjesztés első része ezzel a területtel foglalkozik.
A nyár elején a sportot irányító főhatóság Miskolcon megtartott regionális 
értekezleten ismertette az ágazat fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, melynek 
megvalósítása során kiemelt szerepet szánnak a kistérségeknek.
Természetesen nem a versenysport szervezése és irányítása lenne a feladatunk, 
hanem a diáksport, a szabadidő és tömegsport terén lenne feladatunk, ami 
természetes utánpótlási bázist jelenthet adott esetben a versenysportnak. Várható, 
hogy a későbbiekben anyagi erőforrások is rendelkezésre állnak majd ezen 
feladatokra. A tájékoztatón elhangzottak alapján, pályázati úton kívánják segíteni 
megfelelő szakember beállításának lehetőségét sport és ifjúsági feladatokra. A 
megfelelő végzettségű munkatárs beállítását szükségesnek és indokoltnak tartjuk.

Mind a többcélú kistérségi társulásokra, mind pedig a többcélú kistérségi társulások 
által ellátandó feladatokra vonatkozó általános, gazdasági és ágazati hatályos 
joganyag folyamatosan változik, ezért szükséges rendszeres időközönként a 
Társulási Megállapodás felülvizsgálata, és ha szükséges módosítása.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Az ellátandó feladatok bővítése, a Társulási megállapodás módosítása illeszkedik az 
önkormányzat regionális, kistérségi szerepének erősítését szolgálja, valamint a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.évi CVII. 
törvény szellemével és célkitűzésével, újfajta együttműködés alakulhat ki az 
ellátásban esetleg érintett települések között. 
Jelentősen elősegítheti az iskolai sport fejlődését, értelmes és hasznos alternatívát 
kínálhat a fiataloknak és a felnőtteknek a szabadidő hasznos eltöltésére. Erősödhet a 
települések lakói közötti kapcsolat.
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III. Előzmények

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását 2004-ben fogadta el 
a Társulási Tanács, utolsó módosítására pedig 2007. áprilisában került sor.

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2006-ban sport jellegű 
feladatokra jelentős összegű támogatást adott azoknak a többcélú társulásoknak, 
amelyek a sportot a felvették az ellátandó feladatok közé. Az idei évben pályázatot 
írtak ki a kistérségek részére, nyári sporttáborok támogatására. Ez a kezdeményezés 
szerencsésen találkozik a kistérség önkormányzatainak szándékával, ezért célszerű 
a feladatellátás bővítése. 

A Társulási Megállapodás gyakorlati és jogszabályi feltételeknek való megfelelését 
folyamatosan vizsgálja felül a Társulási Tanács.

IV. Várható szakmai hatások

A sport beépülése a kistérségi feladatellátás rendszerébe segítheti a településeket, 
hogy eleget tudjanak tenni a lakosság ilyen irányú elvárásainak, szakmai segítséget 
tudjanak kapni a sport statisztikai és létesítményfejlesztési elképzeléseikhez
Kialakulhat olyan amatőr versenyrendszer, amely bázisa lehet a versenysportnak.
S az is mindenképpen kívánatos lenne, hogy az emberek minél nagyobb számban 
ismerhessék meg a testmozgás örömét, előnyét, az egészség megőrzésében 
betöltött szerepét.
A kistérség adottságaiból kiindulva feltétlenül indokolt egy társadalmi segítőkből álló 
csoport létrehozása, amely a kapcsolattartásban, a versenyek szervezésében, 
lebonyolításában adhatna hatékony segítséget a munkatársunknak. Ez nem 
feltétlenül a Társulási Tanács szakbizottsága lenne, csupán egy önkéntes segítőkből 
álló hálózat.
A sportrendezvényeknek, versenyeknek rendszerbe foglalása, összehangolása akár 
sport-turisztikai programjaink szerves része is lehetne.   

V. Várható gazdasági hatások

A sporttal kapcsolatos kistérségi együttműködés kialakításával várhatóan jobban 
élhetünk a különböző pályázati lehetőségekkel.

VI. Fennmaradt vitás kérdések

Az előkészítés folyamatában vitás kérdések nem merültek fel. 

VII. Kapcsolódások

3



A tervezett feladat beilleszthető a kistérségi feladatellátás rendszerébe, jól egészíti ki 
a már felvállalt és ellátott területeket és sikeres megvalósítás esetén az 
együttműködés újabb fontos területtel egészülhet ki. 

    VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtót a Társuláson keresztül javasolt tájékoztatni.

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Miskolc Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása” című 
előterjesztést megtárgyalta és a társulási megállapodás módosítását a 
mellékelt szövegezés szerint elfogadja. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának 
aláírására.

Felelős: Káli Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Közreműködik: Közigazgatási és Jogi Főosztály

Miskolc, 2007. október 9.

K á l i  Sándor
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1. számú melléklet

6. számú szerződés módosítás 
Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodásához

1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa felülvizsgálta a Társulási 
Megállapodását és annak II rész ( A Társulás Célja és Feladata ) 1. pontjában a 
felvállalt feladatok felsorolását az alábbiakkal egészíti ki. 

„-  testnevelés és sportszervezés, igazgatás”
 
2. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulási 
Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:

- Az Általános Rendelkezések 6. pontja helyébe a következő 
szövegrész kerül: „A Társulás jogi személy, gazdálkodására a 
költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.”

- Az Általános Rendelkezések 7. pontja helyébe a következő 
szövegrész kerül: „A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, 
akadályoztatása esetén elnökhelyettese, mindkettőjük 
akadályoztatása esetén a Társulási Tanács Pénzügyi 
Bizottságának elnöke , akadályoztatása esetén a Társulási 
Tanács által megbízott polgármester látja el.”

- Az III. fejezet ( A Társulás tagsági viszonyai, szervezete)  5. cím ( 
Társulási Tanács) 2. pont utolsó mondata helyébe  a következő 
szövegrész kerül: „A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely 
település önkormányzatának polgármestere hívja össze az 
általános önkormányzati választásokat követő 30 napon belül.”

- Az III. fejezet ( A Társulás tagsági viszonyai, szervezete)  5. cím ( 
Társulási Tanács) 5. pontja helyébe  a következő szövegrész kerül:” 
Amennyiben a Társulási Tanács alakuló ülésén egyik jelölt sem 
kapja meg a (4) bekezdésben meghatározott számú igen 
szavazatot, vagy a Társulási Tanács tagjai az elnök személyére 
nem tettek javaslatot, úgy a Társulási Tanács elnöke a többcélú 
kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere Ideiglenesen, ebben az esetben azonban a 
Társulási Tanács ülését 15 napon belül újból össze kell hívni és 
a Társulási Tanács elnökét meg kell választani.”

- Az III. fejezet ( A Társulás tagsági viszonyai, szervezete)  6. cím ( A 
Társulás Elnöksége) 1. pontja első mondata helyébe  a következő 
szövegrész kerül: „A Társulás elnöksége 7 tagú.”

- Az III. fejezet ( A Társulás tagsági viszonyai, szervezete)  6. cím ( A 
Társulás Elnöksége) 2. pontja harmadik bekezdés első mondatata 
helyébe  a következő szövegrész kerül: „Az elnökség akkor 
határozatképes, ha az ülésen az elnök vagy az elnökhelyettes és 
legalább a tagok fele jelen van.”
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- Az III. fejezet ( A Társulás tagsági viszonyai, szervezete)  6. cím ( A 
Társulás Elnöksége) 2. pontja ötödik bekezdés  utolsó mondatata 
helyébe  a következő szövegrész kerül: „A jegyzőkönyvet a 
Társulási Tanács elnöke tizenöt napon belül megküldi a társulás 
tagjainak.”

- Az III. fejezet ( A Társulás tagsági viszonyai, szervezete)  8. cím ( A 
Társulás Elnökhelyettese) 1. pontja második mondatat helyébe  a 
következő szövegrész kerül: „Az elnökhelyettes(ek) személyére a 
Tanács Elnöke tehet javaslatot.”

- Az III. fejezet ( A Társulás tagsági viszonyai, szervezete)  10. cím ( A 
Társulás Elnökhelyettese) 3. pontja helyébe  a következő szövegrész 
kerül: „A Társulási Tanács munkaszervezete munkáját a Jegyzői 
Kollégium és annak elnöksége segíti.”

- Az III. fejezet ( A Társulás tagsági viszonyai, szervezete)  13. cím ( A 
Társulás Munkaszervezete) 2. pontja kiegészül  a következő 
szövegrésszel:
„ g. ) A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása.
   h.) Pályázati források felkutatása, előkészítése, megvalósítása 
a Társulás működéséhez, az egyes feladat ellátások 
fejlesztéséhez, a szakmai színvonal emeléséhez szükséges 
költségek biztosítása céljából,
i.) a vidékfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátása”

- Az IV. fejezet ( A Társulási szerveik működése)  5. cím ( A Társulás 
más szerveinek ülése) 1. b.) pontja helyébe  a következő szövegrész 
kerül: „Az elnökség döntéseit írásban rögzíti (jegyzőkönyv, vagy 
emlékeztető formájában).” 

- Az VI. fejezet ( A Társulás pénzügyi alapja, vagyona) 1. cím ( A 
pénzügyi alap forrása) 6. pontja helyébe  a következő szövegrész 
kerül:”A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának 
elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes, a munkaszervezet vezetője és a munkaszervezet 
Társulási Tanács elnöke által ezzel megbízott dolgozói 
gyakorolják.” 

- Az VI. fejezet ( A Társulás pénzügyi alapja, vagyona) 2. cím ( Az alap 
működése) 1. pontja első mondata helyébe  a következő szövegrész 
kerül: ”A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, 
költségvetési határozatban állapítja meg.”

- Az VI. fejezet ( A Társulás pénzügyi alapja, vagyona) 2. cím ( Az alap 
működése) 2. pontja első mondata helyébe  a következő szövegrész 
kerül: „A Társulás  éves  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  a 
Társulási Tanács  fogadja el.”

- Az VI. fejezet ( A Társulás pénzügyi alapja, vagyona) 2. cím ( Az alap 
működése) 4. pontja első mondata helyébe  a következő szövegrész 
kerül: „A gazdálkodás jogszerűségét Pénzügyi Bizottság 
ellenőrzi.”

- Az VI. fejezet ( A Társulás pénzügyi alapja, vagyona) 2. cím ( Az alap 
működése) 5. pontja helyébe  a következő szövegrész kerül: „A 
Társulás illetve a közös pénzügyi alap pénzügyi-számviteli, 
gazdálkodási feladatait a Társulási munkaszervezete látja el.”

- Az VI. fejezet ( A Társulás pénzügyi alapja, vagyona) 4. cím (A 
pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai ) 5. 
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pontja helyébe  a következő szövegrész kerül: „A támogatási 
szerződéseket a Tanács elnöke köti meg, a munkaszervezet 
vezető ellenjegyzése mellett.”

- A 3. számú melléklet Belső ellenőrzési feladatok részletszabályainak 
helyébe a következő szövegrész kerül:
„ 1. A Társulás végzi a 193/2003.(XI.26) Korm. rendeletben 
meghatározott belső ellenőrzési feladatokat, amely keretein belül 
pénzügyi-gazdasági, szakmai ellenőrzést, a cél-, téma- és átfogó 
vizsgálatokat végez a társult önkormányzatok által alapított és 
felügyelt költségvetési szerveknél Polgármesteri Hivataloknál, 
Körjegyzőségeknél. Ellenőrzési hatásköre kiterjed továbbá az 
önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaságokra, a feladatellátást, közszolgáltatást végző szervekre, 
szervezetekre, személyekre. A belső ellenőrzés feladata 
különösen:

• vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, 
működésnek jogszabályoknak és szabályzatoknak való 
megfelelőségét,

•  vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítás és ellenőrzési 
rendszerek működésének gazdaságosságát, 
hatékonyságát és eredményességét,

•     vizsgálni a költségvetési szerv rendelkezésére álló 
erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyonmegóvását és 
gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók 
megbízhatóságát,

• a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és 
ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket 
készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a 
költségvetési szerv működése eredményességének 
növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési 
rendszerek, a belső kontrollok javítása, továbbfejlesztése 
érdekében,

• ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati 
tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése 
vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok 
megelőzése, illetve feltárása érdekében,

• nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett 
intézkedéseket.

• elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység 
minőségértékelését;

• a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső 
ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési 
kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási 
tevékenységet ellátni.

A feladatellátás további részletes szabályai a belső ellenőrzés 
feladatellátásáról szóló Társulási együttműködési szabályzatban 
kerülnek rögzítésre.”
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