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TISZA-TO TERSEGI FEJLESZTESI TANACS 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések és a Tisza-tó TFT működése irányelveinek 
meghatározása érdekében a Tisza-tó TFT az alábbi Szervezeti és Működési 

Szabályzatot hozza létre. 

(Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 1512012. (X.29.) számú határozatával 
módosított szövegrész dőlt betűvel szedett) 
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1. 

Általános rendelkezések 

1. A regionális és megyehatáron átnyúló Tisza-tó és térsége kiemelt területfejlesztési 
feladatainak ellátására a területfejlesztésről és területrendezésről szóló módosított, 1996. 
évi XXL törvény (Tftv) alapján az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ( 4028 
Debrecen, Simonyi út 14.), az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (3525 
Miskolc, Városház tér 1.), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács 
(Miskolc, Városház tér 1.) a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács (4024, 
Debrecen, Piac u. 54.), a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács (3300 Eger, Kossuth L. 
u. 9.) és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács (5000 Szolnok, 
Kossuth L. u. 2.) (a továbbiakban együttesen: Eredeti alapítók) 2003. április 24. napjával 
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanácsot (Tisza-tó TFT) hozott létre. 

A Tftv. térségi fejlesztési tanácsokról szóló 15-16.§-ait a 2011. évi CXCVIII. törvény 
módosította, amely jogszabályi változás a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács szervezetére 
és működésére vonatkozó szabályokat is érintette azáltal, hogy a Tftv. 28. § (1) bekezdése 
a megszűnő regionális fejlesztési tanácsok, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési 
tanácsok jogutódjaként a területileg érintett megyei önkormányzatokat nevesített: 

Az alapítók jogutódja a Tftv. 28. §-a értelmében 2012. január 01. napjától: 

- Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) 

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525 Miskolc, Városház tér 1.) 

- Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54.) 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács neve: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 
Rövidített neve: Tisza-tó TFT 

2. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács jogi személy. 
A Tanács tagjainak száma: 10 fő. 

3. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

4. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács megalakulásának időpontja: 2003. április 24. 
(1/2003.(IV.24.) TTFT határozat) 

5. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács adószáma: 18585928-1-10 

6. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács TB. Törzsszáma: 0131579517 

7. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács statisztikai számjele: 
18585928741413910 
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8. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területe - amely az Eredeti alapító 
regionális fejlesztési tanácsok működései területeiből adódik - a következő: 

• Mezőkövesdi kistérség: Négyes, Borsodivánka (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

• Mezőcsáti kistérség: Ároktő, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszavalk, Mezőcsát 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

• Hevesi kistérség: Heves, Kisköre, Kömlő, Pély, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána 
(Heves megye) 

• Füzesabonyi kistérség: Poroszló, Sarud, Újlőrincfalva (Heves megye) 

• Tiszafüredi kistérség: Abádszalók, Kunhegyes, Nagyiván, Tiszabura, Tiszaderzs, 
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, 
Tomajmonostora, Tiszagyenda (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 

• Szolnoki kistérség: Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Tiszabő (Jász-Nagykun-Szolnok 
megye) 

• Balmazújvárosi kistérség: Egyek, Tiszacsege, Hortobágy (Hajdú-Bihar megye) 

• Polgári kistérség: Folyás, Polgár, Újszentmargita (Hajdú-Bihar megye) 

• Karcagi kistérség: Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 

Összesen 43 település. 

II. 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács feladata és hatásköre 

1. A Tisza-tó TFT a megyehatárokon túl terjedő egyes kiemelt területfejlesztési feladatok 
tekintetében ellátja a következőket: 

a) Javaslatot tesz a térségi fejlesztési koncepcióra és programra. 
b) Véleményezi az illetékességi területét érintő fejlesztési koncepciókat és programokat. 
c) A Tisza-tó és térsége gazdasági erőforrásainak, valamint környezetállapotának 

fejlesztése. 
d) A Tisza-tó és térségi fejlesztésben érdekelt állami, önkormányzati, vállalkozói és civil 

szereplők együttműködésének elősegítése, a területfejlesztési feladatok 
összehangolása. 

e) A Tisza-tó térségében élők életfeltételeinek javítása, humán erőforrások fejlesztése, 
térségi identitás fenntartása. 

f) A Tisza-tó térsége fejlesztésére nemzetközi és hazai erőforrások feltárása, a 
befektetések elősegítése. 
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g) A Tisza-tó térségén kívüli térségekkel együttműködések kialakítása, a fenntartható 
fejlődés biztosítása érdekében. 

h) A Tisza-tó térsége sajátos adottságainak hatékonyabb hasznosítása. 
i) A térségre vonatkozó gazdasági és társadalmi döntések összehangolása. 
j) A Tisza-tavi térség egységes, társadalmi-gazdasági kezelésének biztosítása. 
k) Közreműködés a Térségi Fejlesztési Tanács illetékességi területe által érintett megyei 

önkormányzatokkal, azok Tftv. 13.§ (2) bek.-ben meghatározott feladatainak ellátása 
céljából. 

1) A térség fejlődése, a turisztikai potenciál kiaknázása és a fejlesztések összehangolása 
érdekében ellátja a Tisza-tó térségének egységes turisztikai képviseletét. 

2. A Tisza-tó TFT területfejlesztési koncepciója és programja figyelembevételével dönt 
a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról, 
pályázati kiírásokról és közbeszerzési felhívásokról, 
fejlesztések megvalósításáról. 

3. A Tisza-tó TFT hatásköréből nem ruházható át, hogy 

elfogadja a Tisza-tó területét érintő hosszú távú területfejlesztési koncepciót, 
fejlesztési programot és az egyes alprogramokat, 
jóváhagyja a fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi tervet, 
megállapodást köt az érintett tárcákkal, országos, regionális és megyei 
területfejlesztést és területrendezést ellátó szervekkel a fejlesztési programok 
finanszírozásáról, 
véleményezi az illetékességi területét érintő területfejlesztési koncepciót, 
dönt a Tisza-tó területén túl terjedő egyes területfejlesztési feladatok ellátására 
készült szerződéstervezetekről, ha az a Tisza-tó TFT döntési hatáskörébe tartozó 
pénzeszközök felhasználásával valósul meg, 
területfejlesztési koncepciók figyelembevételével dönt a hatáskörébe utalt 
pénzeszközök felhasználásáról, 
dönt a Tisza-tó TFT éves költségvetéséről és elfogadja a költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót, 
dönt a Tisza-tó TFT tagjai közül az elnök, alelnök(ök) megválasztásáról, 
visszahívásáról, felmentéséről, 
dönt a munkaszervezeti feladatok ellátásának módjáról, 
a vonatkozó keretek között biztosítja a munkaszervezet működéséhez szükséges 
anyagi fedezetet, és minden évben - a munkaszervezet beszámolóját követően -
bekéri az annak felhasználásáról szóló jelentést, 
elfogadja a Tisza-tó területét érintő turizmusfejlesztési stratégiai 
dokumentumokat. 

4. A Tisza-tó TFT feladatainak ellátásában együttműködik az érintett területfejlesztést és 
területrendezést ellátó területi szervekkel, különösen a megyei önkormányzatokkal, a 
regionális és megyei területfejlesztési konzultációs fórumokkal, illetve a térség 
fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő központi és területi államigazgatási 
szervekkel és gazdasági kamarákkal. 

III. 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács szervezete 
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1. A Tisza-tó TFT testületi szerve: a Tanács ülése 

2. A Tisza-tó TFT tagjai sorából elnököt és alelnököt választ, akik a Tisza-tó TFT 
tisztségviselői. A Tisza-tó TFT elnökének Jász-Nagykun-Szolnok vagy Heves megye 
delegáltja választható. 
A Tanács elnökének megbízatása választott önkormányzati tisztségviselői megbízatásának 
időtartamára - delegált tagok esetén a delegáló megyei közgyűlés által történő 
visszahívásig -, de legfeljebb a következő helyi önkormányzati képviselők 
megválasztásának időpontjáig tart. 

3. A Tisza-tó TFT feladatai ellátásához bizottságokat hozhat létre. 

4. A Tisza-tó TFT tagjai: 

4.1. a) A Tisza-tó TFT illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei és az 
érintett megyei közgyűlések törvényi rendelkezés alapján delegált egy-egy képviselője 
(SZMSZ 1. számú melléklete). 

b) A Tisza-tó TFT felkérhet a tanács munkájában tagként való részvételre Jász-Nagykun
Szolnok vagy Heves megyei tanácstagok által jelölt egyéb személyeket is, de ezek létszáma 
a megyei közgyűlések által delegált tagok egyharmadát nem haladhatja meg. 

4.2. A Tisza-tó TFT tagjai delegálását, a delegált visszahívását - törvényi keretek között - a 
delegálásra jogosult szervezet dönti el. 

4.3. A Tisza-tó TFT által felkért minisztereken kívül, a Tisza-tó TFT-ben ülésein való 
részvételt - tanácskozási joggal - a részvételben érdekelt miniszter is kezdeményezheti. 

4.4. A Tisza-tó TFT az érintett megyei közgyűlés által delegált tagjainak megbízatása a 
delegáló szerv által történő visszahívásig tart, amelyek kötelesek a képviseletre jogosult 
személy megbízásáról, felmentéséről és visszahívásáról szóló határozatot, a Tanács 
elnökének átadni. 

4.5. A tagokat megillető jogokat - ideértve a szavazás jogát is - csak a testületi ülésen 
jelenlévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv vezetője által írásban 
felhatalmazott az ülésen jelenlévő személy helyettesítheti. 

1. A Tanács 

IV. 

A Testületek és tisztségviselők feladat- és hatásköre 

1.1. A Tisza-tó TFT a tagok összességéből áll. 

A Tisza-tó TFT döntéseit a törvényben, valamint jelen SZMSZ-ben meghatározott 
rendben hozza. 
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1.2. A Tisza-tó TFT feladatait és hatáskörét a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ 
tartalmazza. 

1.3. A döntések előkészítése és a folyamatos működés érdekében a Tisza-tó TFT ülése a jelen 
okiratban meghatározottak szerint egyes hatásköröket tisztségviselőire ruházhatja. 

1.4. a. ) A Tisza-tó TFT felkérésére tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottként 
vesznek részt a tanács ülésein a Tftv. 15. § (11) bekezdésében meghatározott kamarák, 
állami szervek, köztük különösen az alábbiak: 

Nemzeti Agrárkamara megyénként egy-egy képviselője 
Az érintett Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák egy-egy képviselője 
Területileg érintett Kormányhivatalok 
Tisza-tó Fejlesztési Kft 

b.) A Tisza-tó TFT felkérésére, a térségi fej lesz tési tanács eseti döntései által közvetlenül 
érintett kérdésekben tanácskozási joggal rendelkező meghívottként vesznek részt a tanács 
ülésein a Tftv. 15. § (11) bekezdésében meghatározott mindazon gazdasági, civil és egyéb 
szervezetek képviselői, amelyeket vagy akiket az ülésen való részvételre felkérnek, köztük 
különösen az alábbiak: 

Nemzeti Fejlesztési Miniszter 
Nemzetgazdasági Miniszter 
JJelügyminiszter 
Földművelésügyi Miniszter 
Emberi Erőforrások Minisztere 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Tiszavíz Vízerőmű Kft 
Magyar Turizmus Zrt Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság 
Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft 
Tisza-tavi Horgászegyesületek Szövetsége 
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

1.5. A Tisza-tó TFT ülésére a felsoroltakon kívül a Tisza-tó TFT elnöke saját hatáskörében, 
illetőleg az aktuális napirend előterjesztőjének javaslatára, további érintetteket hívhat 
meg. 

2. A Tisza-tó TFT elnöke 

2.1. A Tisza-tó TFT legfőbb tisztségviselője a Tisza-tó TFT elnöke. Az elnök irányítja és 
vezeti a Tisza-tó TFT tevékenységét. 

2.2. A Tisza-tó TFT elnökének feladatai és hatásköre: 

a.) a Tisza-tó TFT üléseinek összehívása és vezetése, 

b.) a Tisza-tó TFT képviselete, 
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c.) az SZMSZ és egyéb szabályzatok, valamint a Tisza-tó TFT határozatai 
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 

d.) felügyeli a Tisza-tó Fejlesztési Kft. azon tevékenységeit, melyhez a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban 
rögzítettek szerint anyagi forrást biztosított, 

e.) gazdasági-pénzügyi döntések meghozatala a Tisza-tó TFT által elfogadott 
koncepció, programok és munkaterv, továbbá az elfogadott költségvetés 
végrehajtása érdekében 1 millió forintig, a Tisza-tó TFT utólagos tájékoztatása 
mellett, 

f.) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 
Tisza-tó TFT ülése kizárólagos hatáskörébe, 

g.) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, 

h.) a hírközlő szervek tájékoztatása a Tisza-tó TFT tevékenységéről, 

i.) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket az SZMSZ, illetőleg a Tisza
tó TFT ülése a hatáskörébe utal, 

j.) indokolt esetben javaslatot tesz zárt ülésre, 

k.) az általa irányított megyei önkormányzati hivatalon keresztül gondoskodik a 
Tanács működésével kapcsolatosan az adminisztratív tevékenységek ellátásáról. 

2.3. A Tisza-tó TFT elnökét akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 

2.4. A Tisza-tó TFT elnöke képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek 
meghatározott csoportjára nézve a Tisza-tó TFT más tisztségviselőjére átruházhatja. 

3. A Tisza-tó TFT alelnöke 

3.1. A Tisza-tó TFT alelnökének feladatai és hatásköre: 

A Tisza-tó TFT elnökének helyettesítése az elnök akadályoztatása esetén. (A Tanács 
ülését összehívja, az ülést vezeti, képviseli a Tanácsot.) 

v. 

A Tisza-tó TFT működése 

1. A Tisza-tó TFT, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, és gyakorolja 
mindazokat a hatásköröket, amelyeket a jogszabályok, illetve az SZMSZ meghatároz. 
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A Tisza-tó TFT döntéseit tanácsülésen hozza. 

A Tisza-tó TFT éves munkaterv és költségvetés alapján működik, a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik. 

2. A Tisza-tó TFT üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. A munkatervben 
meg kell határozni az ülés tervezett időpontját és napirendjét, valamint az előterjesztő 
személyét. 

3. A Tisza-tó TFT üléseit az elnök - akadályoztatása esetén az alelnök - hívja össze a 
Tisza-tó TFT tagjainak címzett meghívóval. A meghívót elektronikus levelezés (email) 
formájában kell a tagok részére továbbítani. 
A meghívó tartalmazza a tanácskozás helyét, idejét, napirendjét. A meghívóhoz 
mellékelni kell mindazokat a dokumentumokat, amelyeknek ismerete az érdemi 
tanácskozáshoz, döntéshozatalhoz szükséges. Az üléseket úgy kell összehívni, hogy a 
tagok a meghívót és annak mellékleteit legalább 3 munkanappal az ülést megelőzően 
kézhez kapják. 

4. A Tisza-tó TFT ülését akkor is össze kell hívni, ha azt legalább három tag az ok és cél 
megjelölésével kéri. A tanácskozást az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon 
belüli időpontban kell megtartani. 

5. A Tftv. 16.§ (5),(7) és (9) bekezdése értelmében az SZMSZ elfogadásához az összes tag 
egyhangú szavazata szükséges. Amennyiben nincs konszenzus, úgy a döntéshozatalt 
újbóli vita után még egyszer, 30 napon belül meg kell ismételni. Az SZMSZ minősített 
többséggel (összes tag 2/3-a) való elfogadására a 30 napon belül, már az első 
alkalommal megismételt ülésen van lehetőség. 

6. A Tisza-tó TFT határozatképes, ha az ülésen a tagoknak több mint a fele jelen van. 
Döntéseit - az egyhangú döntést igénylő esetek kivételével - nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel (a jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő) hozza meg. Minden tagnak egy 
szavazata van. 

7. Minősített többséghez a Tisza-tó TFT összes tagjai 2/3-ának szavazata szükséges. 
Minősített többséget igénylő döntés szükséges minden jogszabály által ilyen feltételhez 
kötött kérdés tekintetében, illetőleg az alábbi kérdésekben: 

A Tisza-tó TFT elnökének és alelnökének megválasztásához, visszahívásához, 
felmentéséhez. 
A Tisza-tó térsége hosszú távú területfejlesztési koncepciójának, programjának 
elfogadásához. 
A fejlesztési programok megvalósítását szolgáló pénzügyi terv 
jóváhagyásához. 
A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásához. 

8. A Tisza-tó TFT ülésein legalább 3 tag támogatásával bármely kérdés újra tárgyalásra 
javasolható, az újra tárgyalásról a Tanács dönt. 

Az eseti meghívottak körét - a tárgyalt témától függően - az elnök határozza meg. 
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A civil szervezetek saját kezdeményezésükre a Tisza-tó TFT döntése értelmében az 
egyes napirendek tárgyalásakor tanácskozási joggal részt vehetnek. 

9. A tanácskozási joggal rendelkező - állandó és eseti - meghívottak számára a tanácskozás 
meghívójával együtt a döntés-előkészítő előterjesztéseket is meg kell küldeni. A 
tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a tárgyalt témában az általuk képviselt 
álláspontot kifejthetik. 

10. A Tisza-tó TFT ülései nyilvánosak. Személyi és a tanács alapvető gazdasági és pénzügyi 
érdekeit érintő ügyben zárt ülés is elrendelhető. Zárt ülés elrendelésére a Tanács Elnöke 
javaslata alapján a jelen lévő tagok többségének (50%+1 fő) egyetértésével kerülhet sor. 

11. Amennyiben a Tisza-tó TFT tagja vagy közeli hozzátartozója (Ptk. szerinti) valamely, a 
Tanács által tárgyalt/kezelt ügyben érintett, köteles az érdekeltséget bejelenteni. Az 
összeférhetetlenséggel érintett ügyben, vitájában és a döntésben nem vehet részt, a 
napirendi pont tárgyalásánál nem lehet jelen. 

12. A Tisza-tó TFT üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Tanács elnöke 
és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

A Tisza-tó TFT üléséről készült jegyzőkönyv rögzíti mindazon körülményeket, 
amelyekből megállapítható, hogy az ülés összehívása, lebonyolítása, határozatainak 
elfogadása, határozata jogszerű-e. 

13. A Tisza-tó TFT üléséről készített jegyzőkönyvet, a határozatokat az ülést követően meg 
kell küldeni a Tanács tagjainak és - 15 napon belül - a Heves Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének. 

14. A Tisza-tó TFT tagjai a Tftv. rendelkezéseinek megfelelően teljesítik beszámolási 
kötelezettségeiket. 

VI. 

A Tisza-tó TFf munkaszervezete 

A Tisza-tó TFT munkaszervezete a TFT Elnökét adó megye székhelye szerinti Megyei 
Önkormányzati Hivatal. A Tisza-tó TFT a szakmai munkaszervezeti feladatok ellátásával a 
Tanács és a tagok tulajdonában álló Tisza-tó Fejlesztési Kft-ét és a mindenkori 
adminisztratív munkaszervezeti feladatokat ellátó Megyei Önkormányzati Hivatalt bízza meg. 

A szakmai Munkaszervezet Tisza-tó TFT operatív működtetéséhez kötődő feladatai 
különösen: 

a) Részt vesz a két Tanácsülés közötti időszakban a Tanács határozatainak, döntéseinek 
végrehajtásában. 

b) Ellátja a Tisza-tó TFT működésével kapcsolatos operatív feladatokat. 
c) Évente beszámolót készít a Munkaszervezet munkájáról. 
d) Pályázati tanácsadó rendszert működtet. 
e) Lebonyolítja a pályázati források szabályos felhasználását szükség esetén 

közreműködő szervezet bevonásával. 
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f) Részt vesz a közbeszerzéses pályáztatás lefolytatásában. 
g) Gondoskodik és megszervezi a Tanács munkájának és eredményeinek propagálását. 
h) Gondoskodik a Tanács és külső szervezetek között létrejött együttműködési 

megállapodás teljesítéséről. 

A szakmai munkaszervezetek közötti munkamegosztás, illetve annak aránya megállapítása a 
TFT Elnökének hatásköre. 

VII. 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács működési költségei 

A Tisza-tó TFT működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetési hozzájárulás, a 
pályázatokon elnyert források, valamint a Tanácsban szavazati joggal rendelkező 
szervezeteknek a Tanács által évente, a költségvetés elfogadásával egyidejűleg meghatározott 
befizetései biztosítják. A Tisza-tó TFT megállapodhat a Tanácsban tagsággal érintett megyei 
közgyűlésekkel és más, a térségi fejlesztési programokban közreműködőkkel a programok és 
fejlesztések finanszírozásáról. 

VIII. 

A gazdálkodás és a költségviselés rendje 

1. A Tisza-tó TFT éves költségvetés alapján a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik. 

2. A gazdálkodás szabályzatait: 
Az eszközök és források értékelési szabályzatát 
Leltározási szabályzatát 
Számviteli politikát 
Bizonylati szabályzatot 
Pénzkezelési szabályzatot 

köteles meghatározni. 

3. A Tisza-tó TFT nevében kötelezettségvállalásra vagy egyéb jognyilatkozat-tételre az 
elnök a Tanács felhatalmazása alapján jogosult. A kötelezettségvállalásról vagy egyéb 
jognyilatkozatról az elnöknek beszámolót kell készíteni a Tanács elé. 

IX. 

A kiadmányozási jog 

1. A kiadmányozási jog a Tisza-tó TFT tekintetében a Tisza-tó TFT elnökét illeti meg. A 
Tanács elnöke az általa kiadmányozott ügyiratot nyilvántartásra és intézkedésre a 
munkaszervezetnek átadja. 

2. Az iratok kezelésének, nyilvántartásának, irattározásának, selejtezésének rendjét 
Iratkezelési és Selejtezési Szabályzat tartalmazza. 
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x. 

A kapcsolattartás 

A Tisza-tó TFT nevében más szervezetekkel és harmadik személyekkel a kapcsolattartásra 
korlátozás nélkül a Tisza-tó TFT elnöke jogosult. 

XI. 

Felelősségi rendszer 

1. A tisztségviselők felelősek az SZMSZ-ben meghatározott, valamint a rájuk bízott 
feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörben hozott döntéseikért. 

2. A tisztségviselők felelősségre vonása az elkövetett mulasztás, illetőleg hatáskörsértés 
mértékétől függően eredményezheti: 

a) visszahívás kezdeményezését, 
b) súlyos gondatlanságból elkövetett vagy szándékos károkozás esetén a 

polgári jog általános szankcióinak alkalmazását. 

3. A munkaviszonyban álló munkavállalók esetén a Munka Törvénykönyvében 
meghatározott felelősségre vonást kell alkalmazni. 

XII. 

Képviseleti jog 

A Tisza-tó TFT képviseletére az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a Tisza-tó TFT elnöke, 
akadályoztatása esetén az alelnöke jogosult. 

XIII. 

Utalványozási jog 

Az aláírás és utalványozás rendjét a Számviteli Politika szabályozza. 
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XIV. 

Bélyegzőhasználat 

1. A Tanács bélyegzőjének használatára a Tanács elnöke jogosult. 

A Tanács bélyegző lenyomata: 

Felirata: Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, középen a Magyar Köztársaság címere 

2. A Tanács bélyegzőinek őrzéséről és a használatra jogosultaknak történő átadásáról a 
Tisza-tó TFT elnöke gondoskodik. 

xv. 

Záró rendelkezések 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat, melyet a Tisza-tó Térségi Fejlesztés Tanács 
66/2005. (02.23.) számú határozatával jóváhagyott, majd 100/2005. (07.21.) sz. határozatával 
és 112/2005. (10.27.) sz. határozatával, illetve 3/2007. (II.23.) sz. határozatával, 13/2009. 
(06.25.) sz. határozatával, a 7/2011. (II.23.) sz. határozatával, a 17/2011. (V.03) sz. 
határozatával, a 27/2011. (VII.28.) sz. határozatával, a 1512012. (X29.) sz. határozatával, a 
18/2015. (VI.25.) sz. határozatával, az 5/2017. (III.07.) sz. határozatával, a 15/2017. (XI.21.) 
számú határozatával módosított és egységes szerkezetbe foglalt, 2017. november 21-én 
napjával lép hatályba. 

Kelt: Szolnok, 2017. november 21. 

Kovács Sándor 
Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke 
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1. sz. melléklet 

A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagjai és a tanács munkájába való részvételre 
szavazati joggal felkért személyek 

Jász-Na kun-Szolnok Me 

Heves Me űlés elnöke 

Borsod-Abaú · -Zem 

Jász-Na kun-Szolnok Me ált"a 

HevesMe 

Borsod-Abaú · -Zem ált·a 

A tanács munká.ába való részvételre szavazati ·o 

ált'a 

Heves Megyei Közgyűlés delegáltja 


