KAPOSVÁR KÖRNYÉKI BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
Az 5. pontban megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei - Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 87. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a belső
ellenőrzési kötelezettség magas szakmai színvonalon történő ellátása, a területfejlesztés térségi
szintű koordinálása és a közterület-felügyelet ellátása céljából társulási megállapodást kötnek.
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A társult önkormányzatok – felülvizsgálják a belső ellenőrzési tevékenységet szabályozó
korábbi társulási megállapodásukat – illetve a továbbiakban kiegészítik a területfejlesztés
koordinálását és érdekképviseletét biztosító, valamint a közterület-felügyelet ellátását
szabályozó rendelkezésekkel, így módosított feladatkörű jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulást hoznak létre (a továbbiakban: Társulás).
2. A Társulás határozatlan időre jön létre.
3. A Társulás neve: KAPOSVÁR KÖRNYÉKI BELSŐ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (továbbiakban: Társulás).
4. A Társulás székhelye: 7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.
5. A Társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője:
5.1 Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogyjád, Kossuth L. u. 42.
Képviseli: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
5.2 Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsóbogát, Vörösmarty u. 33.
Képviseli: Süle Tibor polgármester
5.3 Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Edde, Fő u. 47.
Képviseli: Nagy Mariann polgármester

ELLENŐRZÉSI

5.4 Várda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Várda, Fő u. 94.
Képviseli: Varga András polgármester
5.5 Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bodrog, Kossuth L. u. 54.
Képviseli: Erdei Norbert polgármester
5.6 Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Osztopán, Fő u. 11.
Képviseli: Kovács Béla László polgármester

5.7 Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentbalázs, Fő u. 85.
Képviseli: Tornyos Gábor polgármester
5.8 Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Cserénfa, Szent István tér 1.
Képviseli: Papp Lajos polgármester
5.9 Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gálosfa, Kossuth L. u. 3.
Képviseli: Gáspár József polgármester
5.10 Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hajmás, Templom tér 1.
Képviseli: Török Sándor polgármester
5.11 Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kaposgyarmat, Fő u. 6.
Képviseli: Hegedüs Jenő polgármester
5.12 Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Újvárfalva, Szabadság tér 12.
Képviseli: Kiss Péter Pálné polgármester
5.13 Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2

Somogysárd, Fő u. 22.
Képviseli: Fentős Zoltán polgármester
5.14 Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1.
Képviseli: Sudár Zoltán polgármester
5.15 Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mernye, Fő u. 14.
Képviseli: Kisfalusi András polgármester
5.16 Polány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Polány, Fő u. 23.
Képviseli: Ellenberger Tamás polgármester
5.17 Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ecseny, Petőfi u. 116.
Képviseli: Kőkúti István polgármester
5.18 Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentgáloskér, Kossuth L. u. 3.
Képviseli: Szabó Péter polgármester
5.19 Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyaratád, Hősök tere 4.
Képviseli: Törzsök Róbert Zoltán polgármester

5.20 Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Patalom, Kossuth L. u. 58.
Képviseli: Keszler Ferenc József polgármester

5.21 Igal Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Igal, Szent István utca 107.
Képviseli: Obbás Gyula polgármester
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5.22 Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Büssü, Kossuth utca 31.
Képviseli: Szegvári József Ferenc polgármester
5.23 Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisgyalán, Szabadság tér 15.
Képviseli: Horváth Zoltán polgármester
5.24 Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gölle, Petőfi utca 2/B.
Képviseli: Kovács Ernő polgármester
5.25 Kazsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kazsok, Kossuth utca 29.
Képviseli: Jámbor István polgármester
5.26 Orci Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Orci, Petőfi tér 2.
Képviseli: Vass Ferenc polgármester
5.27 Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ráksi, Fő utca 18.
Képviseli: Fonai Tibor Ferenc polgármester
5.28 Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogygeszti, Béke tér 5.
Képviseli: Csór Zoltán polgármester
5.29 Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zimány, Kossuth utca 31.
Képviseli: Takács János polgármester
5.30 Baté Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Baté, Fő u. 7.
Képviseli: Zsalakó Ernő polgármester
5.31 Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csombárd, Kossuth u. 45/c.
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Képviseli: Sótonyi György polgármester
5.32 Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Felsőmocsolád, Rákóczi u. 35.
Képviseli: Mocsai Tamás polgármester

5.33 Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Fonó, Petőfi u. 1.
Képviseli: Nyerges Péter polgármester
5.34 Gadács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gadács, Fő u. 33.
Képviseli: Szabó László polgármester
5.35 Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hetes, Rákóczi u. 34.
Képviseli: Török Tiborné polgármester
5.36 Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kaposhomok, Kossuth u. 2.
Képviseli: Barta István polgármester
5.37 Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kaposkeresztúr, Szabadság tér 2.
Képviseli: Budánné Simonfalvi Katalin polgármester
5.38 Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mosdós, Kossuth u. 1/a.
Képviseli: Keresztes József polgármester
5.39 Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogyfajsz, Kossuth u. 63.
Képviseli: Sall István polgármester
5.40 Somogyszil Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogyszil, Szabadság u. 25.
Képviseli: Sámoly Ferenc polgármester
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5.41 Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Juta, Hősök tere 8.
Képviseli: Major János polgármester
5.42 Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyaregres, Dózsa Gy. utca 8.
Képviseli: Bodor Zoltán polgármester
5.43 Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somodor, Kossuth L. utca 109.
Képviseli: Makai Sándor polgármester
5.44 Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogyaszaló, Kossuth utca 107.
Képviseli: Kovács Andrea polgármester
5.45 Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kaposfő, Kossuth u. 221.
Képviseli: Sztányi Tibor polgármester
5. A Társuláshoz tartozó települések együttes lakosságszáma: 27.546 fő
(az 1. sz. függelékben részletezettek szerint)
6. A Társulás bélyegzője: „KAPOSVÁR KÖRNYÉKI BELSŐ ELLENŐRZÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS” körbélyegző, középen Magyarország címerével.
7. A Társulás önálló jogi személy. A költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályok
szerint gazdálkodik.
8. A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait, gazdasági szervezeti feladatait, a Társulási
Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását és a Társulás
munkaszervezeti feladatait a székhely település hivatala, a Somogyjádi Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el megállapodás alapján.
9. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, az
elnök és az alelnök akadályoztatása esetén a korelnök látja el.

II.

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
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1.

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített
eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok
alábbi feladatait, (hatásköreit):

2. A Társulás szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1. 013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-, gazdálkodási üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások.
2. 041140 Területfejlesztés igazgatása.
3. 031030 Közterület rendjének fenntartása.
A.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 §. (1)
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §. (1) bekezdése, és
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011
(XII.31) kormányrendelet alapján belső ellenőrzési feladatok ellátása. A társulás a belső
ellenőrzési feladatellátás keretében ellenőrzést végez a társult települési önkormányzatok
és az általuk alapított költségvetési szervek vonatkozásában.
1. A társulás az ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó, hatályos jogszabályok, a
nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a Nemzetgazdasági Miniszter által
közzétett módszertani útmutatók, a belső ellenőrzési kézikönyv minta figyelembe
vételével látja el.
2. A belső ellenőrzés célja:
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot a és tanácsadó tevékenységet
végez, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése
érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti
az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak
hatékonyságát.
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelőségét,
b) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek működésének
gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
c) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint
elemzéseket, értékeléseket készíteni az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv
vezetője számára az önkormányzat, illetve költségvetési szerv működése
eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek (ideértve a FEUVEt is) javítása, továbbfejlesztése érdekében,
e) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetések kiküszöbölése, vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, illetve feltárása érdekében
f) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket,
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g) elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését,
h) a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső
ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint
tanácsadási tevékenységet ellátni.
3.

A társulás a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31)
Kormányrendeletben meghatározott szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-,
teljesítmény- és az informatikai rendszerek ellenőrzését végzi önkormányzatonként,
illetve költségvetési szervenként az éves munkatervben meghatározott ütemben. A belső
ellenőrzés a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint
gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és
ajánlásokat fogalmaz meg az ellenőrzött szerv vezetője részére.

4.

A gesztor önkormányzat hivatalának jegyzője biztosítja, hogy a belső ellenőrzési
tevékenység:
 a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokban,
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben,
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben,
 az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendeletben,
 a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján történjen.
5. A társulás belső ellenőrzési faladatait a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatalnál
köztisztviselői jogviszonyban álló belső ellenőri feladat végzésére jogosult belső ellenőr
látja el. Szükség esetén – a társulási tanács jóváhagyásával – külső erőforrás bevonására
kerülhet sor. Amennyiben a társulás tagjainak száma jelentős mértékben növekszik és
ezáltal az egy fő belső ellenőr a feladatát megfelelő színvonalon ellátni nem tudja, a
társulási tanács jóváhagyásával – a feladatnövekedés arányában – újabb teljes-, vagy
részfoglalkozású belső ellenőr alkalmazására is sor kerülhet.
6. A belső ellenőrzési feladatot ellátó köztisztviselő, illetve köztisztviselők felett a
munkáltatói jogokat a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gyakorolja.
Foglalkoztatásával kapcsolatosan a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a kinevezésével
kapcsolatosan a társult települési önkormányzatok polgármestereit előzetesen
véleményezési jog illeti meg.
7. A feladatellátás dologi, tárgyi, technikai feltételeit és az ezzel kapcsolatos kiadásokat a
társult települési önkormányzatok közösen biztosítják.
8. A belsőellenőrzési tevékenységet a vonatkozó szabályok, a nemzetközi és a
magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, a nemzetgazdasági
miniszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, belső
ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. A belső ellenőrzési kézikönyvet a belső ellenőr
dolgozza ki és a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hagyja jóvá. A
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belső ellenőr köteles a belső ellenőrzési kézikönyvet rendszeresen, de legalább évente
felülvizsgálni, a szükséges módosításokat azon átvezetni.
9. Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőr kockázatelemzés alapján, a
társult települési önkormányzatok jegyzői írásos véleményének figyelembe vételével
stratégiai ellenőrzési tervet és éves belső ellenőrzési tervet készít, melyet a Somogyjádi
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hagy jóvá. Az éves ellenőrzési tervet a belső
ellenőr a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője egyetértésével
módosíthatja.
10. A társult települési önkormányzatok a tárgyévet követő évre vonatkozó, a képviselőtestület által jóváhagyott belső ellenőrzési terveiket minden év november 15. napjáig
megküldik a belső ellenőr részére az éves munkaterv összeállítása céljából, melyet a
társulási tanács hagy jóvá.
11. A Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a belső ellenőrzési
tevékenységről évente, legkésőbb tárgyévet követő év március 20. napjáig
belsőellenőrzési jelentést készít, melyet a társulási tanács hagy jóvá.
B.

Területfejlesztési, koordinációs, szervezési feladatok: A Társulás a térség fejlesztése
érdekében érdekképviseleti, gazdaságfejlesztési koordinációs és szervezési feladatokat
lát el.
1. Részletes feladatok:
a) A térség érdekeinek képviselete más szervek, szervezetek előtt,
b) Gazdasági, kulturális, vállalkozási, igazgatási, szervezési kérdésekkel kapcsolatos
ötletek, kezdeményezések összegyűjtése,
c) A Társulás céljának megvalósítását szolgáló feltáró, véleményező, javaslattevő
tanulmányok készítése és készíttetése,
d) A társult települések közösségfejlesztési tevékenységének ösztönzése a térség belső
erőforrásainak erősítése, a helyi társadalmak önszerveződéseinek segítése az önerős
fejlődés alapjainak megteremtése érdekében,
e) A terület- és gazdaságfejlesztésbe bevonható helyi források, állami alapok, központi és
egyéb támogatások felkutatása, megpályázása a térség fejlesztésének támogatására,
f) A lehető legteljesebb együttműködés az önkormányzati szervekkel, a térségben működő
vállalkozókkal, vállalkozásokkal, pénzintézetekkel, szakmai szervezetekkel, valamint a
területi állami szervezetekkel és kamarákkal.

C.

Közterület-felügyelet feladat ellátása: A Társulás a térség közterület-felügyeletével
kapcsolatos koordinációs és szervezési, valamint végrehajtási feladatokat lát el.
1. Részletes feladatok:
g) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
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h) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
i) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
j) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság
és a közrend védelmében;
k) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
l) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának
ellenőrzésében;
m) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
n) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és
birtoklásának az ellenőrzése;
o) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel
történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a
parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére
előírt jogkövetkezmények alkalmazása.
3. A Társulás a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása mellett a társulási
megállapodás módosításával, más társulással, illetve helyi önkormányzattal együtt közösen
végezhet fejlesztéseket, beruházásokat.
4. A Társulás által ellátott feladat átszervezéséhez, megszüntetéséhez, illetve új feladat
vállalásához, a feladatellátás módosításához a Társulást létrehozó önkormányzatok döntése
szükséges.

III.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

A tagsági jogviszony keletkezése
1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket, a társulási megállapodás
jóváhagyásával. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó
önkormányzatok képviselő-testületének határozata tartalmazza, hogy a testület a jelen
társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezően ismeri el,
elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési
hozzájárulást biztosítja. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban
résztvevő valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel
hozott határozata.

A Társulás tagnyilvántartása
2. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapításának alapja is.
3. A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról a Hivatal
a vonatkozó jogszabályok szerint külön nyilvántartást vezet.
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A Társulás szervei
4. A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, Alelnöke, a Társulás Pénzügyi
Bizottsága, valamint a Társulás Munkaszervezete.

Társulási Tanács
5. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek a tagjai a társult
önkormányzatok polgármesterei. Bármely tagönkormányzat polgármesterének
akadályoztatása esetén helyettesítését az adott tagönkormányzat alpolgármestere látja el.
6. A Társulási Tanács tagjának és helyettesének egyidejű akadályoztatása, illetve távolléte
esetére helyettesítésének rendjét a társult tagönkormányzat képviselő-testülete határozza
meg.
7. A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (képviselőtestületi határozat, egyéb kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el.
8. A helyettesítési joggal felhatalmazott képviselő a Társulási Tanács tagját megillető
jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a Társulási Tanács
tagjának jogaival és kötelességeivel.
9. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott feladat- és
hatásköröket.

Társulás Elnöke
6. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ.
7. Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz
a jelenlevő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnök
megválasztásához minősített többségű szavazat szükséges.
8. Az alelnök személyére az Elnök tesz javaslatot.
9. Az Elnököt a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják.
10. A Társulás Elnöke:
a) Képviseli a Társulást,
b) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését,
c) Tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
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d) Kapcsolatot tart állami, társadalmi szervekkel, illetve szervezetekkel,
e) Gyakorolja az utalványozási jogot,
f) Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

Társulás Alelnöke
11. A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából
titkos szavazással Alelnököt választ. Az Alelnök személyére az Elnök tesz javaslatot. A
Társulás alelnökének megválasztásához a Társulás minősített többségű igen szavazata
szükséges.

Pénzügyi Bizottság
16. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából
pénzügyi bizottságot hoz létre.
17. A pénzügyi bizottság 3 tagból áll. Tagjaira a társult önkormányzatok képviselő testületei
tesznek javaslatot. Tagja a társult önkormányzatok képviselő –testületének tagja, vagy nem
képviselő alpolgármester is lehet. A tagokat egyszerű többséggel a tanács választja meg, az
önkormányzati választási ciklus idejére.
18. A pénzügyi bizottságnak nem lehet tagja az, aki a Társulással alkalmazásban áll, vagy a
Társulásnál gazdasági feladatokat lát el.
19. A pénzügyi bizottság feladatai különösen:
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit,
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az
azt előidéző okokat,
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
d) ellátja a TT által hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzését.

Munkaszervezet
20. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Hivatal, mint
munkaszervezet látja el. A társulás adminisztratív-, valamint gazdasági feladatait a
Hivatalon belül az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet szerinti képesítéssel rendelkező egy fő, főállású köztisztviselő intézi.
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21. A Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:
a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása,
b) gondoskodik a Társulás költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és
zárszámadásának elkészítéséről, és a Társulási Tanács elé terjesztéséről a költségvetés
végrehajtásáról, éves mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítéséről,
c) a Társulásban összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi, a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos
elképzeléseit,
d) folyamatos kapcsolatot tart a járásban működő közigazgatási szervezetekkel,
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében,
e) ellátja a Társulás adatszolgáltatási feladatait,
f) ellátja a Társulás pénzügyi- gazdasági feladatait,
g) előkészíti a Társulás alapító okiratainak módosításával kapcsolatos feladatokat,
h) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
i) ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács
számára előírt.

IV.

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
A Társulási Tanács ülései

1. A Társulási Tanács összetételét, és a szavazati arányokat az. 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. A Társulási Tanács szükség szerint, illetve ülésterve alapján tart ülést.
3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, és
választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt.
4. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben,
b) a társulás bizottságának – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül
c) a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül,
d) a kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül.
5. A Társulási Tanácsot az Elnök hívja össze írásos, elektronikus úton közölt, az ülés előtt 5
nappal korábban megküldött meghívóval. Az összehívását bármely tag írásos indítvánnyal
kezdeményezheti, a napirend megjelölésével és írásos előterjesztéssel. Az elnök az ilyen
módon kezdeményezett ülést 5 napon belüli időpontra hívja össze. Az ülés rövid úton,
telefonon a következő napra is összehívható halaszthatatlan esetben. A tanács működésének
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részletes szabályait, a tanácsülés előkészítését, az előterjesztések tartalmi és formai
elvárásait a tanácskozás rendjét, a jegyzőkönyvek készítését, a bizottságok működését a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
6. A Társulási Tanács üléseit az Elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Alelnök illetőleg
a korelnök hívja össze, és vezeti le.
7. A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a
jelenléti ív alapján kell megállapítani.
8. A Társulási Tanács ülése akkor határozatképes, ha ülésén a társult tagok 1/3-a, de legalább
a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van. A javaslat elfogadásához a
jelenlévők 1/2-e, de a tagok annyi igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő
képviselők szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának
egyharmadát.
9. A Társulási Tanács döntéseihez előírt minősített többségű szavazás esetén a minősített
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt
vevő tagok szavazatainak több mint felét, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét (Mötv. 94 § (7) bekezdés).
10. A Tanács ülése nyilvános.
11. A Tanács ülésére és működésére a Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint a képviselő- testületre
és a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
12. A Társulási Tanács üléseiről a Mötv. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire
vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a
társulási tanács által esetenként választott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács
elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a kormányhivatalnak. A jegyzőkönyv a
tanácskozás lényegét rögzíti.
A tagok szavazatainak száma:
13. A Társulási Tanács a tagokat megillető szavazatok arányát a társult település lakosságszáma
arányában határozza meg.
14. A tagok szavazati jogosultságát (szavazatarányt) az 1. számú melléklet tartalmazza.
A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok
15. Az adott napirend besorolásának megfelelően minősített többségű szavazat szükséges:
a) településenként 500.000 Ft-ot meghaladó többlet pénzügyi kötelezettséggel járó
Társulási Tanácsi döntéshez, amennyiben az a költségvetés módosításával jár,
b) fejlesztési célt szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
c) a Társulás vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene a zárt ülés elrendeléséhez,
d) társult tag Társulásból történő kizárásáról
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e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
f) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez.
V.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A Társulás tagjának jogai
1. A Társulás tagjának jogai különösen:
a) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Társulás szervezetének kialakításában.
b) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
c) Teljes joggal képviseli a társulási ülésen - képviselője útján - a saját önkormányzata
érdekeit.
d) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
e) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait
és információit.
f) A költségek arányos viselése mellett igényelheti a Társulás azon szolgáltatásait, amely
szolgáltatásokra megállapodást kötött.
g) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
h) A Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevétel
stb.).
i) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő
határozatának észrevételezésére, és megtámadására.
j) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni.
k) A Társulás irataiba betekinthet az adatvédelmi szabályok szerint.
l) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a
kisebbségi vélemény rögzítésére, és képviseletére.
m) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
A társulás tagjainak kötelességei
2. A társulás tagjának kötelességei különösen:
a) A Társulási Megállapodás és a Társulás működésére vonatkozó előírások, szabályok
betartása.
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a
társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
c) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
d) A Társulás határozatainak végrehajtása.
e) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével
való egyeztetése, illetve a társulással való közlése.
f) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges
adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.
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g) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések
teljesítése.
VI.

A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás működtetésével – munkaszervezeti feladatainak ellátásával - kapcsolatos
költségeket a társulás tagjai – minden évben a költségvetés jóváhagyásával
egyidejűleg állapítják meg.

2. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli
értesítésében foglalt határidőre az esedékes befizetési kötelezettséget elmulasztják, a
Társulás a tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy
felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás
székhelye megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a befizetési kötelezettség
összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank
által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni.
3. Felek megállapodnak abban, hogy ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a
Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi
székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.

4. Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen
megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem
teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a
késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint köteles
a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési
kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
VII.

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE

Költségvetés, zárszámadás
1. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan határozatban állapítja meg. A
költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Hivatal útján gondoskodik.
2. A társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el.
3. A Társulás pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt. Kaposvári Fiókjánál megnyitott pénzforgalmi
számlán kezeli.
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A költségvetés forrásai
4. A költségvetés forrásai a tagok kötelező befizetései, állami pályázati forrás, gazdálkodó
vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, a Társulás vagyonának
hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt
tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, a társulás saját bevételeiből, a társulás
tagjainak fejlesztés estén az önerő befizetései.
5. Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás mértékének meghatározása során az
ellátott feladatok kiadási főösszegéből kerül levonásra a saját bevételek összege. Az így me
gállapított különbözet képezi a tagok kötelező befizetéseit lakosságszám arányában
számolva.
6. A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, lakosságszámarányosan biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat
terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet
megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács határozata
alapján, az elnök legkésőbb az adott költségvetési év január 10. napjáig, írásban értesíti a
Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről, mely összeget a Tagok kötelesek
minden év február 28. napjáig, illetve július 31. napjáig két egyenlő részletben a
Társulásnak megfizetni. A Társulás elnöke a költségvetési évet követő év február 28.
napjáig beszámol a költségvetési évben beszedett működési hozzájárulások
felhasználásáról.
7. A rendeltetésszerű működéshez szükséges fejlesztésekhez, beruházásokhoz való
hozzájárulást a tagok külön egyeztetés alapján a társulás működési költségeihez való
hozzájárulás arányában viselik.
8. A foglalkoztatotti létszám évente kerül meghatározásra a társulás, mely a költségvetési
határozattal egy időben kerül elfogadásra.
9. A Társulás pénzintézeti számlája felett a Társulási Tanács elnöke, alelnöke, a Hivatal
jegyzője és az elnök által kijelölt köztisztviselő jogosult rendelkezni oly módon, hogy a
pénzügyi tranzakciók bonyolításánál aláírók ketten együtt lehetnek úgy, hogy az egyik
minden esetben a Társulás elnöke, vagy alelnöke.
A költségvetés működése:
10. A költségvetésbe pályázat révén bekerülő támogatás összegének a pályázati célt
megvalósító önkormányzat javára történő átadásáról a Társulási Tanács és az érintett
önkormányzat megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a jogosultsági
feltételekre, a támogatás összegére, felhasználására, elszámolására és az esetleges
visszafizetésre vonatkozó szabályokat.
11. A pénzpiaci műveletek végzésére hitelfelvétel kivételével a Tanács Elnöke jogosult
(lekötés, stb.).
VIII.

A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL VÁLLALT PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS NEM
TELJESÍTÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ELJÁRÁS
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1. A Társulás tagjai vállalják, hogy fizetési kötelezettségeik elmulasztása esetén a Társulási
Tanács elnöke – a fizetési kötelezettséget és járulékait (kamat, költségek) a megállapodás
2. számú függelék szerinti nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámláról azonnal a
mulasztást követően haladéktalanul azonnali beszedési megbízással érvényesítse.
2. A 2. számú függelék szerinti bank által igazolt beszedési nyilatkozat Társulás részére
történő visszajuttatása a Társulás által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltétele.
3. A teljesítés elmaradása esetén a Társulás Elnöke 5 munkanapon belül jogosult az azonnali
beszedési megbízás kezdeményezésére, a kötelezett egyidejű értesítése mellett, csatolva a
megbízást alátámasztó dokumentumokat.
4. A teljesítés elmaradása esetén a Társulás elnöke a társult település által igénybe vett
szolgáltatásokhoz történő települési hozzáférést felfüggesztheti.
5. Amennyiben a Társulás tagjai a pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségüknek
határidőn belül nem tesznek eleget, a késedelmes teljesítés miatt a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő kamatot is kötelesek megfizetni.
6. Az azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén az azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosult 35 napon belül azt ismételten benyújtja, ennek eredménytelensége
esetén bírósági eljárást kezdeményez.
IX.

A TÁRSULÁS VAGYONA, VAGYONÁTADÁS FELTÉTELEI,

A TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE
A társulás vagyona
1.

A Tagok a társulás működésének technikai feltételei biztosítása érdekében az alapításkor
nem bocsátanak rendelkezésre vagyontárgyakat, azonban a tagok bármikor jogosultak
vagyontárgyak rendelkezésre bocsátására.

2.

A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg.

3. A beruházás során keletkezett ingó vagyon külső forrásokból (pályázat) keletkezett
vagyonnövekménye a társult települési önkormányzatainak közös tulajdonát képezi
pályázati önrészük arányában.
4. Az avulás, elhasználódás miatt cserélt ingóvagyon a társulás közös tulajdona, kivéve, ha az
avult eszköz cseréje nem közös forrásból, hanem valamelyik önkormányzat külön
forrásából történt. Ez esetben a beszerző önkormányzat a tulajdonos, aki az ingó
vagyontárgyat a társulás használatába adja.
A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése
5. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból
vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel
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arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati
támogatást ne fizesse meg.
6. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. Annak kiadását a társulás tagja részére legfeljebb öt évre el
lehet halasztani, ha annak természetbeni kiadása veszélyezteti a társulás feladatának
ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a társulással kötött szerződés alapján
használati díj illeti meg.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje
7. A tulajdonosi jogok gyakorlása során felmerülő egyes feladatokat (igazgatási, előkészítési
és a döntés végrehajtása során felmerülő feladatok) a Hivatal látja el.
8. A 7. pontban meghatározott feladatok különösen:
a) a társulási vagyon nyilvántartása, vezetése,
b) a társulási vagyonnal való eredményes gazdálkodás szempontjából szükséges döntések
meghozatalának kezdeményezése,
c) szerződések előkészítése.
9. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, személy, illetve a képviselet jogot – szerződés vagy
meghatalmazás alapján – ellátó személy, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a
tulajdonosi jogok körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a
tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá bármely közigazgatási vagy bírósági
eljárásban az ügyfél vagy a peres fél jogát.
10. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve annak képviselője gyakorolja az
osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonos-társakat megillető jogokat, és teljesíti a
kötelezettségeket.
11. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve képviselő a vagyontárgy
használatával, bérletével összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy bérbeadó jogait
és kötelezettségeit.
12. A tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács, illetve átruházott hatáskörben a Tanács Elnöke
gyakorolja.
X.

INTÉZMÉNY KÖZÖS ALAPÍTÁSA ESETÉN AZ ALAPÍTÓI JOGOK
GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A társulás tagjai által közösen alapított intézmény esetén az alapítói jogokat (alapítás,
átalakítás, megszűntetés, költségvetési szerv alapító okiratának kiadása) a feladatellátásban
részt vevő településekből álló Társulási Tanács gyakorolja.
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XI.

A TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS RENDJÉTŐL ELTÉRŐ

(NEM MINDEN TAG RÉSZÉRE VAGY A TAG ÁLTAL SAJÁT INTÉZMÉNYE ÚTJÁN MÁS
TAGOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ) FELADATELLÁTÁS
1.

A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás a Társulásban nem történik.
XII.

A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS ÁLTAL
MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI

1. A feladat- és hatáskör vállalásáról a Társulási Tanács határozatban dönt a feladat- és
hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban.
2. A feladat ellátásban részt vevő Társulási Tanács a társult település csatlakozási igényéről
minősített többséggel dönt.
3. A társult település a szolgáltatás igénybevételéért a Társulási Tanács által az adott évi
költségvetésben meghatározottak szerinti pénzeszközátadással tartozik.
4. Az első befizetés a szolgáltatás igénybevételének kezdő dátumától számított 10 napon belül
esedékes.
5. A befizetések a továbbiakban az általános szabályok szerint történnek.

XIII.

A TÁRSULÁS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

1. A Társulási Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési
önkormányzatnak beszámolnak a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a
Társulás pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett tevékenységükről.
2. A Társulási Tanács a tájékoztatási rendszerének keretében a Társulás és szervei
dokumentumait, a Társulás üléseit, előterjesztéseit, az ülések jegyzőkönyveit, a Társulás
döntéseit, a Társulásra vonatkozó közérdekű adatait a székhely település honlapján
folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatása
számára.
XIV.

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE

1. A Társulási Tanács
a) feladatkörében ellenőrzi a Társulási Tanács határozatainak végrehajtását,
b) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a pénzügyi és gazdálkodási tevékenységet,
c) ellenőrzi a tagi kötelező hozzájárulások és más anyagi támogatások időarányos
befizetését.
2. A Társulás belső ellenőrzéséről a Társulás elnöke gondoskodik.
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XV.

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. A megállapodás módosítására vonatkozó kérelmet a Társulási Tanács elnökénél írásban kell
benyújtani.
2. Az Elnök köteles a kezdeményezés kézhezvételét követően 8 napon belül megküldeni azt a
Társulási Tanács tagjainak, és megtárgyalása érdekében 30 napon belül összehívni a
Társulási Tanácsot.
3. Az Elnök a Társulási Tanács ülését követő 8 napon belül köteles a kérelmet, a Társulási
Tanács véleményével a társult önkormányzatoknak megküldeni.
4. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.

XVI. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS FELTÉTELEI

1. A Társulásból kiválni szándékozó önkormányzat képviselő-testülete kiválásra vonatkozó
minősített többséggel hozott határozata megküldésével a naptári nap utolsó, december 31.
napi hatállyal – kiválhat. A Mötv. 89. § (2) bekezdése alapján a kiválásról szóló – minősített
többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább 6
hónappal korábban köteles meghozni, és azt a Társulási Tanáccsal írásban közölni.
2. A Társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott döntése mellett a
megállapodás év közben is felmondható.
3. A Társulási tagság megszűnik:
a) ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
b) az adott feladat ellátása megszűnik a társulás megszűnése nélkül,
c) ha az adott feladatellátást végző önkormányzatok együtt kimondják a társulásban
történő feladat ellátás megszűnését,
d) ha a társulás tagsága a Társulás egészének valamennyi feladatellátásra vonatkozó
megszűnését kimondja, azt a Társulást képező települések képviselő-testületei
megerősítik minősített többséggel hozott határozatukkal,
e) a Társulási Tanács - minősített többséggel hozott döntéssel- naptári negyedév utolsó
napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. A
kizárásról szóló döntést a tanács legalább hat hónappal a kizárást megelőzően köteles
írásban közölni.
4. A társulási tanács - minősített többséggel hozott döntéssel - a társulásból kizárhatja a
társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt
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felhívásra határidőben nem tett eleget, így különösen, ha a tag – több alkalommal, de
legalább 2 alkalommal – a pénzügyi hozzájárulást nem, vagy nem határidőben utalja át.
5. A kizárásról szóló döntést a tanács legalább hat hónappal a kizárást megelőzően köteles
írásban közölni.
6. A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a társulás használatába
adott vagyontárgyakon a társulás használati joga a kiválás időpontjában megszűnik.

XVII. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A TAGOK EGYMÁSSAL VALÓ
ELSZÁMOLÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE, MÓDJA
1. A Társulás megszűnik:
a) a törvény erejénél fogva,
b) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
c) ha a Társulás valamennyi tagjának képviselőtestülete minősített többséggel elhatározza
a társulás megszűntetését,
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a
tagok felosztják.
3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyon felosztásáról külön
megállapodásban rendelkeznek. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak
szaporulata a Társulás tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg következő
elvek figyelembe vételével:
a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott
ingóságokat vissza kell adni a használatba adónak,
a társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell a
tulajdonba adónak visszaadni.
3. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
4. A Társulás megszűnése következtében - amennyiben az létszámleépítést tesz szükségessé
(belső ellenőr) – a felmerülő költségek lakosságszám-arányosan a feladatellátásban érintett
települések önkormányzatainak képviselő-testületeit terhelik.
XVIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó
önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik elfogadottá, és 2017. január 1.
napján lép hatályba. A társulás, mint jogi személy létrejöttéhez kincstári bejegyzés
szükséges.
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2.

Jelen megállapodás elfogadásával hatályát veszti a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési
Önkormányzati Társulás 2012. december 11-én kelt társulási megállapodása.

3.

A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Peres eljárás
előtt közvetítőként a TÖOSZ egyeztető bizottságát kérik fel.

4.

E társulási megállapodás melléklete és függelékei:

1. Melléklet: Mandátumok mértéke

2. Függelékek:
a)
b)
c)
d)

1. számú függelék: Társult települések lakosságszáma 2014. január 1-jén
2. számú függelék: Nyilatkozat azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
3. számú függelék: A társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
4. számú függelék: A társulás szakágazata és szakfeladatai

Somogyjád, 2016. …………………………….
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Záradék:
A társulási megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el előírásait
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Baté Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

/2016. (
) számú határozata
/2016. (
) számú határozata
/2016. (
) számú
/2016. (
/2016. (
/2016. (

) számú határozata
) számú határozata
) számú határozata
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Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Felsőmocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Fonó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Gadács Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Igal Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Kaposhomok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Kaposkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Kazsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Mosdós Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Orci Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Polány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
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Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Somogyszil Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Szentgáloskér Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata
Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2016. (
) számú határozata
Várda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú határozata
Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2016. (
) számú
határozata

A Társulási megállapodás 10 eredeti példányban készült.
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Aláírások:
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VÁRDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

7442 VÁRDA, FŐ U. 94.
TEL/FAX: 82/589-008
E-mail: vardapmh@gmail.com

Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Lőrinczné Kiss Ilona
polgármester

Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
----------------------------------------Nagy Mariann
polgármester

Alsóbogát Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Süle Tibor
polgármester

Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------------Kovács Béla László
polgármester

Várda Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Varga András
polgármester

Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------------Erdei Norbert
polgármester

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
----------------------------------Major János
polgármester

Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Kisfalusi András
polgármester

Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Kőkuti István
polgármester

Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Ellenberger Tamás
polgármester

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
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-----------------------------------Szabó Péter
polgármester

Somodor Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
--------------------------------------Makai Sándor
polgármester

Magyaratád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
--------------------------------------Törzsök Róbert Zoltán
polgármester

Patalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
--------------------------------------Keszler Ferenc
polgármester

Orci Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

--------------------------------------Vass Ferenc
polgármester

Somogyaszaló Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
------------------------------------Kovács Andrea
30

polgármester

Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Csór Zoltán
polgármester

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Tornyos Gábor
polgármester

Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Papp Lajos
polgármester

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Gáspár József
polgármester

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Török Sándor
polgármester
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Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Hegedüs Jenő
polgármester

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Fentős Zoltán
polgármester

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Sudár Zoltán
polgármester

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Kiss Péter Pálné
polgármester

Ráksi Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Fonai Tibor Ferenc
polgármester
Zimány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Takács János
32

polgármester

Igal Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Obbás Gyula
polgármester

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Szegvári József Ferenc
polgármester

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Horváth Zoltán
polgármester

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Kovács Ernő
polgármester

Kazsok Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Jámbor István
polgármester
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Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Bodor Zoltán
polgármester

Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Zsalakó Ernő
polgármester
Csombárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Sótonyi György
polgármester
Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Mocsai Tamás
polgármester

Fonó Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Nyerges Péter
polgármester

Gadács Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Szabó László
polgármester
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Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Török Tiborné
polgármester

Kaposhomok Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Barta István
polgármester

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Budánné Simonfalvi Katalin
polgármester

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Keresztes József
polgármester

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Sall István
polgármester
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Somogyszil Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Sámoly Ferenc
polgármester

Kaposfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Sztányi Tibor
polgármester
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1. számú melléklet

Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
tagönkormányzatainak szavazati jogosultsága (mandátuma) összesen
Állandó
Sorszám

Település

lakosság 2016.

Szavazati arány

január 1-jén
1.

Alsóbogát

277

1,0%

2.

Baté

818

3,0%

3.

Bodrog

421

1,5%

4.

Büssü

419

1,5%

5.

Cserénfa

209

0,7%

6.

Csombárd

298

1,1%

7.

Ecseny

229

0,8%

8.

Edde

210

0,8%

9.

Felsőmocsolád

421

1,5%

10.

Fonó

282

1,0%

11.

Gadács

99

0,4%

12.

Gálosfa

245

0,9%

13.

Gölle

928

3,4%

14.

Hajmás

244

0,9%

15.

Hetes

1 150

4,2%
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16.

Igal

1 445

5,2%

17.

Juta

1 202

4,4%

18.

Kaposfő

1 616

5,9%

19.

Kaposgyarmat

99

0,4%

20.

Kaposhomok

482

1,7%

21.

Kaposkeresztúr

354

1,3%

22.

Kazsok

321

1,2%

23.

Kisgyalán

222

0,8%

24.

Magyaratád

818

3,0%

25.

Magyaregres

633

2,3%

26.

Mernye

1 381

5,0%

27.

Mezőcsokonya

1 225

4,4%

28.

Mosdós

945

3,4%

29.

Orci

572

2,1%

30.

Osztopán

815

3,0%

31.

Patalom

351

1,3%

32.

Polány

277

1,0%

33.

Ráksi

472

1,7%

34.

Somodor

419

1,5%

35.

Somogyaszaló

745

2,7%

36.

Somogyfajsz

547

2,0%

37.

Somogygeszti

494

1,8%

38.

Somogyjád

1 605

5,8%

39.

Somogysárd

1 285

4,7%

40.

Somogyszil

755

2,7%

41.

Szentbalázs

309

1,1%

42.

Szentgáloskér

540

2,0%

43.

Újvárfalva

296

1,1%

44.

Várda

500

1,8%

45.

Zimány

571

2,0%

Összesen

27 546

100,0%
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1.

számú függelék

A Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
lakosságszáma (2016. január 1-jén)
Állandó
Sorszám

Település

lakosság 2016.
január 1-jén

1.

Alsóbogát

277

2.

Baté

818

3.

Bodrog

421

4.

Büssü

419

5.

Cserénfa

209

6.

Csombárd

298

7.

Ecseny

229

8.

Edde

210

9.

Felsőmocsolád

421

10.

Fonó

282

11.

Gadács

99

12.

Gálosfa

245

13.

Gölle

928

14.

Hajmás

244

15.

Hetes

1 150

16.

Igal

1 445

17.

Juta

1 202

18.

Kaposfő

1 616

19.

Kaposgyarmat

20.

Kaposhomok

482

21.

Kaposkeresztúr

354

22.

Kazsok

321

23.

Kisgyalán

222

24.

Magyaratád

818

25.

Magyaregres

633

26.

Mernye

1 381

27.

Mezőcsokonya

1 225

28.

Mosdós

945

29.

Orci

572

30.

Osztopán

815

99

39

31.

Patalom

351

32.

Polány

277

33.

Ráksi

472

34.

Somodor

419

35.

Somogyaszaló

745

36.

Somogyfajsz

547

37.

Somogygeszti

494

38.

Somogyjád

1 605

39.

Somogysárd

1 285

40.

Somogyszil

755

41.

Szentbalázs

309

42.

Szentgáloskér

540

43.

Újvárfalva

296

44.

Várda

500

45.

Zimány

571

Összesen

27 546
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2. számú függelék

Nyilatkozat
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
Alulírott ……………………………… Község/Város Önkormányzata, mint a Kaposvár
Környéki Belső Ellenőrzési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak (7443
Somogyjád, Kossuth u. 42.) tagja, ezennel hozzájárulok, hogy a Kaposvár Környéki Belső
Ellenőrzési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása értelmében
keletkező befizetési kötelezettségek teljesítésének elmaradásából adódó fizetési
kötelezettségeket és járulékait (kamat, költségek) – a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési és
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a jelen nyilatkozat
záradékában feltüntetett bankszámlákról azonnali beszedési megbízással érvényesítse.
Jelen nyilatkozatomat valamennyi számlavezető bankom tudomására hoztam, és tudomásul
veszem, hogy azt csak a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának hozzájárulásával vonhatom vissza.
Kijelentem, hogy jelenleg ezen Nyilatkozat záradékában felsorolt pénzintézeteknél vezetett és
bankszámla számmal megjelölt bankszámlákkal rendelkezem, egyúttal vállalom, hogy a
felsorolt bankszámlák esetleges megszűnéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról
haladéktalanul értesítem a Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési és Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát.
Kelt: ………………………, ……………………………

……………………………………
Kedvezményezett
(cégszerű aláírás)

Pénzintézet

Bankszámlaszám

Pénzintézet cégszerű
aláírása, keltezése
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3. számú függelék

A Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata

42

4. számú függelék

A Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
szakágazata és szakfeladatai

Szakágazata:
TEÁOR 8411 - Általános közigazgatás
Fő tevékenysége: 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
041140 Területfejlesztés igazgatása
031030 Közterület rendjének fenntartása.

Szakfeladatai:
999999

Szakfeladaton el nem számolt tételek
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SOMOGYJÁDI MIKROTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
SZOCIÁLIS FELADATOK KÖZÖS ELLÁTÁSÁRA
- egységes szerkezetben -

Az 5. pontban megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei - Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 87. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a
közszolgáltatások magas szakmai színvonalon történő ellátása céljából, az önkormányzati
források célszerű és hatékony felhasználása érdekében - társulási megállapodást kötnek.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A társult önkormányzatok – felülvizsgálva korábbi társulási megállapodásukat - jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre (a továbbiakban:
Társulás). A társulás a gyermekjóléti szolgáltatással, a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító családi bölcsőde, a szociális alapszolgáltatásokkal és az ápolást, gondozást
nyújtó idősek otthonával kapcsolatos önkormányzati feladatokat látja el. Tevékenysége
kiterjed a rögzített közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmény
fenntartására, a feladatellátás feltételeinek biztosítására is.
2. A Társulás határozatlan időre jön létre.
3. A Társulás neve: SOMOGYJÁDI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
(továbbiakban: Társulás).
4. A Társulás székhelye: 7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.
5. A Társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője:
5.1.Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogyjád, Kossuth L. u. 42.
Képviseli: Lőrinczné Kiss Ilona polgármester
5.2.Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsóbogát, Vörösmarty u. 33.
Képviseli: Süle Tibor polgármester

5.3.Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Edde, Fő u. 47.
Képviseli: Nagy Mariann polgármester
5.4.Várda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Várda, Fő u. 94.
Képviseli: Varga András polgármester
5.5.Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bodrog, Kossuth L. u. 54.
Képviseli: Erdei Norbert polgármester
5.6.Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Osztopán, Fő u. 11.
Képviseli: Kovács Béla László polgármester
5.7.Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentbalázs, Fő u. 85.
Képviseli: dr. Tornyos Gábor polgármester
5.8.Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Cserénfa, Szent István tér 1.
Képviseli: Papp Lajos polgármester
5.9.Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gálosfa, Kossuth L. u. 3.
Képviseli: Gáspár József polgármester
5.10. Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hajmás, Templom tér 1.
Képviseli: Török Sándor polgármester
5.11. Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kaposgyarmat, Fő u. 6.
Képviseli: Hegedüs Jenő polgármester
5.12. Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Újvárfalva, Szabadság tér 12.
Képviseli: Kiss Péter Pálné polgármester
5.13. Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Somogysárd, Fő u. 22.
Képviseli: Fentős Zoltán polgármester
5.14. Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1.
Képviseli: Sudár Zoltán polgármester
5.15. Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Juta, Hősök tere 8.
Képviseli: Major János polgármester
5.16. Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mernye, Fő u. 14.
Képviseli: Kisfalusi András polgármester

5.17. Polány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Polány, Fő u. 23.
Képviseli: Ellenberger Tamás polgármester
5.18. Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ecseny, Petőfi u. 116.
Képviseli: Kőkúti István polgármester
5.19. Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentgáloskér, Kossuth L. u. 3.
Képviseli: Szabó Péter polgármester
5.20. Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyaratád, Hősök tere 4.
Képviseli: Törzsök Róbert Zoltán polgármester
5.21. Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Patalom, Kossuth L. u. 58.
Képviseli: Keszler Ferenc József polgármester
5.22. Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Büssü, Kossuth utca 31.
Képviseli: Szegvári József Ferenc polgármester

5.23. Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kisgyalán, Szabadság tér 15.
Képviseli: Horváth Zoltán polgármester
5.24. Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gölle, Petőfi utca 2/B.
Képviseli: Kovács Ernő polgármester
5.25. Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyaregres, Dózsa Gy. utca 8.
Képviseli: Bodor Zoltán polgármester
5.26. Orci Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Orci, Petőfi tér 2.
Képviseli: Vass Ferenc polgármester
5.27. Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somodor, Kossuth L. utca 109.
Képviseli: Makai Sándor polgármester
5.28. Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogyaszaló, Kossuth utca 107.
Képviseli: Kovács Andrea polgármester

5.29. Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogygeszti, Béke tér 5.
Képviseli: Csór Zoltán polgármester
5.30 Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zimány, Kossuth utca 31.
Képviseli: Takács János polgármester
5.31. Somogyfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Somogyfajsz, Kossuth utca 63.
Képviseli: Sall István polgármester

6. A Társuláshoz tartozó települések együttes lakosságszáma: 18. 088 fő

(az 1. sz. függelékben részletezettek szerint)
7. A Társulás bélyegzője: „SOMOGYJÁDI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS”
körbélyegző, középen Magyarország címerével.
8. A Társulás önálló jogi személy. A költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályok
szerint gazdálkodik.
9. A Társulás és intézménye pénzügyi-gazdasági feladatait, gazdasági szervezeti feladatait, a
Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását és a Társulás
munkaszervezeti feladatait a székhely település hivatala, a Somogyjádi Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el.
10. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, az
elnök és az alelnök akadályoztatása esetén a korelnök látja el.
11. A költségvetési szervek vezetői feletti kinevezési és fegyelmi jogkört a Tanács, az egyéb
munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. A kinevezési és egyéb munkáltatói
jogkör tartalmára a Mötv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12. A Társulás keretében közösen fenntartott intézmény költségvetését a Társulási Tanács
fogadja el. A Társulás által fenntartott intézmény működéséhez szükséges önkormányzati
hozzájárulás mértékét a Társulási Tanács fogadja el, s azok változtatás nélkül épülnek be a
társult önkormányzatok költségvetési rendeletébe.
13. A társult önkormányzatok vállalják, hogy a Társulás keretében közösen fenntartott
intézmény számára e megállapodás I.1. pontjában rögzített feladatok ellátására
vagyonukból használati jogot biztosítanak.
14. A megállapodással kapcsolatos hatósági engedélyeket a Társulási Tanács elnöke a Hivatal
útján szerzi be.

II.

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban rögzített
eljárásban és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési
önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit):
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 62. §-ában meghatározott étkeztetés
b) a Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás
c) a Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítés

a Szt. 65.§-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
a Szt. 65/F. §-ában meghatározott idősek nappali ellátása
a Szt. 68. §-ában meghatározott idősek otthona
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 39. és 40/A. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok
h) a Gyvt. 44/A. §-ában meghatározott családi bölcsőde.

d)
e)
f)
g)

2. Az 1. pont szerinti szakágazati besorolást és az ellátott szakfeladatok elnevezését és
számát a 4. számú függelék tartalmazza. A függelék naprakészen tartásáról a hivatal
gondoskodik.
3. A Társulásban résztvevő önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a Somogyjád Község
Önkormányzata által vállalt – a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt
Könnyebb” Időskorúak Otthona intézmény keretében ellátott - idősek otthona esetében
az Állam által nem finanszírozott költségek kizárólag Somogyjád Község
Önkormányzatát terhelik.
A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja szolgáltatásonként és társult
önkormányzatonként
4. Szociális alapszolgáltatások:
4.1.Étkeztetés, amelyet a Társulás ellát az Szt. 62. § (1) bekezdése alapján 13 község
(Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda, Juta, Mezőcsokonya, Somogysárd, Újvárfalva,
Osztopán, Bodrog, Somodor, Somogyaszaló és Magyaregres községek) közigazgatási
területén.
4.2. Házi segítségnyújtás, amelyet a Társulás ellát az Szt. 63. § (1) bekezdése alapján 22
község (Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Bodrog, Osztopán, Várda, Somogysárd, Juta,
Mezőcsokonya, Újvárfalva, Szentbalázs, Cserénfa, Hajmás, Gálosfa, Kaposgyarmat,
Büssü, Kisgyalán, Gölle, Magyaregres, Somodor, Somogyaszaló és Somogyfajsz
községek) közigazgatási területén.
4.3. Nappali ellátás, amelyet a Társulás ellát az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pont alapján
15 község (Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda, Osztopán, Bodrog, Hajmás,
Cserénfa, Juta, Újvárfalva, Somogysárd, Mezőcsokonya, Somodor, Somogyaszaló és
Magyaregres községek) közigazgatási területén.
4.4.

Családsegítés, amelyet a Társulás ellát a Szt. 64. § (1) bekezdése alapján
Somogyjád Község Önkormányzata, mint a Somogyjádi Közös Önkormányzati
Hivatal székhely települése (Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Osztopán), Juta Község
Önkormányzata, minta a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése
(Juta, Somodor, Somogyaszaló, Kaposfő és Magyaregres), valamint Somogysárd
Község Önkormányzata, mint a Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal

székhely települése (Somogysárd, Újvárfalva, Mezőcsokonya és Somogyfajsz)
közigazgatási területén.
4.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amelyet a Társulás ellát az Szt. 65. § (1)
bekezdése alapján 29 község (Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Bodrog, Osztopán,
Várda, Somogysárd, Juta, Mezőcsokonya, Újvárfalva, Szentbalázs, Cserénfa,
Hajmás, Gálosfa, Kaposgyarmat, Mernye, Polány, Ecseny, Szentgáloskér,
Magyaratád, Patalom, Büssü, Kisgyalán, Magyaregres, Orci, Somodor,
Somogyaszaló, Somogygeszti és Zimány községek) közigazgatási területén.
5. Gyermekjóléti alapellátások:
5.1.Gyermekjóléti szolgáltatás, amelyet a Társulás ellát a Gyvt. 39 – 40/A. § bekezdései
alapján Somogyjád Község Önkormányzata, mint a Somogyjádi Közös
Önkormányzati Hivatal székhely települése (Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Osztopán),
Juta Község Önkormányzata, minta a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal székhely
települése (Juta, Somodor, Somogyaszaló, Kaposfő és Magyaregres), valamint
Somogysárd Község Önkormányzata, mint a Somogysárdi Közös Önkormányzati
Hivatal székhely települése (Somogysárd, Újvárfalva, Mezőcsokonya és Somogyfajsz)
közigazgatási területén.
5.2.Családi bölcsőde amelyet a Társulás ellát a Gyvt. 44/A. § alapján 10 község
(Somogyjád, Alsóbogát, Edde, Osztopán, Bodrog, Várda, Juta, Mezőcsokonya,
Somogysárd és Újvárfalva község) közigazgatási területén.
6. Ápolást, gondozást biztosító intézmény az Idősek otthona, amelyet a Társulás ellát az
Szt. 68. §-a alapján Magyarország, de elsősorban Somogyjád község közigazgatási
területén.
7. A Társulás lakosságszámát feladatonként az éves költségvetési tervezés során az adott
település állandó lakosságszáma alapján kell megállapítani.
8. A 1. a)-h) pontokban meghatározott gyermekjóléti, szociális és ápolást, gondozást
biztosító ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok biztosítását a jogelődök által
alapított és jelen társulás által fenntartott Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és
„Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona, székhelye 7443 Somogyjád, Fő u. 8. szám alatti,
önállóan működő költségvetési szerv (továbbiakban: intézmény) látja el.
9. Az intézmény telephelyeként, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek:
9.1. „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona (telephely):
Somogyjád, Kossuth L. u. 14.
9.2. Nappali ellátás (telephely):

9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.2.5.
9.2.6.

Somogyjád, Fő u. 8.
Hajmás, Kossuth utca 37.
Cserénfa, Szent István tér 1.
Juta, Dózsa György utca 29.
Somodor, Kossuth L. u. 81.
Somogyaszaló, Kossuth u. 107.

9.3.Családsegítés (ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek):
9.3.1. Somogyjád, Fő u. 8.
9.3.2. Alsóbogát, Vörösmarty u. 33.
9.3.3. Edde, Fő u. 47.
9.3.4. Osztopán, Fő u. 11.
9.3.5. Újvárfalva, Szabadság tér 12.
9.3.6. Somogysárd, Fő u. 22.
9.3.7. Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1.
9.3.8. Juta, Dózsa György utca 27/A.
9.3.9. Somodor, Kossuth L. u. 109.
9.3.10. Somogyaszaló, Kossuth u. 107.
9.3.11. Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
9.3.12. Magyaregres, Dózsa u. 8.
9.3.13. Somogyfajsz, Kossuth u. 63.
9.4. Gyermekjóléti Szolgáltatás(ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek)
9.4.1. Somogyjád, Fő u. 8.
9.4.2. Alsóbogát, Vörösmarty u. 33.
9.4.3. Edde, Fő u. 47.
9.4.4. Osztopán, Fő u. 11.
9.4.5. Újvárfalva, Szabadság tér 12.
9.4.6. Somogysárd, Fő u. 22.
9.4.7. Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1.
9.4.8. Juta, Dózsa György utca 27/A.
9.4.9. Somodor, Kossuth L. u. 109.
9.4.10. Somogyaszaló, Kossuth u. 107.
9.4.11. Kaposfő, Kossuth L. u. 221.
9.4.12. Magyaregres, Dózsa u. 8.
9.4.13. Somogyfajsz, Kossuth u. 63.
9.5.Családi bölcsőde (ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek):
Somogyjád, Fő u. 8.
10. A Társulás a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása mellett a
társulási megállapodás módosításával, más társulással, illetve helyi önkormányzattal
együtt közösen végezhet fejlesztéseket, beruházásokat.
11. A Társulás által ellátott feladat átszervezéséhez, megszüntetéséhez, illetve új feladat
vállalásához, a feladatellátás módosításához a Társulást létrehozó önkormányzatok
döntése szükséges. A Társulás által fenntartott intézmény alapító okiratának
módosításához a Társulási Tanács döntése szükséges.

III.

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

1. A társulás tevékenységi köre: a társulási megállapodás II. fejezetének 1. pontjában
meghatározott a-h) pontokban rögzített feladatok ellátása, illetve biztosítása intézmény
fenntartásával.
2. A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a tagönkormányzatok között, a szociális ellátás
biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták
elintézésében.
3. A Társulás által nyújtott gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokra, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendő
térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a társult önkormányzatok képviselőtestületei a székhely szerinti önkormányzatot, Somogyjád Község Önkormányzat Képviselőtestületét jelöli ki. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok
képviselő-testületeinek véleményét ki kell kérni.
4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
személyi térítési díjakról szóló 3. pont szerinti rendelet módosítására az ellátásban érintett,
társult önkormányzatok a közigazgatási területükön nyújtott szolgáltatások vonatkozásában –
évente legfeljebb egy alkalommal – javaslatot tehetnek.
5. Somogyjád Község Önkormányzata a 3. pont szerinti rendeletében az intézményi térítési
díjat szolgáltatásonként és ellátási helyenként, valamennyi szolgáltatás esetén a szolgáltatási
önköltséggel megegyező összegben határozza meg. Az intézményi térítési díj
megállapításához szükséges szolgáltatási önköltség – a tárgyévre tervezett adatok alapján –
tárgyév március 20-ig kerül meghatározásra, melyről Somogyjád Község Önkormányzata a
társult önkormányzatokat legkésőbb 3 munkanapon belül elektronikus úton értesíti.
Amennyiben év közben a szolgáltatási önköltség korrigálására kerül sor, a gesztor
önkormányzat a változásról 5 napon belül köteles értesíteni a társult önkormányzatokat.
6. A 4. pont szerinti intézményi térítési díj csökkentésére irányuló javaslatról a társult
önkormányzat képviselő-testülete határozattal dönt, amelynek kivonatát legkésőbb a tárgyév
március 27. napjáig megküldi Somogyjád Község Önkormányzata részére. A határozatban a
társult önkormányzat a közigazgatási területén biztosított szolgáltatásra vonatkozó intézményi
térítési díj és a személyi térítési díj csökkentésére tehet javaslatot. Javaslatával egyidejűleg
kötelezettséget vállal arra, hogy a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak megtéríti:
6.1.az intézményi térítési díj és a javasolt, csökkentett összegű intézményi térítési díj
összegének, vagy
6.2.az intézményi térítési díj és a javasolt csökkentett összegű intézményi térítési díj
alapján számított személyi térítési díj összegének különbözetét az ellátottak száma

alapján várható igénybevétel szerint, 1/12-ed részletekben minden hó harmadik
napjáig.
7. Amennyiben a társult önkormányzatok 5. pont szerinti javaslata alapján a székhely
önkormányzat polgármestere úgy ítéli meg, hogy a térítési díjak meghatározásához
egyeztetés szükséges, akkor egyeztető tárgyalást hív össze a rendelet-tervezet
előkészítésére. Somogyjád Község Önkormányzat polgármestere az egyeztetést követő 3
munkanapon belül az elkészült rendelet-tervezetet véleményezésre elektronikus úton
megküldi a társult önkormányzatoknak, akik a rendelet-tervezetben foglaltakra 3 napon
belül észrevételt tehetnek. A határidő elmulasztása jogvesztő. Ha a megadott határidőn
belül a rendelet-tervezet módosítását indokoló észrevétel nem érkezik, úgy a székhely
önkormányzat polgármestere a rendelet-tervezetet jóváhagyásra előterjeszti Somogyjád
Község Önkormányzat képviselő-testülete elé, majd a kihirdetett rendeletet a kihirdetését
követő 10 napon belül elektronikus úton megküldi minden érintett polgármesternek és
jegyzőnek, valamint az intézmény vezetőjének.
8. A Társulási Tanács fenntartói jogkörében:
a) meghatározza az intézmény költségvetését,
b) ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét;
c) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát;
d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a
szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és
hatékonyságát,
e) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat
f) működteti a Szociális Kerekasztalt (Szt. 58. B. § (2) bekezdés)
g) kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének
véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt.
Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az
intézményi típus, forma megváltoztatása;
h) kikéri a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés
meghozatala előtt, így különösen az intézmény fenntartását érintő változások, az
intézmény átszervezésének, megszüntetésének, feladatkörének megváltoztatása esetén,
i) szolgáltatástervezési koncepciót készít – figyelemmel az Szt. 92. § (3) bekezdésére –
az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmény vonatkozásában.
j) kivizsgálja a Gyvt 36. § alapján hozzá érkező panaszokat és szükség esetén intézkedik
a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett intézkedéséről tájékoztatja a
működést engedélyező szervet.
k) irányítói jogkörében alapító okiratot módosíthat.
l) az intézmény feladatának megváltoztatásához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez a
társulás tagönkormányzatainak egyetértése szükséges.

IV.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE

A tagsági jogviszony keletkezése

1.

A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket, a társulási megállapodás
jóváhagyásával. Jóváhagyásuk során a megállapodás egészét fogadják el, és
döntésükben megfogalmazzák, hogy mely konkrét szolgáltatások biztosításában
vesznek a társulás tagjaként részt. Feladatonként nyilvánítják ki társulásba történő
belépésüket.

A Társulás tagnyilvántartása
2. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapításának alapja is.
3. A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról a
Hivatal a vonatkozó jogszabályok szerint külön nyilvántartást vezet.
4. A nyilvántartás tartalmazza:
a) a települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
b) feladatonként a belépés, a csatlakozás időpontját,
c) feladatokban való részvételt, ezen belül feladatok felsorolását, melyben a társult
település részt vesz,
d) feladatonként a szavazati jogosultságot,
e) a pénzügyi hozzájárulást
f)
tag neve, székhelye, e megállapodás szerint rögzített lakosságszáma,
g) a kilépés időpontja, tagság megszűnésének időpontját,
h) szavazati jogosultságokat és mértéküket a vállalt feladat ellátáshoz kapcsolódóan.

A Társulás szervei
5. A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás Elnöke, Alelnöke, a Társulás Pénügyi
Bizottsága, valamint a Társulás Munkaszervezete.
Társulási Tanács
6. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelynek a tagjai a társult
önkormányzatok polgármesterei. Bármely tagönkormányzat polgármesterének
akadályoztatása esetén helyettesítését az adott tagönkormányzat alpolgármestere látja el.
7. A Társulási Tanács tagjának és a 6) pont szerinti helyettesének egyidejű akadályoztatása,
illetve távolléte esetére helyettesítésének rendjét a társult tagönkormányzat képviselőtestülete határozza meg.
8. A 7) pont szerinti, helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő
felhatalmazó irat (képviselő-testületi határozat, egyéb kijelölő irat) bemutatását, átadását
követően járhat el.

9. Az 6) és 7) pont szerinti helyettesítési joggal felhatalmazott képviselő a Társulási Tanács
tagját megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és kötelességei azonosak a
Társulási Tanács tagjának jogaival és kötelességeivel.
10. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott feladat- és
hatásköröket.
Társulás Elnöke
11. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ.
12. Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz
a jelenlevő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnök
megválasztásához minősített többségű szavazat szükséges.
13. Az alelnök személyére az Elnök tesz javaslatot.
14. Az Elnököt a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják.
15. A Társulás Elnöke:
a) Képviseli a Társulást,
b) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését,
c) Tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
d) Kapcsolatot tart állami, társadalmi szervekkel, illetve szervezetekkel,
e) Gyakorolja az utalványozási jogot,
f) Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
Társulás Alelnöke
16. A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából
titkos szavazással Alelnököt választ. Az Alelnök személyére az Elnök tesz javaslatot. A
Társulás alelnökének megválasztásához a Társulás minősített többségű igen szavazata
szükséges.
Pénzügyi Bizottság
17. A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése céljából
pénzügyi bizottságot hoz létre.
18. A pénzügyi bizottság 3 tagból áll. Tagjaira a társult önkormányzatok képviselő testületei
tesznek javaslatot. Tagja a társult önkormányzatok képviselő –testületének tagja, vagy
nem képviselő alpolgármester is lehet. A tagokat egyszerű többséggel a tanács választja
meg, az önkormányzati választási ciklus idejére.
19. A pénzügyi bizottságnak nem lehet tagja az, aki a Társulással alkalmazásban áll, vagy a
Társulásnál gazdasági feladatokat lát el.
20. A pénzügyi bizottság feladatai különösen:

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit,
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az
azt előidéző okokat,
c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,
d) ellátja a TT által hozott határozatok végrehajtásának ellenőrzését.

Munkaszervezet
21. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Hivatal, mint
munkaszervezet látja el. A társulás adminisztratív-, valamint gazdasági feladatait és
intézménye gazdasági ügyeinek intézését a Hivatalon belül az államháztartás működési
rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti képesítéssel rendelkező egy
fő, főállású köztisztviselő intézi.
22. A Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen:
a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása,
b) gondoskodik a Társulás és intézménye költségvetésének, költségvetési beszámolóinak
és zárszámadásának elkészítéséről, és a Társulási Tanács elé terjesztéséről a
költségvetés végrehajtásáról,
c) a Társulásban összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi, a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos
elképzeléseit,
d) folyamatos kapcsolatot tart a járásban működő közigazgatási szervezetekkel,
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében,
e) ellátja a Társulás adatszolgáltatási feladatait,
f) gondoskodik a székhely település rendeletalkotást megelőző eljárások lefolytatásáról,
g) ellátja a Társulás által fenntartott költségvetési szerv és a társulás pénzügyi- gazdasági
feladatait,
h) előkészíti a Társulás és az általa fenntartott intézmény alapító okiratainak
módosításával kapcsolatos feladatokat.
V.

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
A Társulási Tanács ülései

1. A Társulási Tanács összetételét, és a szavazati arányokat összesen és feladatonként az. 1.
sz. melléklet tartalmazza.
2. A Társulási Tanács szükség szerint tart ülést.

3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, és
választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt.
4. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben,
b) a társulás bizottságának – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül
c) a társulás tagjai egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül,
d) a kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül.
5. A Társulási Tanácsot az Elnök hívja össze írásos, elektronikus úton közölt, az ülés előtt 5
nappal korábban megküldött meghívóval. Az összehívását bármely tag írásos indítvánnyal
kezdeményezheti, a napirend megjelölésével és írásos előterjesztéssel. Az elnök az ilyen
módon kezdeményezett ülést 5 napon belüli időpontra hívja össze. Az ülés rövid úton,
telefonon a következő napra is összehívható halaszthatatlan esetben. A tanács
működésének részletes szabályait, a tanácsülés előkészítését, az előterjesztések tartalmi és
formai elvárásait a tanácskozás rendjét, a jegyzőkönyvek készítését, a bizottságok
működését a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
6. A Társulási Tanács üléseit az Elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Alelnök
illetőleg a korelnök hívja össze, és vezeti le.
7. A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke,
feladatonként a tárgyalt napirendekhez igazodóan (melyik napirend melyik feladatellátást
érinti), valamint a jelenléti ív alapján kell megállapítani.
8. A Társulási Tanács ülése akkor határozatképes, ha ülésén az adott feladatra társult tagok
1/3-a, de legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van. A javaslat
elfogadásához a jelenlévők 1/2-e, de a tagok annyi igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát.
9. A tanács az általános, a társulás egészét érintő ügyekben, ilyenek pl. a tisztviselők, a
bizottságok választása, a társulás működésével, annak szabályozásával kapcsolatos
kérdésekben, tagok költségviselése mértékének megállapításánál együtt szavaz. Az
általános kérdéseknél a tanács akkor határozatképes, ha a tagok 1/3-a, de legalább a
szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van.
10. A Társulási Tanács feladatonkénti döntéseihez előírt minősített többségű szavazás esetén
a minősített többséghez feladatonként legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely
eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint felét, és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét (Mötv. 94 § (7) bekezdés).
11. A Tanács ülése nyilvános.
12. A Tanács ülésére és működésére a Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint a képviselőtestületre és a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

13. A Társulási Tanács üléseiről a Mötv. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire
vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a
társulási tanács által esetenként választott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási tanács
elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a kormányhivatalnak. A jegyzőkönyv a
tanácskozás lényegét rögzíti.
A tagok szavazatainak száma:
14. A Társulási Tanács a tagokat megillető szavazatok arányát a feladatellátásra társult
település lakosságszáma arányában határozza meg.
15. A tagok szavazati jogosultságát (szavazatarányt) összesen és feladatonként az 1. számú
melléklet tartalmazza.
A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok
16. Feladatonként az adott napirend besorolásának megfelelően minősített többségű szavazat
szükséges
a) településenként 500.000 Ft-ot meghaladó többlet pénzügyi kötelezettséggel járó
Társulási Tanácsi döntéshez, amennyiben az a költségvetés módosításával jár,
b) fejlesztési célt szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
c) a Társulás vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a
nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene a zárt ülés elrendeléséhez,
d) társult tag Társulásból történő kizárásáról
e) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
f) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez.
VI.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A Társulás tagjának jogai
1. A Társulás tagjának jogai különösen:
a) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Társulás szervezetének kialakításában.
b) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
c) Teljes joggal képviseli a társulási ülésen - képviselője útján - a saját önkormányzata
érdekeit.
d) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
e) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait
és információit.
f) A költségek arányos viselése mellett igényelheti a Társulás azon szolgáltatásait, amely
szolgáltatásokra megállapodást kötött.
g) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.

h) A Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb
pénzbevétel stb.).
i) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben,
jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére, és megtámadására.
j) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni.
k) A Társulás irataiba betekinthet az adatvédelmi szabályok szerint.
l) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a
kisebbségi vélemény rögzítésére, és képviseletére.
m) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
A társulás tagjainak kötelességei
2.

A társulás tagjának kötelességei különösen:
a) A Társulási Megállapodás és a Társulás működésére vonatkozó előírások, szabályok
betartása.
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a
társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
c) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
d) A Társulás határozatainak végrehajtása.
e) A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével
való egyeztetése, illetve a társulással való közlése.
f)
A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges
adatok és információk továbbítása a Társuláshoz.
g) A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések
teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
VII.

TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNY

1. A Társulási Megállapodás alapján a Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében
a következő önállóan működő költségvetési szervezet (intézményt) tartja fenn:
Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona
Székhelye: 7443 Somogyjád, Fő u. 8.
A Székhely intézmény telephelyeit a II. 4. pont tartalmazza.
VIII.

A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás működtetésével – munkaszervezeti feladatainak ellátásával - kapcsolatos
költségeket a társulás tagjai – a Társulás által fenntartott intézmény költségvetési
főösszege figyelembevételével – minden évben a költségvetés jóváhagyásával
egyidejűleg állapítják meg.

2. A társulás tagjai által fizetendő hozzájárulás meghatározása:

Idősek tartós bentlakásos szociális ellátása: Az idősek tartós bentlakásos otthona
esetében az Állam által nem finanszírozott költségek kizárólag Somogyjád Község
Önkormányzatát terhelik.
Szociális étkeztetés: Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda, Juta, Mezőcsokonya,
Újvárfalva, Osztopán, Bodrog, Somodor, Somogysárd, Somogyaszaló és
Magyaregres Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei az adott település
ellátottjainak arányában a következők szerint viselik:
közvetlen költség viselése: az adott településen az intézmény által az Szt. és annak
végrehajtási rendeleteiben a képesítési előírások szerint alkalmazott szociális segítő
személyek (közalkalmazottak) bér és bérjellegű közvetlen kiadásai, továbbá a feladat
ellátásához szorosan kapcsolódó dologi kiadások (pl. étkezés költsége, ellátáshoz
szükséges eszközök, bérleti díj, útiköltség, továbbképzés).
közvetett költség viselése: a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ fenntartására
társult önkormányzatok közigazgatási területén az éves költségvetésben jóváhagyott
mértékig és módon, az ellátottak arányában kerülnek felosztásra az intézmény
szakmai, felügyeleti és irányítási feladatellátásából az Szt. és annak végrehajtási
rendeleteiben a képesítési előírások szerint (intézményvezető, vezető ápoló,
gazdálkodási feladatot ellátó) adódó kiadások.
Házi segítségnyújtás: Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda, Osztopán, Bodrog,
Szentbalázs, Cserénfa, Gálosfa, Hajmás, Kaposgyarmat, Újvárfalva, Somogysárd,
Mezőcsokonya, Juta, Büssü, Kisgyalán, Gölle, Magyaregres, Somodor,
Somogyaszaló és Somogyfajsz Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei az
adott település ellátottjainak arányában a következők szerint viselik:
közvetlen költség viselése: az adott településen az intézmény által az Szt. és annak
végrehajtási rendeleteiben a képesítési előírások szerint alkalmazott házi
segítségnyújtást végző személy, személyek (közalkalmazottak) bér és bérjellegű
közvetlen kiadásai, továbbá a feladat ellátásához szorosan kapcsolódó dologi
kiadások (pl. ellátáshoz szükséges eszközök, bérleti díj, útiköltség, továbbképzés).
közvetett költség viselése: a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ fenntartására
társult önkormányzatok közigazgatási területén az éves költségvetésben jóváhagyott
mértékig és módon, az ellátottak arányában kerülnek felosztásra az intézmény
szakmai, felügyeleti és irányítási feladatellátásából az Szt. és annak végrehajtási
rendeleteiben a képesítési előírások szerint (intézményvezető, vezető gondozó,
gazdálkodási feladatot ellátó) adódó kiadások
Idősek nappali ellátása: Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda, Osztopán, Bodrog,
Hajmás, Cserénfa, Juta, Újvárfalva, Somogysárd, Mezőcsokonya, Somodor,
Somogyaszaló és Magyaregres Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei az
adott település ellátottjainak arányában a következők szerint viselik:
közvetlen költség viselése: az adott településen, feladatellátási helyen az intézmény
által az Szt. és annak végrehajtási rendeleteiben a képesítési előírások szerint
alkalmazott nappali ellátást végző személy, személyek (közalkalmazottak) bér és
bérjellegű közvetlen kiadásai, továbbá a feladat ellátásához szorosan kapcsolódó

dologi kiadások (pl. ellátáshoz szükséges üzemeltetési költségek, eszközök, bérleti
díj, útiköltség, továbbképzés).
közvetett költség viselése: a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ fenntartására
társult önkormányzatok Képviselő-testületei közigazgatási területén az éves
költségvetésben jóváhagyott mértékig és módon, az ellátottak arányában kerülnek
felosztásra az intézmény szakmai, felügyeleti és irányítási feladatellátásából az Szt.
és annak végrehajtási rendeleteiben a képesítési előírások szerint (intézményvezető,
vezető gondozó, gazdálkodási feladatot ellátó) adódó kiadások
Családsegítés: Somogyjád Község Önkormányzata, mint a Somogyjádi Közös
Önkormányzati Hivatal székhely települése (Somogyjád, Edde, Alsóbogát,
Osztopán), Juta Község Önkormányzata, minta a Jutai Közös Önkormányzati
Hivatal székhely települése (Juta, Somodor, Somogyaszaló, Kaposfő és
Magyaregres), valamint Somogysárd Község Önkormányzata, mint a Somogysárdi
Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése (Somogysárd, Újvárfalva,
Mezőcsokonya és Somogyfajsz) Képviselő-testületei az adott település lélekszáma
alapján a következők szerint viselik:
közvetlen költség viselése: az adott településen az intézmény által az Szt. és
annak végrehajtási rendeleteiben a képesítési előírások szerint alkalmazott
családgondozást végző személy, személyek (közalkalmazottak) bér és bérjellegű
közvetlen kiadásai, továbbá a feladat ellátásához szorosan kapcsolódó dologi
kiadások (pl. a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök, bérleti díj, útiköltség,
továbbképzés).
közvetett költség viselése: a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ fenntartására
társult önkormányzatok Képviselő-testületei közigazgatási területén az éves
költségvetésben jóváhagyott mértékig és módon, lakosságszám arányában kerülnek
felosztásra az intézmény szakmai, felügyeleti és irányítási feladatellátásából az Szt. és
annak végrehajtási rendeleteiben a képesítési előírások szerint (intézményvezető,
vezető családgondozó, gazdálkodási feladatok ellátó) adódó kiadások
Gyermekjóléti szolgáltatás: Somogyjád Község Önkormányzata, mint a Somogyjádi
Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése (Somogyjád, Edde, Alsóbogát,
Osztopán), Juta Község Önkormányzata, minta a Jutai Közös Önkormányzati Hivatal
székhely települése (Juta, Somodor, Somogyaszaló, Kaposfő és Magyaregres),
valamint Somogysárd Község Önkormányzata, mint a Somogysárdi Közös
Önkormányzati Hivatal székhely települése (Somogysárd, Újvárfalva, Mezőcsokonya
és Somogyfajsz) Képviselő-testületei az adott település lélekszáma alapján a
következők szerint viselik:
közvetlen költség viselése: az adott településen az intézmény által az Szt. és annak
végrehajtási rendeleteiben a képesítési előírások szerint alkalmazott családgondozást
végző személy, személyek (közalkalmazottak) bér és bérjellegű közvetlen kiadásai,
továbbá a feladat ellátásához szorosan kapcsolódó dologi kiadások (pl. a
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök, bérleti díj, útiköltség, továbbképzés).

közvetett költség viselése: a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ fenntartására
társult önkormányzatok Képviselő-testületei közigazgatási területén az éves
költségvetésben jóváhagyott mértékig és módon, az lakosságszám arányában kerülnek
felosztásra az intézmény szakmai, felügyeleti és irányítási feladatellátásából az Szt. és
annak végrehajtási rendeleteiben a képesítési előírások szerint (intézményvezető,
vezető családgondozó, gazdálkodási feladatok ellátó) adódó kiadások
Családi bölcsőde: Somogyjád, Alsóbogát, Edde, Várda, Osztopán, Bodrog, Juta,
Mezőcsokonya, Somogysárd és Újvárfalva Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei az adott település ellátottjainak arányában a következők szerint viselik:
költség viselése: az intézmény által alkalmazott az Szt. és annak végrehajtási
rendeleteiben a képesítési előírások szerint gondozást végző személy, személyek
(közalkalmazottak) bér és bérjellegű kiadásai, továbbá a feladat ellátásához szorosan
kapcsolódó dologi kiadások (pl. a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök,
útiköltség, továbbképzés), valamint a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ
fenntartására társult önkormányzatok Képviselő-testületei közigazgatási területén az
éves költségvetésben jóváhagyott mértékig és módon, az ellátottak arányában kerülnek
felosztásra az intézmény szakmai, felügyeleti és irányítási feladatellátásából
(intézményvezető, vezető családgondozó, gazdálkodási feladatok ellátó) adódó
kiadások
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Somogyjád, Edde, Alsóbogát, Várda,
Osztopán, Bodrog, Szentbalázs, Cserénfa, Gálosfa, Hajmás, Kaposgyarmat,
Újvárfalva, Somogysárd, Mezőcsokonya, Juta, Mernye, Polány, Ecseny,
Szentgáloskér, Magyaratád, Patalom, Büssü, Kisgyalán, Magyaregres, Orci, Somodor,
Somogyaszaló, Somogygeszti és Zimány Község Önkormányzatainak Képviselőtestületei az adott település ellátottjainak arányában a következők szerint viselik:
költség viselése: az intézmény által alkalmazott az Szt. és annak végrehajtási
rendeleteiben a képesítési előírások szerint jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző
személy, személyek (közalkalmazottak) bér és bérjellegű kiadásai, továbbá a feladat
ellátásához szorosan kapcsolódó dologi kiadások (pl. ellátáshoz szükséges eszközök,
bérleti díj, útiköltség, továbbképzés), valamint a Somogyjádi Alapszolgáltatási
Központ fenntartására társult önkormányzatok közigazgatási területén az éves
költségvetésben jóváhagyott mértékig és módon, az ellátottak arányában kerülnek
felosztásra az intézmény szakmai, felügyeleti és irányítási feladatellátásából
(intézményvezető, vezető gondozó, gazdálkodási feladatot ellátó) adódó kiadások
IX.

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE

Költségvetés, zárszámadás
1. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan határozatban állapítja meg. A
költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Hivatal útján gondoskodik.
2. A Társulás költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott
intézmény költségvetését is. A Társulás által fenntartott intézmény működéséhez
szükséges önkormányzati hozzájárulás mértékét feladatonként a Társulási Tanács fogadja
el.

3. A társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el.
4. A Társulás pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt. Kaposvári Fiókjánál megnyitott
pénzforgalmi számlán kezeli, az általa létrehozott, fenntartott költségvetési szervek csak e
hitelintézetnél vezethetik költségvetési elszámolási számlájukat.
A költségvetés forrásai
5. A költségvetés forrásai az állami támogatás, a tagok kötelező befizetései, állami pályázati
forrás, gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, a Társulás
vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel
nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, a társulás és az általa
fenntartott intézmény saját bevételeiből, a társulás tagjainak fejlesztés estén az önerő
befizetései.
6. Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás mértékének meghatározása során az
önkormányzatok által ellátott feladatok kiadási főösszegéből kerül levonásra az adott
feladat ellátására megigényelt állami támogatás, valamint a saját bevételek összege. Az
így megállapított különbözet képezi a tagok kötelező befizetéseit feladatellátási
helyenként számítva.
7. Az adott feladatban tag önkormányzatnak a fizetendő hozzájárulást havonta előre kell
megfizetni úgy, hogy az éves összeg 1/12-ét minden hónap 3. napjáig utalja a Társulás
számlájára, a társulás által fenntartott intézmény folyamatos finanszírozása érdekében. A
zárszámadáskor a tényleges elszámolt létszám alapján kell a többletet vagy a hiányt
megállapítani. Az elszámolást követő 15 napon belül az önkormányzat polgármesterének
nyilatkozata alapján kell a többletet visszautalni, vagy az elszámolás évében fizetendő
pénzátadásba beszámolni. A hiányt 10 napon belül kell befizetni a Társulás számlájára.
8. Amennyiben a működési engedélyben és az éves költségvetésben jóváhagyott,
meghatározott szakmai létszám az évközben megnövekedett feladatokhoz, ellátási
létszámhoz nem elegendő, úgy az intézményvezető indítványozza a létszámnorma
emelését. A létszámkeret módosítását követően az érintett (társult) önkormányzat 30
napon belül köteles a szükséges többletforrást átadott pénzeszközként a Társulás
költségvetési elszámolási számlájára átutalni.
9. A rendeltetésszerű működéshez szükséges fejlesztésekhez, beruházásokhoz való
hozzájárulást a tagok külön egyeztetés alapján a társulás működési költségeihez való
hozzájárulás arányában viselik.
10. A foglalkoztatotti létszám évente kerül meghatározásra a társulás és az intézmény
bontásában, a tényleges feladatellátás függvényében, mely a költségvetési határozattal egy
időben kerül elfogadásra.
11. A Társulás pénzintézeti számlája felett a Társulási Tanács elnöke, alelnöke a Hivatal
jegyzője és az elnök által kijelölt köztisztviselő jogosult rendelkezni oly módon, hogy a
pénzügyi tranzakciók bonyolításánál aláírók ketten együtt lehetnek úgy, hogy az egyik
minden esetben a Társulás elnöke, vagy alelnöke.
A költségvetés működése, a közös intézmény fenntartása, finanszírozása:

12. Az intézmény fenntartása és finanszírozása, forrásai a mindenkori központi
költségvetésről szóló törvényben annak mellékletében meghatározott helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaként a
költségvetési törvény mellékletében meghatározott központi támogatásokból, valamint a
saját bevételből történik. Amennyiben az állami támogatás és az intézményi bevétel a
kiadásokat nem fedezi, a hiányzó részt az önkormányzatok pénzeszközátadással
finanszírozzák. Az állami támogatások leigénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó
jogszabályi előírások szerint történik.
13. Ha az intézményi kiadásokat az állami, a költségvetési törvény mellékleteiben rögzített
ágazati feladatra vonatkozó támogatás és az intézmény bevételei nem fedezik, akkor a
nem fedezett intézményi fenntartási költségeket (a szükséges pénzeszközátadás éves
összegét) a Társulási Tanács feladatonként és feladatellátási helyenként a Társulás éves
költségvetésének összeállítása során határozza meg. A hozzájárulás mértékét
feladatonként és feladatellátási helyenként kell meghatározni, és mindig csak az adott
feladatban résztvevő önkormányzat szavaz. Költségvetés módosítása során pótbefizetés
rendelhető el.
14. Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik az állami elszámolások
eredményeként, a visszafizetendő összegért a társulás feladatellátási helyenként
önkormányzati hozzájárulások arányában felel aszerint, hogy feladathoz, vagy
lakosságszámhoz kötötten fizették- e meg a hozzájárulást.
15. A Társulás tartozásaiért a Társulás tagjai a szerint felelnek, hogy a lakosságarányosan,
vagy feladathoz kötötten fizették-e a hozzájárulást.
16. A költségvetésbe pályázat révén bekerülő támogatás összegének a pályázati célt
megvalósító önkormányzat javára történő átadásáról a Társulási Tanács és az érintett
önkormányzat megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a jogosultsági
feltételekre, a támogatás összegére, felhasználására, elszámolására és az esetleges
visszafizetésre vonatkozó szabályokat.
17. A pénzpiaci műveletek végzésére hitelfelvétel kivételével a Tanács Elnöke jogosult
(lekötés, stb.).
X.

A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL VÁLLALT PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS NEM
TELJESÍTÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ELJÁRÁS

1. A Társulás tagjai vállalják, hogy fizetési kötelezettségeik elmulasztása esetén a Társulási
Tanács elnöke – a fizetési kötelezettséget és járulékait (kamat, költségek) a megállapodás
2. számú függelék szerinti nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámláról azonnal a
mulasztást követően haladéktalanul azonnali beszedési megbízással érvényesítse.
2. A 2. számú függelék szerinti bank által igazolt beszedési nyilatkozat Társulás részére
történő visszajuttatása a Társulás által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltétele.
3. A teljesítés elmaradása esetén a Társulás Elnöke 5 munkanapon belül jogosult az azonnali
beszedési megbízás kezdeményezésére, a kötelezett egyidejű értesítése mellett, csatolva a
megbízást alátámasztó dokumentumokat.

4. A teljesítés elmaradása esetén a Társulás elnöke a társult település által igénybe vett
szolgáltatásokhoz történő települési hozzáférést felfüggesztheti.
5. Amennyiben a Társulás tagjai a pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségüknek
határidőn belül nem tesznek eleget, a késedelmes teljesítés miatt a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő kamatot is kötelesek megfizetni.
6. Az azonnali beszedési megbízás eredménytelensége esetén az azonnali beszedési
megbízás benyújtására jogosult 35 napon belül azt ismételten benyújtja, ennek
eredménytelensége esetén bírósági eljárást kezdeményez.
XI.

A TÁRSULÁS VAGYONA, VAGYONÁTADÁS FELTÉTELEI,

A TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE
A társulás vagyona
1.

A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg.

2.

A társulás a közszolgálati feladatok ellátása érdekében a társult önkormányzatok és
feladatot ellátó intézmény számára a társulás vagyona felett használati jogot biztosít.

3.

A társulás vagyonának a társult településeknek és intézményének történő használatba
adása átadás - átvételi jegyzőkönyv vezetésével történhet, a használatba vett vagyon
tekintetében a használatba vevők leltárvezetési kötelezettséggel tartoznak.

4.

Az egyes feladat ellátási helyek által használt ingatlanok tulajdonjoga a tag önkormányzat
tulajdonában marad, a feladat ellátási helyeken már meglévő ingóságok ugyancsak az
önkormányzatok tulajdonában maradnak, melyet tételes leltár, műszaki állapot
meghatározást követően a közösen fenntartott intézmény használatába ad azzal, hogy az
csak az átadó önkormányzat helye szerinti telephelyen hasznosítható:
4.1.Somogyjád, Fő u. 8. szám és a Somogyjád Kossuth L. u. 14. szám alatti épület és leltár
szerinti felszerelései és ingóságai, amely Somogyjád Község Önkormányzatának
tulajdonát képezi.
4.2.Alsóbogát, Vörösmarty u. 33. szám alatti épületben épületrész, és leltár szerinti
(berendezési) ingóságai amely Alsóbogát Község Önkormányzatának tulajdonát
képezi.
4.3.Edde, Fő u. 47. szám alatti épületben épületrész, és leltározás szerinti ingóság, amely
Edde Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.4.Osztopán, Fő u. 11. szám alatti épületben épületrész, és leltár szerinti ingóság, amely
Osztopán Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.5.Bodrog, Kossuth L. u. 54. szám alatti épületben épületrész, és leltár szerinti ingóság,
amely Bodrog Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.6.Várda, Fő u. 94. szám alatti épületben épületrész, és leltár szerinti ingóság, amely
Várda Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.

4.7.Szentbalázs, Fő u. 35. szám alatti épületben épületrész, és leltár szerinti ingóság,
amely Szentbalázs Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.8.Cserénfa, Szent István tér 1. szám alatti épületben épületrész, és leltár szerinti ingóság,
amely Cserénfa Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.9.Gálosfa, Kossuth L. u. 3. szám alatti épületben épületrész, és leltár szerinti ingóság,
amely Gálosfa Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.10. Hajmás, Kossuth utca 37. és a Hajmás, Templom tér 1. szám alatti épületben
épületrész, és leltár szerinti ingóság, amely Hajmás Község Önkormányzatának
tulajdonát képezi.
4.11. Kaposgyarmat, Fő u. 6. szám alatti épületben épületrész, és leltár szerinti ingóság,
amely Kaposgyarmat Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.12. Újvárfalva, Szabadság tér 12. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti
ingóság, amely Újvárfala Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.13. Somogysárd, Fő u. 22. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság,
amely Somogysárd Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.14. Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti
ingóság, amely Mezőcsokonya Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.15. Juta, Dózsa Gy. u. 29. szám, valamint Dózsa György u. 27/A. szám alatti épületben
épületrész és leltár szerinti ingóság, amely Juta Község Önkormányzatának tulajdonát
képezi.
4.16. Mernye, Fő u. 14. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság, amely
Mernye Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.17. Polány, Fő utca 23. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság, amely
Polány Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.18. Ecseny, Petőfi utca 116. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság,
amely Ecseny Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.19. Szentgáloskér, Kossuth L. utca 3. szám alatti épületben épületrész és leltárszerinti
ingóság, amely Szentgáloskér Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.20. Magyaratád, Hősök tere 4. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság,
amely Magyaratád Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.21. Patalom, Kossuth L. utca 58. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság,
amely Patalom Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.22. Büssü, Kossuth utca 33. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság,
amely Büssü Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.23. Kisgyalán, Szabadság tér 15. szám alatti épületben épületrész és leltárszerinti ingóság,
amely Kisgyalán Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.24. Gölle, Petőfi utca 2/B szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság, amely
Gölle Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.25. Magyaregres, Dózsa Gy. utca 8. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti
ingóság, amely Magyaregres Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.26. Orci, Petőfi tér 2. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság, amely
Orci Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.27. Somodor, Kossuth L. u. 81 szám alatti épületben épületrész és leltárszerinti ingóság,
amely Somodor Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.28. Somogyaszaló, Kossuth utca 107. szám alatti épületben épületrész és leltárszerinti
ingóság, amely Somogyaszaló Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.29. Somogygeszti, Béke tér 5. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság,
amely Somogygeszti Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.30. Zimány, Kossuth utca 31. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság,
amely Zimány Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.

4.31. Kaposfő, Kossuth L. u. 221. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti ingóság,
amely Kaposfő Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.
4.32. Somogyfajsz, Kossuth utca 63. szám alatti épületben épületrész és leltár szerinti
ingóság, amely Somogyfajsz Község Önkormányzatának tulajdonát képezi.

5. Az ingatlan fekvése szerinti önkormányzatok által végzett beruházások következtében
előállt ingatlan vagyonnövekmény a beruházó önkormányzat tulajdonát képezi.
6. A használatba átadott vagyon külső forrásokból (pályázat) keletkezett vagyonnövekménye
a társult települési önkormányzatainak közös tulajdonát képezi pályázati önrészük
arányában.
7. A beruházás során keletkezett ingó vagyon külső forrásokból (pályázat) keletkezett
vagyonnövekménye a társult települési önkormányzatainak közös tulajdonát képezi
pályázati önrészük arányában.
8. A társulásba bevitt nem fogyóeszköznek minősülő ingóvagyon a bevivő önkormányzat
tulajdona.
9. Az avulás, elhasználódás miatt cserélt ingóvagyon a társulás közös tulajdona, kivéve, ha
az avult eszköz cseréje nem közös forrásból, hanem valamelyik önkormányzat külön
forrásából történt. Ez esetben a beszerző önkormányzat a tulajdonos, aki az ingó
vagyontárgyat a társulás használatába adja.

A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése
10. Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból
vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel
arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati
támogatást ne fizesse meg.
11. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. Annak kiadását a társulás tagja részére legfeljebb öt évre el
lehet halasztani, ha annak természetbeni kiadása veszélyezteti a társulás feladatának
ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a társulással kötött szerződés alapján
használati díj illeti meg.
Tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje
12. A tulajdonosi jogok gyakorlása során felmerülő egyes feladatokat (igazgatási, előkészítési
és a döntés végrehajtása során felmerülő feladatok) a Hivatal látja el.
13. Az 12. pontban meghatározott feladatok különösen:
a) a társulási vagyon nyilvántartása, vezetése,
b) a társulási vagyonnal való eredményes gazdálkodás szempontjából szükséges döntések
meghozatalának kezdeményezése,

c) szerződések előkészítése.
14. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, személy, illetve a képviselet jogot – szerződés vagy
meghatalmazás alapján – ellátó személy, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a
tulajdonosi jogok körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban
a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá bármely közigazgatási vagy
bírósági eljárásban az ügyfél vagy a peres fél jogát.
15. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve annak képviselője gyakorolja
az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonos-társakat megillető jogokat, és teljesíti a
kötelezettségeket.
16. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve képviselő a vagyontárgy
használatával, bérletével összefüggésben gyakorolja a használatba adó vagy bérbeadó
jogait és kötelezettségeit.
17. A tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács, illetve átruházott hatáskörben a Tanács Elnöke
gyakorolja.

XII.

INTÉZMÉNY KÖZÖS ALAPÍTÁSA ESETÉN AZ ALAPÍTÓI JOGOK
GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A társulás tagjai által közösen alapított intézmény esetén az alapítói jogokat (alapítás,
átalakítás, megszűntetés, költségvetési szerv alapító okiratának kiadása) a
feladatellátásban részt vevő településekből álló Társulási Tanács gyakorolja.
XIII.

A TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS RENDJÉTŐL ELTÉRŐ

(NEM MINDEN TAG RÉSZÉRE VAGY A TAG ÁLTAL SAJÁT INTÉZMÉNYE ÚTJÁN MÁS
TAGOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ) FELADATELLÁTÁS
1. A Tanács azonos véleményen lévő tagjai és településeik a II. pontban meghatározott
feladatok megvalósítása érdekében további intézményt alapíthatnak, közös feladat ellátást
végezhetnek, a feladatot megvalósíthatják. Ha utóbb a megvalósulást követően a
szolgáltatáshoz további település csatlakozni kíván, csak akkor csatlakozhat, ha megfizeti
azt az igazolt többletköltséget és Ptk. szerinti kamatát.
2. A jelen megállapodásban foglalt további feladatok ellátása adott településre
vonatkozóan a település által meghatározott és vállalt mértékben történik. A települések
által vállalt feladatokat a tagnyilvántartás tartalmazza. Ahol van szavazati joga az adott
településnek, arra a feladatra vonatkozóan vesz részt a közös feladatellátásban és viseli a
költségeket.
3. A feladatellátásban részt vevők költségeit a közös feladatellátásban részt vevő
településekből álló Társulási Tanács határozza meg.

4. A közös feladatellátásra alakult Társulási Tanács a feladatellátásban részt nem vevő
településre feladatellátásból származó kötelezettséget nem állapíthat meg.
XIV.

A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS ÁLTAL
MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI

1. A társult település a szolgáltatás igénybevételének szándékáról, a szolgáltatás kezdő
dátumát megelőzően négy hónappal korábban értesíti a feladat ellátásában részt vevő
Társulási Tanácsot.
2. A feladat- és hatáskör vállalásáról a Társulási Tanács határozatban dönt a feladat- és
hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban.
3. A feladat ellátásban részt vevő Társulási Tanács a társult település csatlakozási igényéről
minősített többséggel dönt.
4. A társult település a szolgáltatás igénybevételéért a Társulási Tanács által az adott évi
költségvetésben meghatározottak szerinti pénzeszközátadással tartozik.
5. Az első befizetés a szolgáltatás igénybevételének kezdő dátumától számított 10 napon
belül esedékes.
6. A befizetések a továbbiakban az általános szabályok szerint történnek.

XV.

A TÁRSULÁS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

1. A Társulási Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési
önkormányzatnak beszámolnak a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a
Társulás pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett tevékenységükről.
2. A Társulási Tanács tagjai a közszolgáltatásokat nyújtó intézménye tekintetében
adatszolgáltatási kötelezettséget vállalnak a Hivatal irányában. Az adatok elsődleges
forrása a feladatokat ellátó intézmény statisztikai kimutatása.
3. A Társulási Tanács a tájékoztatási rendszerének keretében a Társulás és szervei
dokumentumait, a Társulás üléseit, előterjesztéseit, az ülések jegyzőkönyveit, a Társulás
döntéseit, a Társulásra vonatkozó közérdekű adatait a székhely település honlapján
folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatása
számára.
XVI.

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE

1. A Társulási Tanács
a) feladatkörében ellenőrzi a Társulási Tanács határozatainak végrehajtását,
b) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a pénzügyi és gazdálkodási tevékenységet,
c) ellenőrzi a tagi kötelező hozzájárulások és más anyagi támogatások időarányos
befizetését.

2. A Társulás belső ellenőrzéséről a Társulás elnöke gondoskodik.
XVII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. A megállapodás módosítására vonatkozó kérelmet a Társulási Tanács elnökénél írásban
kell benyújtani.
2. Az Elnök köteles a kezdeményezés kézhezvételét követően 8 napon belül megküldeni azt a
Társulási Tanács tagjainak, és megtárgyalása érdekében 30 napon belül összehívni a
Társulási Tanácsot.
3. Az Elnök a Társulási Tanács ülését követő 8 napon belül köteles a kérelmet, a Társulási
Tanács véleményével a társult önkormányzatoknak megküldeni.
4. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.
XVIII. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS FELTÉTELEI

1. A Társulásból - bármelyik társult feladatból - a kiválni szándékozó önkormányzat
képviselő-testülete kiválásra vonatkozó minősített többséggel hozott határozata
megküldésével a naptári nap utolsó, december 31. napi hatállyal – kiválhat. A Mötv. 89. §
(2) bekezdése alapján a kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a
települési önkormányzat képviselő-testülete legalább 6 hónappal korábban köteles
meghozni, és azt a Társulási Tanáccsal írásban közölni.
2. A Társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott döntése mellett a
megállapodás év közben is felmondható.
3. A Társulási tagság megszűnik:
a) ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül,
b) az adott feladat ellátása megszűnik a társulás megszűnése nélkül,
c) ha az adott feladatellátást végző önkormányzatok együtt kimondják a társulásban
történő feladat ellátás megszűnését,
d) ha a társulás tagsága a Társulás egészének valamennyi feladatellátásra vonatkozó
megszűnését kimondja, azt a Társulást képező települések képviselő-testületei
megerősítik minősített többséggel hozott határozatukkal,
e) a Társulási Tanács - minősített többséggel hozott döntéssel- naptári negyedév utolsó
napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. A
kizárásról szóló döntést a tanács legalább hat hónappal a kizárást megelőzően köteles
írásban közölni.

4. A társulási tanács - minősített többséggel hozott döntéssel - a társulásból kizárhatja a
társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt
felhívásra határidőben nem tett eleget, így különösen, ha a tag – több alkalommal, de
legalább 2 alkalommal – a pénzügyi hozzájárulást nem, vagy nem határidőben utalja át.
5. A kizárásról szóló döntést a tanács legalább hat hónappal a kizárást megelőzően köteles
írásban közölni.
6. A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a társulás használatába
adott vagyontárgyakon a társulás használati joga a kiválás időpontjában megszűnik.
7. A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag köteles gondoskodni a közigazgatási
területén dolgozó közalkalmazotti állományába történő visszavételéről, vagy más módon
történő továbbfoglalkoztatásáról, illetőleg az esetlegesen szükségessé váló
létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezetének biztosításáról.
8. A társulásból való kilépés speciális szabálya:
A DDOP-3.1.3/A-2f-2009-0005 azonosítószámú, az „Egyenlő esély integrált mikrotérségi
alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központ Somogyjád” című pályázat és
megvalósítására, fenntartására vállalt kötelezettségek teljesítése 2017. december 31-ig
társulásban való fenntartás. A konzorciumi tagok esetleges kilépése esetén a szerződésben
(támogatási szerződés) vállalt kötelezettségből adódó összes terhet, költséget, esetlegesen
keletkező kárt köteles viselni (Somogyjád, Osztopán, Edde, Alsóbogát, Várda, Bodrog,
Juta, Mezőcsokonya, Újvárfalva, Somogysárd).
XIX.

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A TAGOK EGYMÁSSAL VALÓ
ELSZÁMOLÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE, MÓDJA

1. A Társulás megszűnik:
a) a törvény erejénél fogva,
b) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
c) ha a Társulás valamennyi tagjának képviselőtestülete minősített többséggel
elhatározza a társulás megszűntetését,
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a
tagok felosztják.
3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyon felosztásáról külön
megállapodásban rendelkeznek. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és
annak szaporulata a Társulás tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg
következő elvek figyelembe vételével:
a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott
ingóságokat vissza kell adni a használatba adónak,
a társulás tulajdonába adott, természetben meglévő ingóságokat természetben kell
a tulajdonba adónak visszaadni.

4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.
5. Amennyiben a társulás állami támogatásban részesült, és a társulásból való kilépés
eredményeként a Társulás már nem felel meg az állami támogatás igénybevétele
feltételeinek, úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben
felmerült többlet költséget (pl. foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
többletkiadások) a Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésekor a jelen társulási
megállapodás azonnali beszedési megbízással kapcsolatos eljárási szabályai az irányadók.
6. Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Társulás
megszűnésekor a Társulás intézményében foglalkoztatott közalkalmazott(ak)at – a
feladatellátási helyük fenntartásában résztvevő tagönkormányzatok egymás közötti
megállapodása alapján – áthelyezéssel a feladatellátási helyük fenntartásában résztvevő
tagönkormányzatok
valamelyikének
állományába
visszaveszik,
vagy
továbbfoglalkoztatásukról más módon gondoskodnak. Amennyiben nincs lehetőség a
közalkalmazott/ak továbbfoglalkoztatására a létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi
kiadást az ezen megállapodás VIII. fejezet 2.) pontja szerint kell megosztani a
tagönkormányzatok között.
7. A Társulás megszűnése következtében - amennyiben az intézménynél az létszámleépítést
tesz szükségessé – a felmerülő költségek lakosságszám-arányosan a feladatellátásban
érintett települések önkormányzatainak képviselő-testületeit terhelik.
XX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó
önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik elfogadottá, és 2013. július 1.
napján lép hatályba. A társulás, mint jogi személy létrejöttéhez kincstári bejegyzés
szükséges.
Jelen megállapodás elfogadásával hatályát veszti a megállapodó felek által kötött
valamennyi nem jogi személyiségű, gyermekjóléti szolgáltatással, a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító családi bölcsőde, a szociális alapszolgáltatásokkal és az
ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonával kapcsolatos társulási megállapodás. Jelen
megállapodással létrejött társulás jogutódja a korábban kötött, fent részletezett feladatok
ellátására létrejött társulásnak.
A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Peres eljárás
előtt közvetítőként a TÖOSZ egyeztető bizottságát kérik fel.
E társulási megállapodás melléklete és függelékei:
1. Melléklet: Mandátumok mértéke összesen és feladatonként
2. Függelékek:
a) 1. számú függelék: Somogyjád és Mikrotérsége lakosságszáma 2016. január 1-jén

b) 2. számú függelék: Nyilatkozat azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
c) 3. számú függelék: A társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
d) 4. számú függelék: A társulás szakágazata és szakfeladatai
Somogyjád, 2016. …………………………..

Záradék:
A társulási megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el előírásait
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Cserénfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Ecseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Edde Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Igal város Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Juta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Kaposgyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Kazsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Magyaratád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Magyaregres Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata

/2016.

(______)
/2016.

/2016.
/2016.

(______)

(______)
/2016.

/2016.

(______)

(______) számú

/2016.
/2016.

számú

(______)
/2016.

számú
(______)
számú
(______)
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(______)

/2016.

(______)

számú

/2016.

(______)

számú

/2016.

(______)

/2016.

(______)

/2016.

(______)

számú

/2016.

(______)

számú

/2016.

(______)

számú

Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Mezőcsokonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Orci Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Osztopán Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Patalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Polány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Ráksi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Somogysárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Szentbalázs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Szentgáloskér Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata
Újvárfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Várda Község Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata
Zimány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
számú határozata

A Társulási megállapodás 10 eredeti példányban készült.
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/2016.

(______) számú
(______)
/2016.

számú
(______)
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Aláírások:
Somogyjád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

-----------------------------------Lőrinczné Kiss Ilona
polgármester

Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
----------------------------------------Nagy Mariann
polgármester

Alsóbogát Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Süle Tibor
polgármester

Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------------Kovács Béla László
polgármester

Várda Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Varga András
polgármester

Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------------Erdei Norbert
polgármester

Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
----------------------------------Major János
polgármester

Mernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Kisfalusi András
polgármester

Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Kőkuti István
polgármester

Polány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-----------------------------------Ellenberger Tamás
polgármester

Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
------------------------------------

Szabó Péter
polgármester

Somodor Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
--------------------------------------Makai Sándor
polgármester

Magyaratád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
--------------------------------------Törzsök Róbert Zoltán
polgármester

Patalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
--------------------------------------Keszler Ferenc
polgármester

Orci Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

--------------------------------------Vass Ferenc
polgármester

Somogyaszaló Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
------------------------------------Kovács Andrea
polgármester

Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Csór Zoltán
polgármester

Szentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------dr. Tornyos Gábor
polgármester

Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Papp Lajos
polgármester

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Gáspár József
polgármester

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Török Sándor
polgármester

Kaposgyarmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

-------------------------------------Hegedüs Jenő
polgármester

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Fentős Zoltán
polgármester

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Sudár Zoltán
polgármester

Újvárfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Kiss Péter Pálné
polgármester

Zimány Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Takács János
polgármester

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
--------------------------------------

Szegvári József Ferenc
polgármester

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Horváth Zoltán
polgármester

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Kovács Ernő
polgármester

Magyaregres Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Bodor Zoltán
polgármester

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
-------------------------------------Sall István
polgármester

1. melléklet
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás
tagönkormányzatainak szavazati jogosultsága (mandátuma) összesen
(2016. január 01. lakosságszám alapján)

Sorszám

Település

1.

Alsóbogát
Bodrog
Büssü
Cserénfa
Ecseny
Edde
Gálosfa
Gölle
Hajmás
Juta
Kaposgyarmat
Kisgyalán
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Orci
Osztopán
Patalom
Polány
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Szentbalázs
Szentgáloskér
Újvárfalva
Várda
Zimány

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Összesen

Állandó lakosság
Szavazati arány
2016. január 1-jén*
277
1,5%

571

2,3%
2,3%
1,2%
1,3%
1,2%
1,4%
5,1%
1,3%
6,6%
0,5%
1,2%
4,5%
3,5%
7,6%
6,8%
3,2%
4,5%
1,9%
1,5%
2,3%
4,1%
3,0%
2,7%
8,9%
7,1%
1,7%
3,0%
1,6%
2,8%
3,2%

18 088

100,0%

421
419
209
229
210
245
928
244
1 202
99
222
818
633
1 381
1 225
572
815
351
277
419
745
547
494
1 605
1 285
309
540
296
500

Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás
tagönkormányzatainak szavazati jogosultsága (mandátuma) feladatonként
(2016. január 01. lakosságszám alapján)

a) a szociális alapszolgáltatások tekintetében
1) étkeztetés 13 település összesen 9.633 fő
Állandó lakosság
Szavazati arány
2016. január 1-jén*
277
2,9%

Sorszám

Település

1.

Alsóbogát

2.

Bodrog

421

4,4%

3.

Edde

210

2,2%

4.

Juta

1 202

12,5%

5.

Magyaregres

633

6,6%

6.

Mezőcsokonya

1 225

12,7%

7.

Osztopán

815

8,5%

8.

Somodor

419

4,3%

9.

Somogyaszaló

745

7,7%

10.

Somogyjád

1 605

16,7%

11.

Somogysárd

1 285

13,3%

12.

Újvárfalva

296

3,1%

500

5,2%

9 633

100,0%

13.

Várda
Összesen

2) házi segítségnyújtás 22 település összesen 12.855 fő
Sorsz ám

Te le pülé s

1.

Alsóbogát
Bodrog
Büssü
Cserénfa
Edde
Gálosfa
Gölle
Hajmás
Juta
Kaposgyarmat
Kisgyalán
Magyaregres
Mezőcsokonya
Osztopán
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogyjád
Somogysárd
Szentbalázs
Újvárfalva
Várda

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Összesen

Állandó lakosság
Sz avaz ati arány
2016. január 1-jé n*

500

2,2%
3,3%
3,3%
1,6%
1,6%
1,9%
7,2%
1,9%
9,4%
0,8%
1,7%
4,9%
9,5%
6,3%
3,3%
5,8%
4,3%
12,5%
10,0%
2,4%
2,3%
3,9%

12 855

100,0%

277
421
419
209
210
245
928
244
1 202
99
222
633
1 225
815
419
745
547
1 605
1 285
309
296

3) nappali ellátás 14 település összesen 9.453 fő
Állandó lakosság
2016. január 1- Szavazati arány
jén*
277
2,9%

Sorszám

Település

1.

Alsóbogát

2.

Bodrog

421

4,5%

3.

Cserénfa

209

2,2%

4.

Edde

210

2,2%

5.

Hajmás

244

2,6%

6.

Juta

1 202

12,7%

7.

Mezőcsokonya

1 225

13,0%

8.

Osztopán

815

8,7%

9.

Somodor

419

4,4%

10.

Somogyaszaló

745

7,9%

11.

Somogyjád

1 605

17,0%

12.

Somogysárd

1 285

13,6%

13.

Újvárfalva

296

3,1%

500

5,3%

9 453

100,0%

14.

Várda
Összesen

4) családsegítés 13 település összesen 10.875 fő

Sorszám

Település

1.

Somogyjád

2.

Alsóbogát

Székhely
Állandó lakosság
önkormányzatnál
Szavazati arány
2016. január 1-jén* számított állandó lakosság
2016. január 1-jén*
1 605

3.

Edde

210

Osztopán

815

5.

Juta

1 202
1 616

6.

Kaposfő

7.

Magyaregres

633

8.

Somodor

419

9.

Somogyaszaló

10.

Somogysárd

1 285

11.

Mezőcsokonya

1 225

12.

Somogyfajsz
Újvárfalva
Összesen

26,7%

4 615

42,4%

3 353

30,8%

10 875

100,0%

277

4.

13.

2 907

745

547
296
10 875

5) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 29 település összesen 16.589 fő

Állandó lakosság
Szavazati arány
2016. január 1-jén*
277
1,7%

Sorszám

Település

1.

Alsóbogát

2.

Bodrog

421

2,5%

3.

Büssü

419

2,5%

4.

Cserénfa

209

1,3%

5.

Ecseny

229

1,4%

6.

Edde

210

1,3%

7.

Gálosfa

245

1,5%

8.

Hajmás

9.

Juta

10.

Kaposgyarmat

11.
12.
13.

Magyaregres

14.

Mernye

15.

Mezőcsokonya

1 225

7,4%

16.

Orci

548

3,3%

17.

Osztopán

815

4,9%

18.

Patalom

351

2,1%

19.

Polány

277

1,7%

20.

Somodor

419

2,5%

21.

Somogyaszaló

745

4,5%

22.

Somogygeszti

494

3,0%

23.

Somogyjád

1 605

9,7%

24.

Somogysárd

1 285

7,7%

25.

Szentbalázs

309

1,9%

26.

Szentgáloskér

540

3,3%

27.

Újvárfalva

296

1,8%

28.

Várda

500

3,0%

29.

Zimány
Összesen

244

1,5%

1 202

7,2%

99

0,6%

Kisgyalán

222

1,3%

Magyaratád

818

4,9%

633

3,8%

1 381

8,3%

b) a gyermekjóléti alapellátások tekintetében

571

3,4%

16 589

100,0%

1) gyermekjóléti szolgáltatás 13 település összesen 10.875 fő

Sorszám

Település

Állandó lakosság
2016. január 1-jén*
1 605

1.

Somogyjád

2.

Alsóbogát

277

3.

Edde

210

4.

Osztopán

5.

Juta

1 202

6.

Kaposfő

1 616

7.

Magyaregres

633

8.

Somodor

419

9.

Somogyaszaló

745

2 907

26,7%

4 615

42,4%

3 353

30,8%

10 875

100,0%

815

10.

Somogysárd

1 285

11.

Mezőcsokonya

1 225

12.

Somogyfajsz

13.

Székhely önkormányzatnál
számított állandó lakosság Szavazati arány
2016. január 1-jén*

547

Újvárfalva
Összesen

296
10 875

2) családi bölcsőde 10 település összesen 7.836 fő
Állandó lakosság
Szavazati arány
2016 január 1-jén*
1 605
20,5%

Sorszám

Település

1.

Somogyjád

2.

Edde

210

2,7%

3.

Alsóbogát

277

3,5%

4.

Várda

500

6,4%

5.

Juta

1 202

15,3%

6.

Mezőcsokonya

1 225

15,6%

7.

Somogysárd

1 285

16,4%

8.

Újvárfalva

296

3,8%

9.

Osztopán

815

10,4%

421

5,4%

7 836

100,0%

10.

Bodrog
Összesen

c) ápolást, gondozást biztosító intézmény:

1) Idősek otthona 1 település összesen 1.605 fő

Sorszám
1.

Település

Somogyjád
Összesen

Állandó lakosság
2015. január 1- Szavazati arány
jén*
1 605
100,0%
1 605

100,0%

