
                A RINYAMENTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁSA 
 

egységes szerkezetbe foglalva 
 

 
A nagyatádi járás önkormányzatainak képviselő-testületei – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. IV. Fejezet a helyi önkormányzatok 

társulásairól szóló rendelkezései alapján – abból a célból, hogy: 

 

- a kistérség lakossága a közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben, fokozottan 

magas színvonalon jusson hozzá,  

- az önkormányzatok a megállapodás keretében történő együttműködéssel minél 

teljesebben, forrásaik célszerű, optimális felhasználásával, a kor követelményeinek 

megfelelő színvonalon hatékonyabban lássák el feladataikat,  

 

az érintett településeken élők javára, határozatlan időre, társulást hoztak létre, és tartanak 

fenn,  s a társulási megállapodást az alábbiak szerint fogadták el.  

 

 

I. 

 

 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 

1.) A Társulás neve: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 

(Továbbiakban: Többcélú Társulás) 

 

2.) A Többcélú Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont): Nagyatád, 7500 Baross 

Gábor u. 9. 

 

3.) A Többcélú Társulás működési területe: A társulási megállapodás 1. számú mellékletében 

felsorolt – a Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét és lakosságszámát 

feltüntető – települési önkormányzatok közigazgatási területe, mely lefedi a nagyatádi 

járás közigazgatási területét. 

 

4.) A Többcélú Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 26.792 fő. (2013. január 1-jén) 

A továbbiakban a társulás lakosságszáma a költségvetési törvényben meghatározott 

normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám. 

 

5.) A Többcélú Társulás pecsétje: Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 

felirattal ellátott körbélyegző, közepén a Magyarország címerével.  

 

6.) A Többcélú Társulás jogállása: önálló jogi személy, gazdálkodására a költségvetési 

szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 A Többcélú Társulás alapító szervei az 1. sz. mellékletben felsorolt települési 

önkormányzatok képviselő-testületei. 
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7.) A Többcélú Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén alelnök 

látja el. 

 

8.) A Többcélú Társulás tagsági nyilvántartása:  

 

 A Többcélú Társulás tagjairól, képviseletéről, a pénzügyi hozzájárulásról a 2. számú 

melléklet szerinti, külön nyilvántartást kell vezetni.  

 

 A nyilvántartás tartalmazza: 

 

- a települési önkormányzat megnevezését, székhelyét, képviselője nevét, 

- a belépés, csatlakozás időpontját, 

- az alapba, évente folyamatosan fizetett összeget és a végleges támogatásként kapott 

összeget, 

- a tagság megszűnésének időpontját. 

 

A nyilvántartás vezetése a Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Nagyatádi 

Polgármesteri Hivatal feladatát képezi. 

 

 

II. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA 
 

1.) A Többcélú Társulás célja: 

 

a. Szervezeti keretet biztosít a települései önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési  

rendszeréhez; 

b. Lehetővé teszi az információcserét, a kölcsönös tájékoztatást, továbbá a szakmai 

tanácsadást;   

c. Az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi 

rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése (térségi 

feladatellátás); 

d. Egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati 

feladatellátás); 

e. A térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, 

intézményfenntartás; 

 

2.)  A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási 

megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják 

össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön 

megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást.  
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III. 

 

A  TÁRSULÁS FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁSA  
 

 

1. A.) Az egészségügyi ellátás 

                                                                                                                                                     

A Többcélú Társulás a központi háziorvosi ügyeletet közösen tartja fenn. Az ellátás 

szervezésével kapcsolatos feladatait Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

végzi 

A Nagyatád székhelyű (Nagyatád, Tallián u. 2/A. Egészségügyi Központ), közbeszerzési 

eljárás során kiválasztott egészségügyi szolgáltató által feladatátadási szerződés alapján 

ellátott központi háziorvosi ügyelet a sürgősségi betegellátást a 18 társult települési 

önkormányzat működési területére kiterjedően végzi.  

 

 

2.  Szociális ellátás, valamint család- és  gyermekjóléti  feladatok ellátása 

 

A Többcélú Társulás a kistérség szociális, család- és gyermekjóléti  feladatokat az általa 

alapított és fenntartott intézmény, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: 

Központ) keretében látja el. 

Székhelye: Nagyatád, Széchenyi tér 3.B 

 

A) A Központ intézményegységei: 

 

a. Bölcsőde intézményegység: 

 Telephely:  Nagyatád, Árpád u. 18. 

 Ellátási körzete:  Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, 

Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, 

Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, 

Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob,Szabás, Tarany  

települések 

 

 

 

b. Lábodi intézményegység: 

 Telephely:  Lábod, Kossuth u. 43.  

 Ellátási körzete:  Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

nappali ellátása vonatkozásában: 

  Görgeteg, Lábod, Kisbajom, 

Nagykorpád, Rinyabesenyő, 

Rinyaszentkirály, Szabás 

települések. 

Időskorúak tartós bentlakásos intézménye 

vonatkozásában: 

 A 18 társult település területe 

 

 Lábodi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Telephely:  Lábod, Kossuth u. 57. 
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 Ellátási körzete: a Lábodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

tartozó településekre terjed ki.  

 

 

c. Nagyatádi intézményegység: 

 Telephely:  Nagyatád, Széchenyi tér 3.B 

Ellátási körzete: Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek 

 nappali ellátása vonatkozásában:  

   Háromfa, Nagyatád települések

  

   Támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai 

  ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

  időskorúak tartós bentlakásos intézménye  

  vonatkozásában: 

   A 18 társult település területe 

 

  Nagyatádi Család-és Gyermekjóléti Központ  

  Telephely: Nagyatád, Széchenyi tér 3.B  

  Ellátási körzete Nagyatádi Járás településeire terjed ki. 

 

 

d. Segesdi intézményegység: 

 Telephely: Segesd, Teleki u. 2. 

  Somogyszob, Kossuth u. 29. 

 Ellátási körzete:  Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás,  

  vonatkozásában:  

  Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi,  

  Segesd, Somogyszob települések 

  Idősek nappali ellátása, mini bölcsőde  

  vonatkozásában:  

  Beleg, Bolhás, Kaszó, Ötvöskónyi, 

  Segesd, Somogyszob, települések 

 

 

 

 

 Segesdi és Somogyszobi Család és Gyermekjóléti Szolgálat  

 Telephely:  Segesd, Teleki u. 2 

  Somogyszob, Kossuth u. 29. 

 Ellátási körzete:  Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz,  

  valamint Somogyszobi Közös Önkormányzati 

  Hivatalhoz tartozó településekre terjed ki. 
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B) A feladat ellátás szervezeti keretei: 

 

1.) Bölcsődei ellátás 

 

A gyermekek napközbeni ellátását a társulás által fenntartott Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ Bölcsőde intézményegysége végzi (Nagyatád, Árpád u. 18.) a 18 

társult települési önkormányzat ellátási területére kiterjedően. 

 

2.) Mini bölcsőde 

 

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása mini bölcsőde keretében Beleg, Bolhás, 

Kaszó, Ötvöskónyi, Segesd, Somogyszob településekre kiterjedő ellátási területtel, a 

Segesdi intézményegységben. 

 

3.) Házi segítségnyújtás  

 

A Rinyamenti kistérség 14 településén a házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti 

Szociális Szolgáltató Központ a lábodi, nagyatádi, segesdi intézményegységei 

közreműködésével szervezi. Az ellátott települések: Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, 

Kisbajom, Lábod, Nagyatád,Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, 

Segesd, Somogyszob, Szabás települések. 

        

4.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján biztosítja a 18 társult település 

területére kiterjedően.  

 

5.) Közösségi ellátás 

 

A társulás a Közösségi Pszichiátriai ellátást a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján biztosítja a 18 társult település területére 

kiterjedően.  

 

6.) Támogató szolgálat 

 

A társulás a támogató szolgálatot biztosít a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) útján a 18 társult település területére kiterjedően.  

 

7.) Szociális étkeztetés 

 

A társulás szociális étkeztetést biztosít a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központja 

(Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) intézményegységei (Lábod, Nagyatád, Segesd) 

szervezésében 14 társult település területére kiterjedően. Ellátott települések: Bolhás, 

Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, 

Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás. 

 

 

 



 6 

8.) Idősek Otthona  

 

A társulás a 18 társult településen élő idős emberek ellátására a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központja (Nagyatád, Széchenyi tér 3.A) fenntartásában időskorúak 

ápolást, gondozást nyújtó otthont működtet a Lábodi és a Nagyatádi 

intézményegységében. 

 

9.) Idősek nappali ellátása 

 

A társulás a 15 településen élő idős emberek ellátására a Rinyamenti Szociális 

Szolgáltató Központ (Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) fenntartásában Idősek klubját 

működtet a Lábodi, Nagyatádi és a Segesdi intézményegységében. Ellátott települések: 

Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, 

Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás. 

 

10. ) Családsegítés és gyermekjóléti feladatok  

 

A Nagyatádi Intézményegység (Nagyatád, Széchenyi tér 3.B) működteti Nagyatád Város 

Önkormányzata feladat-ellátási kötelezettségébe tartozó család- és gyermekjóléti 

központot,  

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások és speciális szolgáltatások 

vonatkozásában (óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység, szociális diagnózis 

felvétele), illetékességi területe kiterjed a járást alkotó települések lakosságára. 

Nagyatád város vonatkozásában lakóhely szintű család- és gyermekjóléti szolgálatot 

működtet, melynek keretében családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános 

segítő feladatokat lát el. 

 

A Lábod, Segesd, Somogyszob községek önkormányzatai feladat-ellátásába tartozó 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a lakóhely szintű családsegítő és 

gyermekjóléti szolgáltatásokat és általános segítő feladatokat a közös hivatalhoz tartozó 

valamennyi településen. 

 

 

IV. 

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 
 

1. A tagsági jogviszony keletkezése 

 

1.) A települési önkormányzatok képviselő-testületei – kizárólagos jogkörükben minősített 

többséggel hozott – döntése szükséges társulásban való részvételhez, a társulási 

megállapodás elfogadásához , módosításához, illetve megszüntetéséhez.  

 

2.) A Többcélú Társulás akkor tekintendő megalakultnak, ha a többcélú kistérségi társulási 

megállapodást a társulásban résztvevő települések képviselő-testületeinek mindegyike 

jóváhagyja. A társulás megalakulásának dátuma az utolsóként döntést hozó önkormányzat 

ülésének napja.  
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3.) A Társulási Tanács Elnöke a megalakulást követő 15 napon belül megküldi a társulási 

megállapodást a Somogy Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

 

4.) A társulási megállapodást a Többcélú Társulás tagjai szükség szerint a társulásban részt 

vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntéssel 

módosíthatják, felülvizsgálhatják. 

 

5.) A Többcélú Társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-testülete 

nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Többcélú Társulást alkotó települési 

önkormányzatok képviselő-testületeinek, valamint a Rinyamenti Kistérségi Többcélú 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsnak meg kell küldeni. 

 

6.) A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy: 

- a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el, 

- a Többcélú Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

 

7.) A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban meg kell hozni, és közölni 

kell a Társulási Tanáccsal. 

 

8.) A csatlakozás Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei 

és a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.  
 

9.) A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet.  

 

10.) A Többcélú Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges: 

- a társulási megállapodás jóváhagyásához, 

- a társulási megállapodás módosításához, 

- a Többcélú Társulás megszüntetéséhez, 

- a Többcélú Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

 

 

 

 

2. A tagsági jogviszony megszűnése 

 

1.) A Többcélú Társulás tagja a Többcélú Társulásból a naptári év utolsó napjával – 

december 31-i hatállyal – a kiválásra vonatkozó határozata megküldésével válhat ki. 

 

2.) A Többcélú Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben lehet, amennyiben a 

tagok egymással elszámoltak és a kiválni szándékozó tag visszafizetési kötelezettségét 

teljesítette. 

 

3.) A kiválásról szóló – minősített többséggel meghozott – határozati döntést a települési 

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

Többcélú Társulás tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni. 
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4.) A Többcélú Társulás tagjainak minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 

utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a 

megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra a megadott határidőben 

nem tett eleget.  

 A tagság a döntés kézbesítésével szűnik meg. 

 

 Fontos oknak minősül: 

- a képviselő-testület a pénzügyi hozzájárulást nem, vagy nem határidőben – több 

alkalommal, de legalább 2 alkalommal – nem utalja át, 

- a képviselő-testület a Többcélú Társulás működéséhez szükséges döntési 

kötelezettségének, valamint az előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget. 

 

5.) A Többcélú Társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről 

vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 

 

6.) A Többcélú Társulás tagjai a kilépéskor és a Többcélú Társulás megszűnésekor kötelesek 

egymással elszámolni. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely 

visszatérítendő támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

 

7.) A Többcélú Társulás megszűnése esetén a Többcélú Társulás tagjai a közös vagyont 

vagyonfelosztási elvek (X. fejezet 6. pontja) szerint osztják fel. 

 

3. A társulási tagság megszűnik 

 

1.) A társulás megszűnésével. 

2.) A település megszűnésével, összeolvadásával vagy egyesülésével. 

3.) Tagönkormányzat kilépésével. 

 

 

V. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 
 

A Többcélú Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali 

eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban – mely a megállapodás 4. számú mellékletét képezi – a 

Társulási Tanács állapítja meg. 

 

A Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát – jelen megállapodásban 

meghatározott keretek között – a Társulási Tanács fogadja el a megalakulást követő három 

hónapon belül. 

 

1. A Többcélú Társulás tagnyilvántartása 

 

A Többcélú Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és 

szavazati jog megállapításának is az alapja. 
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2. A társulás szervei 

 

1.) A Társulási Tanács, 

2.) A Társulási Tanács elnöksége (5 tag), 

3.) A Társulási Tanács elnöke, 

4.) A Társulási Tanács alelnöke, 

5.) A Társulási Tanács Bizottságai, 

6.) Jegyzői Kollégium. 

 

A társulás szerveinek működése az önkormányzati ciklus idejére szól. 

 

3. A Társulási Tanács 

 

1.) A Többcélú Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

 

2.) A Társulási Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint 

a települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott 

önkormányzati feladat- és hatásköröket. 

 

3.) A Társulási Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok képviselő testületei által 

delegált személy. A delegálást testületi határozat benyújtásával igazolni kell. 

 

4.) A Társulási Tanács tagjának akadályoztatása, illetve távolléte esetén a Társulási 

Tanácsban helyettesítésének rendjét a képviselő-testület határozza meg. A települési 

önkormányzat képviselő-testülete által állandó jellegű helyettesítési és képviseleti joggal 

felruházott képviselő a tanács tagját megillető jogkörrel rendelkezik, jogai és kötelességei 

azonosak a tanács tagjainak jogaival és kötelezettségeivel.  

 

5.) A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat 

(szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

 

4. A Társulási Tanács Elnöksége 

 

1.) A Társulási Tanács Elnöksége 5 tagú. 

 

2.) A Társulási Tanács Elnökségének tagja az elnök, az alelnök tisztségénél fogva, továbbá a 

Társulási Tanács által az önkormányzati ciklus idejére megválasztott 3 fő. 

 

3.) A Társulási Tanács elnökségi tagja személyére bármely tanácstag javaslatot tehet. 

 

4.) A Társulási Tanács Elnökségének tagja megválasztásához minősített többség szükséges. 

Ha megválasztható tagok számához viszonyítva több jelölt kapja meg a minősített 

többségi szavazatot, akkor tag az, vagy azok a javasoltak lesznek, aki, vagy akik a legtöbb 

szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazatot elnyerők között a 

sorrendet újabb szavazással kell eldönteni. Az újabb szavazás során a minősített többségű 

szavazatok közül a több szavazatot kapó válik az elnökség tagjává. 
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5.) A Társulási Tanács Elnöksége segíti a Társulási Tanács Elnökének és az alelnökének 

munkáját, közreműködik a Társulási Tanács ülésének előkészítésében, kapcsolatot tart a 

Társulási Tanács tagjaival és közreműködik a döntések végrehajtásában. 

 

5. A Társulási Tanács Elnöke 

 

1.) A Társulási Tanács alakuló (vagy újraalakuló) ülésén tagjai sorából minősített többséggel 

elnököt választ.  

 

2.) A Többcélú Társulás elnöke egyben az Elnökség Elnöke is. 

 

3.) A Társulási Tanács Elnöke képviseli a Többcélú Társulást. Távolléte vagy 

akadályoztatása esetén a Többcélú Társulás képviseletét az alelnök látja el. 

 

4.) Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg.  

 

6. A Társulási Tanács Alelnöke 

 

1.)  A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából minősített többséggel, az elnök 

helyettesítésére, munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök 

tesz javaslatot. 

 

2.) Az Elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Többcélú Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata határozza meg. 

 

 

7. A Társulás bizottsága(i) 

Eseti Bizottság 
 

1.) A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, 

végrehajtásának szervezésére eseti jelleggel bizottságokat hozhat létre a Társulási  Tanács 

tagjaiból, illetve a kistérség területén működő gazdálkodó szervek, továbbá a lakosság 

önszerveződő közösségeinek képviselőiből. 

 

2.) Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó határozatban 

a Társulási Tanács határozza meg. 

 

3.) A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Társulási 

Tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.  

 

4.) A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság tagjaira a Társulási 

Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagjai sorából e 

feladatra választott tag lehet. Az elnök a bizottság véleményéről, javaslatáról a Társulási 

Tanács elnökét írásban tájékoztatja. 
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5.) A bizottság tagjainak megválasztásához minősített többséggel hozott döntés szükséges. 

 

6.) Az Eseti Munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és 

működését a Társulási Tanács határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács az Eseti 

Munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására vonatkozó szabályok 

szerint megválasztja. 

 

8. Ágazati bizottságok 

 

1.) A Többcélú Társulás ágazati bizottságokat hozhat létre. A Többcélú Társulás ágazati 

bizottságai a jelen társulási megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok 

ellátását, a Társulási Tanács megalapozott döntései meghozatalát segíthetik elő.  

 

2.) Az ágazati bizottságok maximum 5 főből állnak. 

 

3.) Tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag 

javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Társulási Tanács tagjai sorából e 

feladatra megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjai megválasztása során tagként 

olyan személy javasolható, aki az adott szakterület ismerőjeként dolgozik és 

tevékenykedik a kistérségben. A bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl a 

finanszírozási, a működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. 

 

4.) A Többcélú Társulás munkabizottsági tagjainak megválasztásához a Többcélú Társulás 

minősített többséggel hozott döntése szükséges. A megválasztható személyek számáról 

több jelölt és szavazategyenlőség esetén a Társulási Tanács Elnöksége tagjai 

választásánál kiírt szabályokat kell alkalmazni. 

 

9. Pénzügyi Bizottság 

 

1.) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése 

céljából Pénzügyi Bizottságot hoz létre.  

 

2.) A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell 

választani.  

 

3.) A Pénzügyi Bizottság elnökből és két tagból áll. A Pénzügyi Bizottságnak nem lehet tagja 

az, aki a Többcélú Társulás alkalmazásában áll, vagy a Többcélú Társulásnál gazdasági 

feladatokat lát el. 

 

4.) A Pénzügyi Bizottság feladatai: 

 

a.) Ellenőrzi a Társulási Tanács határozatainak végrehajtását; 

b.) A Többcélú Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel 

kísérése, vizsgálata, ellenőrzése. Ennek keretében: előzetesen véleményezi a Többcélú 

Társulás költségvetését, költségvetési beszámolóit, zárszámadását. 

c.) Véleményezi a tanács által megtárgyalandó gazdálkodással összefüggő 

előterjesztéseket, javaslatokat, melyekről az elnök, írásban tájékoztatja a társulási 

tanácsot. 

d.) A tagsági díj fizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése. 
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10. Jegyzői Kollégium 

 

1.) A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslatot tevő, valamint a Tanács 

döntésének végrehajtását segítő szerve. 

 

2.) A Jegyzői Kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok 

jegyzői. A társulási tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal 

részt vehetnek. 

 

3.) A Jegyzői Kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 
  
4.) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 

esetenként bevonja a kollégiumot. A közszolgáltatási feladatokkal kapcsolatos 

kérdésekben kötelező a jegyzői kollégium összehívása. 

 

5.) A Társulási Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a 

kollégiummal. 

 

11. Munkaszervezeti feladatok ellátása 

 

1.) Többcélú Társulás a döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Nagyatádi 

Polgármesteri Hivatal útján látja el.  

 

2.) A feladatellátás módjáról és feltételeiről, a munkavégzés és felelősségvállalás rendjéről 

megállapodást kell kötni, melyet a Társulási Tanácsnak, Nagyatád Város és a társult 

települések képviselő testületének is jóvá kell hagynia. 

3.) A Polgármesteri Hivatal társulási feladatainak ellátásáért felelős jegyző, tanácskozási 

joggal részt vesz a Társulási Tanács, az Elnökség és a bizottságok ülésein.  
 

4.) A szakmai munkaszervezeti feladatok különösen:  

 

 a) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, végrehajtása; 

  

b) a központi költségvetés figyelembevételével a Többcélú Társulás éves 

költségvetésének megtervezésével, elkészítésével összefüggő feladatok: 

- költségvetési koncepció elkészítése, 

- költségvetési határozat tervezet összeállítása, 

- előirányzat módosítás elkészítése, 

- költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok  

 c) vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 d.) munkaerő és bérgazdálkodás, pénzeszközök kezelése 

 e.) számviteli nyilvántartás vezetése 

 f.) adatszolgáltatáshoz beszámoló készítéshez kapcsolódó feladatok 

 g.) az éves és hosszabb távú pénzügyi koncepciók kidolgozása, 

 i.) a társulás által vállalt közszolgáltatási feladatok szervezése, koordinálása. 
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5.) A munkaszervezet vezetője előzetes véleményezés céljából a Társulási Tanács elé 

döntésre kerülő javaslatokat a kistérség jegyzőinek megküldi. Az előzetes véleményezés 

részletes szabályait a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

12. Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ 

 

1.) A Többcélú Társulás a kistérség szociális feladatainak szervezésére, bonyolítására a 

Társulási Tanács költségvetési szerveként létrehozott önálló jogi személyiségű intézményt 

hoz létre. Az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja, kiadja a Központ alapító 

okiratát és módosító okiratait. 

 

2.) A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ önállóan működő költségvetési szerv. 

Pénzügyi- gazdasági feladatait külön megállapodásban szabályozott módon a Nagyatádi 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

3.) A Szolgáltató Központ szervezetét, létszámát az általa ellátandó részletes feladatokat, 

azok ellátásának módját  a Társulási Tanács a Központ SZMSZ-ében határozza meg. 

 

4.) A Szolgáltató Központ vezetőjét 5 éves időtartamra a Társulási Tanács pályázat útján 

nevezi ki és menti fel. 

 

5.) A Szolgáltató Központ vezetője felett a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, egyéb 

munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

 A Szolgáltató Központ vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a Központ 

alkalmazottjai felett. A szervezeti okmányoknak megfelelően szabályozza és alakítja a 

munkatársak feladat-ellátási és felelősségi rendszerét. 

 

6.) A Szolgáltató Központ vezetője évente beszámol az intézmény éves szakmai és gazdasági 

tevékenységéről a Társulási Tanács ülésén. A polgármesterek képviselő-testületeiknek 

történő feladatellátással kapcsolatos éves beszámolását, a Központ írásos anyag 

készítésével segíti. 

 

7.) A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ feladata: 

       

a. Biztosítja a kistérség 18 településének ellátási területén a gyermekek napközbeni 

ellátását (bölcsőde, családi napközi),  

b. Biztosítja az otthonukban élő időskorúak nappali klubszerű foglalkoztatását. 

c. Teljes intézményi ellátást biztosít azon idős személyek számára, akik önmaguk 

létfenntartását megoldani nem tudják. 

d. Biztosítja az arra rászorulók otthonukban történő gondozását, napi egyszeri 

étkeztetését. 

e. A pszichiátriai betegek részére lakókörnyezetben történő komplex segítségnyújtás, a 

társadalmi integráció segítése. 

f. Fogyatékosság jellegének megfelelően az alapvető szükségletek kielégítésének 

segítése, jelnyelvi tolmács szolgáltatás biztosítása. 

g. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítja a kistérség 18 településén 

gondozási időn kívül és hétvégeken a krízishelyzetek elhárítását. 

h. Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújtása. 
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i. Család –és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja az életvezetési problémákkal, 

szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek számára a helyzetnek 

megfelelő folyamatos segítséget, a természetbeni, anyagi és személyes támogatások 

közvetítését. 

j. Közreműködik az ellátottak életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, 

illetve megszüntetésében, a mentális problémák megoldásában. 

k. A Család–és Gyermekjóléti Szolgálat keretében figyelemmel kíséri az ellátási 

területen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, ennek érdekében 

együttműködik a megelőzésben érintett valamennyi szervvel, a megismert problémák 

megoldására gondozási-nevelési tervet készít. 

l. A Család–és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének 

elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 

igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 

szolgáltatásokat, programokat nyújt. 

m. A Család–és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 

hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet 

lát el. 

n. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat 

igénylőket tájékoztatják az ellátások hozzáférhetőségéről, és az igénybevételekre 

vonatkozó szabályokról. 

o. A kapcsolat ügyelet a szülők házasságának válsága nyomán, az alapvető gyermeki 

jogok érvényesítése érdekében mediátori segítséget, semleges helyet, természetes 

környezetet biztosít a vérszerinti szülővel, nagyszülővel való rendszeres találkozásra.  

p. Ellátja Nagyatádon a Rozsnyói utcai Óvodából a Napsugár Óvoda (7500 Nagyatád, 

Alkotmány u. 15), valamint a Százszorszép Óvoda (7500 Nagyatád, Rákóczi u. 41.), 

továbbá a Gyöngyvirág Óvodából a Hétpettyes Óvoda (7500 Nagyatád, Honvéd u. 

76.) óvodai nevelésében, valamint a foglalkoztatott dolgozók napi étkeztetésének 

biztosításához az ételszállítást. 

 

8.) Az intézmény működésével kapcsolatban a települések jogai, kötelezettségei:  

 A társult települések polgármestereit előzetes véleményezési jog illeti meg, az adott 

település ellátását biztosító intézményegység vezetőjének, dolgozóinak megbízása, 

megbízás visszavonása, fegyelmi jogkör gyakorlása körében hozott döntés előtt. 

 A Társulási Tanács döntése előtt kikéri az adott település véleményét, ha a szociális ellátás 

biztosításának módosítása az adott település ellátását érinti, befolyásolja.  

 A Társulási Tanács a települési önkormányzatok egyetértésével Nagyatád város 

önkormányzatát kijelöli, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat – figyelemmel a 

Társulási Tanács határozataira – rendeletében szabályozza. 

 

9.) Az intézményi ellátás igénybevétele: 

 Az intézmény által végzett szociális ellátás iránti igényt a székhely és az intézményegység 

helye szerinti településeken az intézményvezetőnél, illetve az intézményegység vezetőnél, 

a többi településen a polgármesternél kell benyújtani.  

 Az intézményi ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt. 
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VI. 

 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 
 

1. A Társulási Tanács működési szabályai 

A Társulási Tanács alakuló ülése 

 

1.) A Társulási Tanács alakuló ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

 

2.) Az alakuló ülés kötelező napirendje: 

- a Többcélú Társulás megalakulásának kimondása, 

- a tisztségviselők megválasztása, 

 

2. A Tanács ülése 

 

1.) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás döntéshozó szerve. 

 

2.) A Társulási Tanács minden tagja – a Többcélú Társulás tagjai – egy szavazattal 

rendelkezik.  

 

3.) Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint a képviselő-testületek által 

állandó helyettesítési és képviseleti joggal felruházott  képviselő útján lehet. 

 

4.) A Társulási Tanács döntését ülésén határozat formájában nyílt szavazással hozza meg. 

 

5.) A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének, az előterjesztések tartalmi és 

formai követelményeinek részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 

tartalmazza. 

 

6.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 

rendelkező tag jelen van. 

 

7.) A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 

a jelenlevő tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának egyharmadát. 

8.) Egyhangú szavazat szükséges a képviselő-testületek felé a társulás megszűnésének 

kezdeményezéséhez. 

 

9.) Egyhangú döntés hiányában a Társulási Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a 

társulás minősített többségének támogató szavazatával dönt. 

 

10.) Minősített többség szükséges: 

 a) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 

 

 b) olyan zárt ülés elrendeléséhez, ahol a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt 

pályázat tárgyalása a napirendi pont, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sért; 
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 c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; 

 

 d) abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz. 

 

11.) A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazat szükséges, amely eléri a 

társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának a felét. 

 

12.) A fel nem sorolt egyéb esetekben a döntéshez a jelenlévők többségi szavazata szükséges. 

 

13.) Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy 

ismét napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újratárgyalható. 

 

 Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi vagy többségi 

blokkolás), úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek. 

  

3. A Társulási Tanács döntése 

 

1. A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi 

forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések 

megjelenési formája.  

 

2. A Többcélú Társulásban résztvevő önkormányzatok, amennyiben külön döntésükre 

szükség van, a határozatban megjelölt döntéstől eltérő más tartalmú döntést nem 

hozhatnak.  

 

3. Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag 

önkormányzatának eltérő véleménye esetén a Társulási Tanács döntését újra lehet 

tárgyalni.  

 

4. Az újratárgyalást a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével az aggályokat 

megfogalmazó képviselő-testület polgármesterének kell a társulás elnökénél 

bejelenteni. 

  

5. Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés 

sikertelensége esetén, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van és a megállapodást alapos 

ok nélkül meg nem kötő, az azt akadályozó önkormányzat hibájából a Többcélú 

Társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az okozó, köteles a Többcélú 

Társulásnak megfizetni.  

 

6. A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő vagy az azt akadályozó önkormányzat 

és lakossága a megtagadott megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti 

igénybe.  
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VII. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  
 

1. A Többcélú Társulás tagjának jogai 

 

1.) A Többcélú Társulás tagja képviselője útján részt vehet a Többcélú Társulás 

tevékenységében, rendezvényei, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és 

Működési Szabályzat megalkotásában, a Többcélú Társulás szervezetének kialakításában. 

 

2.) A Többcélú Társulás tagjának képviselője választhat és választható a Többcélú Társulás 

egyes szerveibe, tisztségeire.  

 

3.) Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit saját önkormányzata 

tekintetében. 

 

4.) Igényelheti a Többcélú Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást 

kötött.  

 

5.) Igényelheti a Többcélú Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

 

6.) Igényelheti és igénybe veheti a Többcélú Társulásba tömörült tagok szakértelmét, 

tapasztalatait és információit. 

 

7.) Igénybe veheti a Többcélú Társulás és a tagok által megállapított és biztosított 

kedvezményeket. 

 

8.) A Társulási Tanácsnak döntése alapján részesedhet a Többcélú Társulás tevékenysége 

révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 

pénzbevétel, stb.) 

 

9.) Javaslatot tehet a Többcélú Társulást érintő bármely – tagsági jogosultságának 

megfelelően – kérdésben, jogosult a Többcélú Társulás törvénysértő határozatának 

észrevételezésére és megtámadására. 

 

10.) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a Többcélú Társulás 

tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Többcélú Társulás 

tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni.  

 Betekinthet a Többcélú Társulás dokumentumaiba, irataiba.  

 Joga van kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni. 

 

11.) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

 

2. A Többcélú Társulás tagjának kötelessége 

 

1.) A társulási megállapodásban és a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak betartása. 
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2.) Képviselője útján rendszeresen részt venni a Többcélú Társulás szerveinek ülésén, azok 

munkájában, a társulási célok és feladatok közös megvalósításában. 

 

3.) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése, a Többcélú Társulás határozatainak 

végrehajtása. 

 

4.) A Többcélú Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és 

információszolgáltatás. 

 

5.) Befizetési kötelezettségek teljesítése. 

 

6.) A Többcélú Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseknek a Többcélú 

Társulás vezetőjével való egyeztetése, illetve a társulással való közlése. 

 

7.) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon 

megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 

 

8.) A tagsággal nem összeférhetetlen tevékenység folytatása, a vagyon megóvása, annak 

lehetőség szerinti gyarapítása. 

 

 

VIII. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA  

 

1. A Többcélú Társulás pénzügyi forrása  

 

1.) A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét: 

 

a) a jogelőd Rinyamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás vagyona. 

b) a települési önkormányzatok által a Többcélú Társulásnak átadott normatív állami 

hozzájárulások és egyéb támogatások, 

c) saját bevétel (a települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásai) 

d) a központi költségvetési pénzeszköz: 1. állami támogatás, 

                                                                2. állami költségvetési hozzájárulás, 

e) egyéb bevételek biztosítják. 

 

2.) A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás működési 

költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez 

lakosságszámuk arányában járulnak hozzá (pénzügyi hozzájárulás). 

 

3.) A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Társulási 

Tanács állapítja meg költségvetési évenként. 

 

4.) A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként 2 részletben 

történik: 

- az első részlet március 15., 

- a második részlet szeptember 15. napjáig. 
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5.) Befizetés átutalással történik társulásnak a Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 

számlájára. A Többcélú Társulás megalakulásának évében a társulás tagja az 

önkormányzat folyó évi költségvetés tervezésében szereplő népességszám után számított 

190 Ft/fő/év összegű hozzájárulást fizet. Ezt követően a Társulási Tanács – amennyiben 

változtatni szándékozik a hozzájárulás összegén – minden év november 31-ig dönt a 

következő évi hozzájárulás mértékéről.  

  

 6.) Az egyes tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásának nem teljesítése 

estére az irányadó eljárási rend: 

a)   A társult települések pénzügyi hozzájárulásait a jelen megállapodás és az érvényes 

külön megállapodások alapján az elfogadott érvényes társulási költségvetés 

tartalmazza. 

b)   A hozzájárulásokat az előírt határidőben nem teljesítő önkormányzatok a teljesítés 

határidejét követő 15. nap után ismételten írásban fel kell szólítani a követelés 

teljesítésére. A teljesítés határideje ebben az esetben a kézhezvételtől számított 8 

munkanap. 

c)   A teljesítés ismételt elmaradása esetén a követelés érvényesítésének kérdését a 

Társulási Tanács következő soros ülése elé kell terjeszteni, ahol a Tanács dönt a 

követelés rendezéséről. 

d)   A nem teljesítő önkormányzat kérésére, adatokkal alátámasztott indoklása alapján a 

Tanács dönthet a követelés átütemezéséről, vagy részletfizetésről. 

e)  A Tanács elé került követeléseket minden esetben egy külön a követelésre kiterjedő 

határozatba kell foglalni. Ezen határozatban a döntésnek megfelelő határidőket és 

eljárásrendet kötelezően rögzíteni kell. A határozatban a fizetés határidőre való 

teljesítésének elmaradása esetére, azonnali beszedési megbízást kell kikötni 

(inkasszó). Az inkasszó benyújtása a társulás részéről a teljesítési határnapot követő 8. 

munkanap. 

f)  A kötelezettség inkasszó útján történő érvényesítésének meghiúsulása esetén a társulás 

bírósági végrehajtást kezdeményez a követelése érvényesítésére. 

 

2. Forrásgyűjtés, forráskoordináció 

 

1.) A kistérség működési és fejlesztési szükségleteihez programjai, tervei megvalósításához 

helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyűjthet. A 

forráskoordináció kiterjed a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a 

pályázatok összegyűjtésére, a pályázatok adatairól nyilvántartást vezet. 

 

2.) Pályázati forrás: 

 

 A Társulási Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez 

kapcsolódó források igényléséhez. 

 

3.) Költségvetési pénzeszköz: 

 

 A Többcélú Társulás működéséhez és a kistérségi tervek, programok megvalósításához, a 

feladat ellátásához költségvetési/kormányzati hozzájárulást igényel. A Többcélú Társulás 

keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítő normatív 

támogatást igényel. 
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3. A Többcélú Társulás költségvetése 

 

1.) A Többcélú Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal útján 

gondoskodik a Többcélú Társulás költségvetésének végrehajtásáról. A többcélú kistérségi 

társulás költségvetése magában foglalja a társulás által létrehozott és fenntartott 

költségvetési szerv költségvetését is. 

 

2.) A Társulási Tanács figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználását, évente 

beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. 

 

3.) A társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatainak megalkotására, 

az erről történő elkülönített információ szolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az 

évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az 

Áht. önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy képviselő-

testület hatáskörét a társulási tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott 

feladatokat a társulás elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat Nagyatádi 

Polgármesteri Hivatal jegyzője gyakorolja.  

      A társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzatok terhére a társulási tanács 

elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott társulási tanács tag  vállalhat kötelezettséget, 

illetve jogosult utalványozásra. A pénzügyi ellenjegyzésére a Nagyatádi Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a Nagyatádi Polgármesteri 

Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. 

 A települési önkormányzat képviselő-testülete a Többcélú Társulás költségvetésére 

vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

 

 

4. A munkaszervezeti feladatok finanszírozása 

 

1.  A feladatellátás költségeit a tagdíjból illetve egyéb bevételekből lehet finanszírozni. A 

tagdíjak és egyéb hozzájárulások mértékét a társulásban részt vevők a Többcélú 

Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös 

fenntartású intézmények normák által nem fedezett kiadásai forrásául a Többcélú 

Társulás saját pénzügyi alapja vehető igénybe. A Társulási Tanács dönthet 

pótbefizetésekről is. 

 

2.  A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Többcélú 

Társulás költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a 

Társulási Tanács dönt. 

 

 

5. A Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ fenntartása, finanszírozása 

 

1. A Szolgáltató Központ finanszírozása a társulás éves költségvetésében kerül 

megtervezésre. 

 Az intézmény fenntartása és finanszírozása a feladatellátásokhoz kapcsolódó állami 

 költségvetési támogatásokból történik. A támogatások, azok leigénylése, felhasználása 

 és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik. 
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A támogatások által nem fedezett fenntartási költségek a Többcélú Társulás éves 

költségvetésének összeállítása során kerülnek meghatározásra. Az intézmény normák 

által nem fedezett kiadásai forrásául a Többcélú Társulás saját pénzügyi alapja vehető 

igénybe, továbbá az ellátási terület önkormányzatainak anyagi hozzájárulásai.  

Az intézmény fejlesztési és felújítási szükségletét a Többcélú Társulás 

költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási 

Tanács dönt. 

 

2. Az intézmény működési és fenntartási költségeinek viselése:  

a) A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa évente az 

államháztartási törvényben előírt határidőig  meghatározza az intézmény 

költségvetését. Az elfogadott intézményi költségvetés alapján a társult településekkel 

közlik a település működési területén végzett szolgáltatás illetve a település lakosai 

által igénybevett szolgáltatás állami támogatáson és térítési díjon felüli költségét. 

b) Az intézmény általános működési költségeit feladatarányosan kell felosztani az egyes 

feladatellátásokra. 

c) A költségvetés alapján meghatározott költségeket a település képviselő-testületei 

megtárgyalják, s elfogadását követően március 15-ig és szeptember 15-ig egyenlő 

részletekben megfizetik a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati 

Társulásnak. A költségvetési beszámoló elfogadását követően ismételten 

meghatározzák a települések által fizetendő költségeket, s a szükséges többlet 

befizetéseket a következő hónapban kell megfizetni. 

d.) A bölcsődei ellátás, az idősek otthona, a támogató szolgálat, a közösségi ellátás és a 

jelzőrendszeres házigondozás esetén az ellátás biztosításával felmerült közvetlen és 

közvetett költségek normatívával, és a térítési díj fizetésével nem fedezett költségek 

egy ellátottra jutó részét kell megfizetni azon települések önkormányzatának, 

amelynek működési területén élő ellátott az adott szolgáltatást igénybe veszi. 

e.) A házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása 

vonatkozásában az adott település önkormányzata viseli a feladatellátást végző 

dolgozók foglalkoztatásával, valamint az intézményegység fenntartásának 

feladatarányosan rá eső részével felmerülő minden költség normatívával és térítési 

díjjal nem fedezett részét.  

f.) A szociális étkeztetés biztosítását az intézmény települési önkormányzatok igényei 

alapján vásárolt élelmiszerként az ellátás biztosításához a települések konyháiról 

szerzi be, s a települések a területükön élő ellátottak számára biztosított 

élelmiszerköltség normatívával és térítési díjjal nem fedezett részét megfizetik.  

g.) Amennyiben az adott ellátási körzetben dolgozó közalkalmazotti jogviszonyának 

megszüntetésére kerül sor, annak költségeit azok a települések viselik, amelyek 

területén feladatát ellátta.  

3. A feladatellátást szolgáló intézmények vagyonhasználata: 

Nagyatád, Lábod, Segesd települések a szociális feladatellátáshoz szükséges intézményi 

ingatlan és ingó vagyont 2006. december 31-i vagyonállapotnak megfelelő vagyonleltár 

alapján használatra átadják a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

részére. A vagyon átadója és az átvevő társulás a vagyon átadásáról, használatáról, 

megőrzéséről, külön megállapodásban rendelkezik. 
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A többi társult település területén biztosítja a foglalkoztatottak számára a feladatellátáshoz 

szükséges elhelyezést.  

Az intézmény által használt ingatlanok felújításához, és intézményi beruházásokhoz 

elsősorban a társulás által elnyert pályázati támogatás szolgál.  

Az ezen felül szükséges beruházásokról a Társulási Tanács a településekkel történt 

egyeztetést követően határoz.  

 

6. A Többcélú Társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 

 

1.) 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. 

 

2.) Ha a tag önkormányzat a Társulási Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban 

részesült és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a 

társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem 

teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok 

szerint nyílik meg. 

 

3.) A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési 

pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az 

alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. Végleges juttatásnak minősül a 

vissza nem térítendő támogatás, valamint a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi 

tag közös céljait szolgáló kiadások pl. közös tervek készítésének költségei, közös 

kiadványok költségei, stb. 

 

IX. 

 

VAGYONI VISZONYOK 
 

1.) A Többcélú Társulás vagyonának köre: 

a) éves kötelező befizetések, 

b) a feladatellátáshoz átadott vagyon, átvett pénzeszközök, 

c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a társulás 

közös tulajdonát képezi, 

d) pályázati úton megszerzett vagyon, 

e) immateriális javak, melyek nagyságát évente a társulás zárszámadása tartalmazza. 

 

2.) A Többcélú Társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a 

Többcélú Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon. 

 

3.) A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: a tulajdonnal való rendelkezési jogot a 

Társulási Tanács gyakorolja. 
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4.) Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer: 

 

a) a gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős, 

b) a Társulási Tanács a Többcélú Társulás pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének, a 

gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzésére Pénzügyi Bizottságot hoz létre, 

c) tagjait a Társulási Tanács választja meg tagjai sorából,  

d) feladata a társulás és szervei költségvetésének figyelemmel kísérése, 

e) feladata a Többcélú Társulás és költségvetési szervei belső ellenőrzési rendszerének 

működtetése. 

 

5.) A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon ingatlanvagyon 

esetében 10 évig, más vagyon esetében 5 évig nem idegeníthető el. A Többcélú Társulás 

megszűnése esetén a felosztásáról rendelkezni kell. 

 

6.) A kilépő tagot a Többcélú Társulás megszűnésekor illeti meg a Többcélú Társulás 

vagyonának jelen megállapodásban meghatározott hányada. 

 

7.) A Többcélú Társulásból kilépő tagnak a központi támogatás lakosságszám szerint jutó 

összegét kamattal növelten kell a központi költségvetésnek megfizetnie, amennyiben a 

Többcélú Társulás a kilépés miatt nem felel meg a központi támogatás feltételeinek. 

 

X. 

 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 

1.) A Többcélú Társulás megszűnik: 

 

a) a törvény erejénél fogva, 

b) a társulási tagjai minősített többséggel hozott döntéssel elhatározzák, 

c) a bíróság jogerős döntése alapján, 

 

 

2.) A Többcélú Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó 

vagyont a tagok a Többcélú Társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a 

végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 

 

3.) A Többcélú Társulás megszűnése esetén a Többcélú Társulás tagjai a társulás közös 

vagyonát az alábbi vagyonfelosztási elvek szerint osztják fel. 

 

4.) A felosztás elvei a következők: 

 

a) Vizsgálni kell a Többcélú Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 

vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

b) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást és azokat egymáshoz 

arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnésekor az 

önkormányzatot. 

5.) A Többcélú Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon 

megszüntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások 

ellátását veszélyeztesse. 
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6.) A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, 

ezért a Többcélú Társulás tagjai olyan polgári jog megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 

halasztott fizetés, csere, stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 

vagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

 

7.) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 

feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 

működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 

feltételeiben állapodnak meg. 

 

XI. 

 

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÁSI  

INFORMÁCIÓS RENDSZER 

 

1.) A Többcélú Társulás térségi feladat-ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési 

feladatainak ellátásához az ágazati, a szakmai programok, a tervek megalapozása 

érdekében információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, működtet. 

 

 Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, 

adatgyűjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a Többcélú Társulást alkotó 

települési önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak. 

 

 

XII. 

 

KAPCSOLAT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER 
 

1.) A Társulási Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési 

önkormányzatok képviselő-testületeivel, egyéb társulásaival. 

 

2.) A Társulási Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség 

fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti 

szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel. 

 

3.) Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, 

intézményekkel. 

 

4.) Tájékoztatási kötelezettség: 

 

 a) A Társulási Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról a Társulás Tanácsának 

munkájáról, a Társulási Tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat 

képviselő-testületének évente egy alkalommal beszámolnak. A beszámoló részét képezi 

a társulási tanács munkájáról a munkaszervezet által egységes szempontok alapján 

elkészített és a tanács által elfogadott tájékoztató, melyet a tanács tagja a saját 

álláspontjával egészít ki és terjeszt a képviselő-testület elé. 

 

 



 25 

 b) A Társulási Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési 

önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolhatnak a lakosságnak a társulási 

cél megvalósulásáról, a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a Többcélú 

Társulás pénzügyi helyzetéről, a tanácsban végzett tevékenységükről. 

 

5.) Kistérségi tájékoztatási rendszer működtetése: 

 

A Társulási Tanács a Többcélú Társulás tájékoztatási rendszerének keretében a Többcélú 

Társulás és szervei dokumentumait, a Többcélú Társulás üléseit, előterjesztéseit, az ülések 

jegyzőkönyveit, a Többcélú Társulás döntéseit, a Többcélú Társulásra vonatkozó 

közérdekű adatait, 5 MFt összeget meghaladó szerződéseit, a társulás honlapján 

folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatása 

számára. 

 

6.) A Társulási Tanács fórumrendszere: 

 

 a) A térségi civil fórumrendszer működtetése, konzultációs jog biztosítása: 

 

A Társulási Tanács konzultációs jogot biztosít a kistérség területén működő bejegyzett 

társadalmi szervezeteknek, a kistérség fejlesztését érintő kérdések megvitatására térségi 

civil fórumrendszert működtet. 

 

  A fórum véleményét a Társulási Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor 

ismertetni kell. 

 

 b) Együttes ülés: 

 

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei igény 

esetén együttes ülést tarthatnak. 

 

XIII. 

 

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 
 

1.) A nagyatádi kistérségben Nagyatád székhellyel korábban alakult és működött 

társulásokkal kapcsolatos rendelkezések: 

 

 a) A Rinyamenti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás jogutódja jelen Többcélú 

Társulás, a jogutódlással kapcsolatos pénzügyi kérdések rendezése tekintetében a 

jogutódlás időpontját a társult önkormányzatok 2004. július 1-jében határozzák meg. 

 

 b) A hétközi, hétvégi, ünnep- és munkaszüneti napi központi ügyelet fenntartására és 

finanszírozására létrejött intézményfenntartó társulás együttműködési megállapodás  

alapján ellátott feladatait a továbbiakban a társult önkormányzatok felé a Többcélú 

Társulás biztosítja, annak keretében működik tovább, a működtetési és finanszírozási 

feladatokat továbbra is a Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

végzi. 
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 c) A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére létrehozott társulások 

feladatait a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás látja el. 

 

2.) A jelen megállapodásban foglalt 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. 

 

3.) Amennyiben a Rinyamenti Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás intézményt vagy 

más közös szervezetet alapít, az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezéseket az alapításkor állapítják meg. 

 

XIV. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1.) A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

2.) A jelen társulási megállapodás a Többcélú Társulást alkotó valamennyi települési 

önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával valamennyi társult 

önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó önkormányzat képviselő-testületének 

határozatával válik hatályossá. 

 

3.) A társulási megállapodás mellékleteit képezik: 

 

- a Többcélú Társulás tagjainak jegyzéke (1. számú melléklet) 

- a Többcélú Társulás tagnyilvántartása (2. számú melléklet) 

- a Többcélú Társulás pecsétjének lenyomata (3. számú melléklet) 

- a Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata (4. számú melléklet) 

4.) A Társulási Tanács Elnöke a társulási megállapodás mellékletét képező dokumentumokat 

megküldi a Többcélú Társulás tagjainak. 

 

5.) Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott 

normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 

 

6.) Kistérség: Nagyatádi statisztikai kistérség. 

 

7.) A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a 

Többcélú Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen 

egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út 

igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 

eredményre, megegyezésre. 

 

8.) A Társulási megállapodás Mötv-nek megfelelő felülvizsgálatát követően elfogadott 

módosítások 2013. január 1-jével lépnek hatályba. A társulási megállapodás jelenlegi, 

utolsó módosítása 2016. január 1-jétől hatályos.  
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Záradék: 

 

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa a társulási 

megállapodás módosítását a Mötv-nek megfelelő felülvizsgálatát követően az 59/2012. (XII. 

18.) számú, és a 41/2013.(IX.4.) számú, és a 61/2014.(XII.10.) számú, és a 29/2015. (XI. 19.) 

és a 29/2016. (VIII.25.) számú, valamint 6/2020. (II. 26.) számú határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

Ormai István Lassu István 

Társulás Tanács elnöke Társulás Tanács alelnök 

 

 

 

Záradék: 

 

A Társulási megállapodás felülvizsgálatát követően a Mötv-nek megfelelő módosítást az 

alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el 2013. január 1-től önmagukra és 

képviselő-testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 
 

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a            8/2013.(II.13.) számú 

határozatával 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a                130/2012.(XII.20.) számú 

határozatával 

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a              205/2012.(XII.27.) számú  

határozatával 

Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    85/2012.(XII.27.) számú 

határozatával 

 

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a      134/2012.(XII.28.) számú 

határozatával 

 

Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a           134/2012.(XII.27.) számú 

határozatával 

 

Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     104/2012.(XII.20.) számú 

határozatával 

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a                135/2012.(XII.20.)  számú 

határozatával 

 

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a             161/2012.(XII.20.) számú 

határozatával 
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Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a             328/2012.(XII. 20.) számú 

határozatával 

 

Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a        110/2012.(XII.20.)  számú 

határozatával 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a         139/2012.(XII.20.)  számú 

határozatával 

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a      167/2012.(XII.18.) számú 

határozatával 

 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    75/2012.(XII.20.) számú 

határozatával 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a               197/2012.(XII.21.) számú  

határozatával 

 

Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a       199/2012.(XII.27.) számú 

határozatával 

 

Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a                123/2012(XII.20.) számú 

határozatával 

 

Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a                 97/2012.(XII.17.) számú  

határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

Záradék: 

 

A társult települések képviselő-testületei társulási megállapodást jóváhagyták és előírásait, 

önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként 2013. június 30-i hatállyal elfogadták: 
 

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a          38/2013.(VI.28) számú 

határozatával 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a                56/2013.(VI.25.) számú 

határozatával 

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a              152/2013.(VI.26.) számú  

határozatával 

 

Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    60/2013.(VI.25.) számú 

határozatával 

 

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a      95/2013.(VI.27.) számú 

határozatával 



 29 

 

Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a           58/2013.(VI.26.) számú 

határozatával 

 

Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     55/2013.(VI.28.) számú 

határozatával 

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a                72/2013.(VI.27.) számú 

határozatával 

 

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a            99/2013.(VI.26.) számú 

határozatával 

 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a          183/2013.(VI.27.) számú 

határozatával 

 

Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a        125/2014.(XII.18.) számú 

határozatával 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a         65/2013.(VI.28.) számú 

határozatával 

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    130/2013. (VI.25.) számú 

határozatával 

 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  92/2014. (XII.19.) számú 

határozatával 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a               77/2013. (VI.25.) számú 

határozatával 

 

Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     87/2013. (VI.27.) számú 

határozatával 

 

Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a             46/2013. (VI.28.) számú 

határozatával 

 

Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a              51/2013. (VI.28.) számú 

határozatával 

 

jóváhagyta. 
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Záradék: 

 

A társult települések képviselő-testületei társulási megállapodást jóváhagyták és előírásait, 

önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként 2015. január 1-i hatállyal elfogadták: 
 

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   3/2015.(II.12.) számú  

határozatával 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     133/2014.(XII.22.) számú  

határozatával 

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   245/2014.(XII.11.) számú   

határozatával 

 

Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  163/2014.(XII.16.) számú  

határozatával 

 

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  124/2014.(XII.22.) számú  

határozatával 

 

Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  112/2014.(XII.17.) számú  

határozatával 

 

Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  101/2014.(XII.22.) számú  

határozatával 

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   170/2014.(XII.22.) számú  

határozatával 

 

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   159/2014.(XII.17.) számú  

határozatával 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a  296/2014.(XII.18.) számú  

határozatával 

 

Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  125/2014.(XII.18.) számú  

határozatával 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 137/2014.(XII.15.) számú  

határozatával 

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  226/2014. (XII.12.) számú  

határozatával 

 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2014. (XII.19.) számú  

határozatával 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   188/2014. (XII.29.) számú  

határozatával 
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Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  161/2014. (XII.16.) számú  

határozatával 

 

Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   128/2014. (XII.23.) számú  

határozatával 

 

Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   7/2015. (I.29.) számú  

határozatával 

 

jóváhagyta. 

 

 

Záradék: 

 

A társult települések képviselő-testületei társulási megállapodást jóváhagyták és előírásait, 

önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként 2016. január 1-i hatállyal elfogadták: 
 

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   53/2015.(XII.2.) számú  

határozatával 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    145/2015.(XI.20.) számú  

határozatával 

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   162/2015.(XI.25.) számú   

határozatával 

 

Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  123/2015.(XI.24.) számú  

határozatával 

 

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  154/2015.(XI.23.) számú  

határozatával 

 

 

Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  110/2015.(XI.25.) számú  

határozatával 

 

Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  91/2015.(XI.26.) számú  

határozatával 

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   133/2015.(XII.3.) számú  

határozatával 

 

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   150/2015.(XI.25.) számú  

határozatával 

 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a  257/2015.(XI.26.) számú  

határozatával 
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Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  96/2015.(XI.26.) számú  

határozatával 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2015.(XI.20.) számú  

határozatával 

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  293/2015. (XI.25.) számú  

határozatával 

 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  61/2015. (XI.24.) számú  

határozatával 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   213/2015. (XI.20.) számú  

határozatával 

 

Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  147/2015. (XI.24.) számú  

határozatával 

 

Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   103/2015. (XI.26.) számú  

határozatával 

 

Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   45/2016. (V.12.) számú  

határozatával 

 

jóváhagyta. 
 

Záradék: 

 

A társult települések képviselő-testületei társulási megállapodást jóváhagyták és előírásait, 

önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként 2017. január 1-i hatállyal elfogadták: 
 

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     31/2016.(VIII.25.) számú  

határozatával 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a      129/2016.(IX.15.) számú  

határozatával 

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a   114/2016.(VIII.30.) számú   

határozatával 

 

Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    123/2015.(XI.24.) számú  

határozatával 

 

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  119/2016.(VIII.29.) számú  

határozatával 
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Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    74/2016.(VIII.30.) számú  

határozatával 

 

Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a       56/2016.(IX.12.) számú  

határozatával 

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a         71/2016.(IX.1.) számú  

határozatával 

 

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     90/2016.(VIII.31.) számú  

határozatával 

 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a  192/2015.(VIII.25.) számú  

határozatával 

 

Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a        45/2016.(IX.8.) számú  

határozatával 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    140/2016.(IX.14.) számú  

határozatával 

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  151/2016. (VIII.31.) számú  

határozatával 

 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     50/2016. (IX.2.) számú  

határozatával 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a     195/2015. (IX.16.) számú  

határozatával 

 

Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  114/2016. (VIII.30.) számú  

határozatával 

 

Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    43/2016. (VIII.25.) számú  

határozatával 

 

Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a       72/2016. (IX.15.) számú  

határozatával 

 

jóváhagyta. 
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Záradék: 

 

A társult települések képviselő-testületei társulási megállapodást jóváhagyták és előírásait, 

önmagukra vonatkozó kötelező rendelkezésként 2020. február 26-i hatállyal elfogadták: 
 

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú 

határozatával 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú   

határozatával 

 

Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

 

Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ............................  számú  

határozatával 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  ...............................  számú  

határozatával 

 

jóváhagyta. 
 

 

 

A megállapodást az érintett önkormányzatok polgármesterei és jegyzői aláírásukkal látják el.  

 

 

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 
 Ormai István Dr. Kovács Ildikó 

 polgármester jegyző 

 

Bakháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 

 

 

 Nagy Tibor Pintér Csilla  

 polgármester jegyző 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

 

 
 Vámosi Róbertné Dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 

 

Bolhás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 
 

 

 

 Szabó Bence László Nagy Zoltán Sándorné 

 polgármester jegyző 
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Görgeteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 
 

 

 Fadgyas Attila Nagy Balázs 

 polgármester jegyző 

   

Háromfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 
 

 

      Tratnyek Gyula Dezső Nagy Balázs 

   polgármester jegyző 

 

Kaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 

 

 
 Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné 

 polgármester körjegyző 

 

Kisbajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 

 

 
Szelidné Gerencsér Angyal Pintér Csilla 

 polgármester körjegyző 

 

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 

 
 

 Ütő Szabolcs Pintér Csilla 

 polgármester körjegyző 

 

Lábod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 

 

 
 Lassu István Nagy Balázs 

 polgármester jegyző 
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Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 

 

 
 Tóth Tibor Nagy Balázs 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 

 
 

 Szabad Józsefné Dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 

 

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 

 

 
 Orsós Imre Nagy Balázs 

 polgármester jegyző 

 

Rinyaszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 
 

 

 Molnár József Nagy Balázs 

 polgármester jegyző 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 
 

 
 

 

 Péntek László Dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 

 

Somogyszob Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 
 

 
 Hodorics Katalin Nagy Zoltán Sándorné 

 polgármester jegyző 
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Szabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 
 

 

 

 Sári Dénes Pintér Csilla 

 polgármester jegyző 

 

Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 
 

 

 Szekretár Pál Pintér Csilla 

 polgármester jegyző 
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1. számú melléklet 

2019. január 1-jei lakónépesség szám alapján: 

 

A társulás tagjai  
Képviselője 

Polgármester 
Székhelye 

Lakosság-

száma 

Bakháza Község Önkormányzata Nagy Tibor 
Bakháza 

Kossuth u. 79. 
191 

Beleg Község Önkormányzata Vámosi Róbertné 
Beleg 

Kossuth u. 97. 
621 

Bolhás Község Önkormányzata Szabó Bence László 
Bolhás 

Kossuth u. 60. 
423 

Görgeteg Község Önkormányzata Fadgyas Attila 
Görgeteg 

Fő u. 24. 
1.144 

Háromfa Község Önkormányzata Tratnyek Gyula Dezső 
Háromfa 

Kossuth u. 235. 
724 

Kaszó Község Önkormányzata Hajdu Tibor 
Kaszó 

Erdész u. 1. 
99 

Kisbajom Község Önkormányzata 
Szelidné Gerencsér 

Angyal 

Kisbajom 

Kossuth u. 111. 
419 

Kutas Község Önkormányzata Ütő Szabolcs 
Kutas 

Petőfi u. 70. 
1.462 

Lábod Község Önkormányzata Lassu István 
Lábod 

Kossuth u. 57. 
1.881 

Nagyatád Város Önkormányzata Ormai István 
Nagyatád 

Baross G. u. 9. 
10.481 

Nagykorpád Község Önkormányzata Tóth Tibor 
Nagykorpád 

Petőfi u. 92. 
570 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Szabad Józsefné 
Ötvöskónyi 

Fő u. 51. 
943 

Rinyabesenyő Község Önkormányzata Orsós Imre 
Rinyabesenyő 

Kossuth u. 7. 
200 

Rinyaszentkirály Község 

Önkormányzata 
Molnár József 

Rinyaszentkirály 

Fő u. 56. 
414 

Segesd Község Önkormányzata Péntek László 
Segesd 

Szabadság tér 1. 
2.497 

Somogyszob Község Önkormányzata Hodorics Katalin 
Somogyszob 

Petőfi u. 1. 
1.532 

Szabás Község Önkormányzata Sári Dénes 
Szabás 

Fő u. 152. 
576 

Tarany Község Önkormányzata Szekretár Pál 
Tarany 

Szent I. u. 20. 
1.169 

 

 

 

 

 


