
 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. december 11. napi rendkívüli ülésére 

 

1.) Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

Baksai Endre Tamás, polgármester és 

Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

Dr. Hohner Éva, igazgatási osztályvezető 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

                     - 

MEGTÁRGYALTA: - 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
- 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  
határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Minősített többség 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

2 oldal előterjesztés 

Módosító okirat, Új, egységes szerkezetű 

alapító okirat 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA:  

 

 

 

Tárgy: Döntés a Harkányi Közös Önkormányzati 

Hivatallal kapcsolatos változásokról 

 

Melléklet: Módosító okirat;  

Új, egységes szerkezetű alapító okirat 

 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. december 11. napján 

tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatallal 

kapcsolatos változásokról 

 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester és Dr. Markovics Boglárka, 

jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző és Dr. Hohner 

Éva, igazgatási osztályvezető 

 

Melléklet: Módosító okirat, Új, egységes szerkezetű alapító okirat 

 

 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2013. (I.28.) számú, 

Drávaszerdahely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. (II.5) számú, Márfa 

Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2/2013.(II.12.) számú, Szava Községi 

Önkormányzat képviselő-testülete pedig 4/2013.(II.12.) számú határozataikkal 2013. február 

18-i okirattal döntöttek arról, hogy 2013. március 1. napjától kezdődően közös önkormányzati 

hivatalt alakítanak ki és tartanak fenn. A közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodást a 

felek 2016. november 1-i hatálybalépéssel módosították. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3) 

bekezdése alapján közös önkormányzati hivatal megszüntetéséről az érintett települési 

önkormányzatok az általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül 

állapodnak meg. A megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 

1-jén lép hatályba. 

 

Hivatkozott szabályozásnak megfelelően Harkány kezdeményezésére Szava Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2019. (XII.5.), Márfa Községi Önkormányzat 

35/2019.(XII.5.) számú határozatával döntött arról, hogy 2020. január 1. napjával kilép a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalból. E két település a kilépést követően becsatlakozik 

a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalba. Drávaszerdahely Községi Önkormányzat 

pedig 68/2019. (XII.04.) számú határozatával döntött arról, hogy kiválik a közös hivatalból, 

majd ezt követően határozott arról is, hogy csatlakozási szándékot jelent be a Kovácshidai 

Közös Önkormányzati Hivatalhoz.  

 

A fenti döntések értelmében Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének is 

döntenie kell egyfelől a három község kiválásának jóváhagyásáról, valamint a képviselő-

testületnek meg kell állapítania, hogy a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 

okiratának módosítása szükséges, végül döntenie kell a Harkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító okiratának módosításáról és új egységes szerkezetű alapító okiratának 

elfogadásáról. 

 

 



A hivatal igazgatási osztályvezetője elkészítette a módosító okiratot, illetve az új, egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot, melyek jelen előterjesztés mellékleteit képezik.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a három társközség Községi 

Önkormányzatainak Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalból történő kiválásáról, és 

fogadja el a kiváláshoz kapcsolódó dokumentumokat! 

 

Harkány, 2019.12.10. 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Döntés a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos változásokról  

 

I. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Márfa Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 35/2019. (XII.5.) számú, Szava Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 43/2019.(XII.5.) számú, valamint Drávaszerdahely Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2019.(XII.04.) számú határozatában 

foglaltakkal egyetért, azaz a fenti önkormányzatok Harkányi Közös Önkormányzati 

Hivatalból történő kiválást 2020. január 1. napjától jóváhagyja.  

 

II.  

 

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közös hivatal által Drávaszerdahely, Márfa 

és Szava Községi Önkormányzatok részére, 2019. december 31. napjáig ellátott 

feladatok megszervezése 2020. január 1. napjától Drávaszerdahely, Márfa és Szava 

Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek feladata. Kijelenti, hogy a közös 

hivatali megállapodásban érintett önkormányzatok 2019. december 31. napi 

fordulónappal elszámolnak egymással. A három kistelepülés kiválására tekintettel 

munkavállalók átadására-átvételére nem kerül sor, így erről rendelkezni nem kell. 

Átvett vagyon nincs a nyilvántartásban, így erről rendelkezni nem kell.  

 

 

2. Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy a fenti 

települések kiválása okán a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó 

megállapodás okafogyottá vált, tekintettel arra, hogy a kiválást követően a 

megállapodás egyedüli résztvevője Harkány Város Önkormányzata lenne. Ennek 

következményeként a képviselő-testület megállapítja, hogy a Harkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosítása szükséges.  

 

 

3. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

– Drávaszerdahely, Márfa és Szava Községi Önkormányzatok kiválása okán elkészült 

- módosító okiratát. 

 

 



4. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú 

mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

(a módosítás hatálybalépését követően megnevezése Harkányi Polgármesteri Hivatal) 

új egységes szerkezetű alapító okiratát 2020. január 1-i hatállyal.  

 

Határidő: azonnal, illetve 2020.01.01. 

Felelősök: Baksai Endre Tamás, Dr. Markovics Boglárka 

 

 

 

 



Okirat száma: H/6830-1/2019. 

Módosító okirat 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkány Város Önkormányzata, 
Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, Márfa Községi Önkormányzat, Szava Községi 
Önkormányzat által 2019. március 8. napján kiadott, H/2880-2/2019. számú alapító 
okiratát – a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2019. (XII. 11.) 
számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 1.1.1. pontjában a „Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész 
helyébe a „Harkányi Polgármesteri Hivatal” szövegrész lép. 

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontja elhagyásra kerül. 

3. Az alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül. 

4. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a Harkányi 
Polgármesteri Hivatal ellátja a Harkány Város Önkormányzatának működésével, 
valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Harkányi 
Polgármesteri Hivatal közreműködik az egyes állami szervekkel és más 
önkormányzatokkal történő együttműködés összehangolásában. 

5. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

4.3. A költségvetés szerv alaptevékenysége: A Harkányi Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv-
ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Harkány 
település vonatkozásában. 

6. Az alapító okirat 4.5. pontjában a „Harkány, Drávaszerdahely, Márfa és Szava települések 
közigazgatási területe” szövegrész helyébe a „Harkány közigazgatási területe” szövegrész lép. 

7. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv. 82-83. 
§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően történik. Harkány Város Önkormányzatának 
polgármestere –pályázat alapján, határozatlan időre – nevezi ki, illetve menti fel a jegyzőt. 
A munkáltatói jogköröket Harkány Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. 

 
 
 
Jelen módosító okiratot 2020. január 01. napjától kell alkalmazni. 

 

Kelt: Harkány, 2019. „időbélyegző szerint” 



 

Okirat száma: H/6829-1/2019. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Harkányi 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Harkányi Polgármesteri Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 10. 08. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján a Harkányi 
Polgármesteri Hivatal ellátja a Harkány Város Önkormányzatának működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Harkányi Polgármesteri Hivatal közreműködik 
az egyes állami szervekkel és más önkormányzatokkal történő együttműködés 
összehangolásában. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:  



 

2 

 
szakágazat 
száma 

szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Harkányi Polgármesteri Hivatal ellátja a Mötv-
ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Harkány 
település vonatkozásában. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

2 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

6 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

8 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

9 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Harkány közigazgatási területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv. 82-83. § 
§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően történik. Harkány Város Önkormányzatának polgármestere 
–pályázat alapján, határozatlan időre- nevezi ki, illetve menti fel a jegyzőt. A munkáltatói 
jogköröket Harkány Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 

2 
munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

3 
megbízásos jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 

 



 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. december 11. napi rendkívüli ülésére 

 

2.) Napirendi pont 

 

ELŐTERJESZTŐ: 
Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

                     - 

MEGTÁRGYALTA: - 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
- 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  
határozat 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Minősített többség 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

2 oldal előterjesztés 

 Új, egységes szerkezetű társulási 

megállapodás 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA:  

 

 

 

Tárgy: Döntés a Villányi Mikrotérségi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 

 

 

Melléklet: Új, egységes szerkezetű társulási 

megállapodás 

 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. december 11. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: : Döntés a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző  

 

Melléklet: Új, egységes szerkezetű társulási megállapodás 

 

 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

Ahogy az mindenki előtt ismert, Harkány Város Önkormányzata is tagja a Villányi Mikrotérségi 

Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak. A 2019. október 13-i választást és az alakuló üléseket követően 

szükség van az önkormányzati társulások esetén is az aktuális változások átvezetésére.  Ennek érdekében 

2019.12.03. napján a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás  szintén ülést 

tartott, ahol a társulási megállapodás aktualizálása mellett tisztújításra is sor került. Az alakuló 

ülés eredményes volt, azon 18 tagönkormányzat vett részt a 21-ből, amely kiemelkedő 

részvételi arányt jelent. 

A társulás elnökévé Mayer Istvánt Villány Város Polgármesterét, alelnökévé Hosszúné Dávid 

Éva Margit asszonyt, Harkány Város Önkormányzata alpolgármesterét, mint a társulási 

tanácsba delegált tagot választotta a társulási tanács. 

A csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás hatályba 

lépéséhez azonban a társulási tanács mellett, az összeg tagönkormányzat módosítást elfogadó 

határozata is szükséges.  

Ennek érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadni szíveskedjék.  

 

Harkány, 2019.12.10. 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Döntés a Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Villányi 

Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa által 2019.12.03. napján 

elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester 
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A VILLÁNYI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁSA 

(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A Társulás neve: Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás. 

2. A Társulás székhelye: 7773 Villány, Fő tér 1. 

3. A Társulás működési területe: a tag települési önkormányzatok közigazgatási 

területe. 

4. A Társulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkező társulás, amelynek 

munkaszervezeti, pénzügyi-gazdasági feladatait a Villányi Közös Önkormányzati 

Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) látja el. 

5. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen Magyarország címere, a kör szélén a „Villányi 

Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás” körbefutó felirattal. 

6. A Társulás tagjai: 

1) Cún Községi Önkormányzat, 7843 Cún, Fő utca 78. (képviseli: Döme Szilárd 

polgármester) 

2) Diósviszló Község Önkormányzata, 7817 Diósviszló, Petőfi Sándor utca 106. 

(képviseli: Keserűné Nagy Margit polgármester) 

3) Drávacsehi Község Önkormányzata, 7849 Drávacsehi, Kossuth utca 2. (képviseli: 

Németh Tamás polgármester) 

4) Drávacsepely Község Önkormányzat, 7846 Drávacsepely, Dózsa György utca 2. 

(képviseli: Bónis Gyuláné polgármester) 

5) Drávapalkonya Község Önkormányzata, 7850 Drávapalkonya, Fő utca 41. (képviseli: 

Pápai Zoltánné polgármester) 

6) Drávapiski Községi Önkormányzat, 7843 Drávapiski, Fő utca 2. (képviseli: Mali 

Zoltán polgármester) 

7) Drávaszabolcs Község Önkormányzata, 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 1. 

(képviseli: Solti Dezső polgármester) 

8) Drávaszerdahely Községi Önkormányzat, 7847 Drávaszerdahely, Kossuth Lajos utca 

17. (képviseli: Alpár György Zoltán polgármester) 

9) Gordisa Község Önkormányzata, 7853 Gordisa, Kossuth L. utca 12. (képviseli: dr. 

Ginat Lior polgármester) 

10) Harkány Város Önkormányzata, 7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4. (képviseli: 

Baksai Endre Tamás polgármester) 
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11) Ipacsfa Községi Önkormányzat, 7847 Ipacsfa, Petőfi Sándor utca 16. (képviseli: 

Pancsa Ferenc polgármester) 

12) Kémes Községi Önkormányzat, 7843 Kémes, Kossuth L. utca 18 (képviseli: 

Szolykóné Pfeifer Gabriella polgármester) 

13) Kisdér Községi Önkormányzata, 7814 Kisdér, Petőfi utca 52. (képviseli: dr. Ács Imre 

polgármester) 

14) Kisjakabfalva Község Önkormányzata, 7773 Kisjakabfalva, Fő utca 65. (képviseli: 

Biró László polgármester) 

15) Kovácshida Község Önkormányzat, 7847 Kovácshida, Fő utca 13. (képviseli: Küzdő-

Ábrahám Edit polgármester) 

16) Márfa Községi Önkormányzat, 7817 Márfa, Fő utca 45. (képviseli: Farkas József 

polgármester) 

17) Szaporca Községi Önkormányzat, 7843 Szaporca, Kossuth utca 5. (képviseli: Pál 

Csaba polgármester) 

18) Szava Községi Önkormányzat, 7813 Szava, Kossuth L. utca 41. (képviseli: Haszillóné 

Lovas Beatrix polgármester) 

19) Tésenfa Községi Önkormányzat, 7843 Tésenfa, Kossuth L. utca 71. (képviseli: Bokor 

Géza polgármester) 

20) Villány Város Önkormányzata, 7773 Villány, Fő tér 1. (képviseli: Mayer István 

polgármester), 

21) Villánykövesd Község Önkormányzata, 7772 Villánykövesd, Kossuth L. utca 2. 

(képviseli: Róth András Ervin polgármester), a továbbiakban: Tag 1,  

 

Diósviszló Község Önkormányzata, Kovácshida Község Önkormányzat, Harkány Város 

Önkormányzata, Villány Város Önkormányzata a továbbiakban úgy is, mint Tag 2, a 

továbbiakban együttesen: Tagönkormányzatok/Tagok 
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II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI 

A felsorolt tagok a Társulást a társult önkormányzatok összehangolt kötelező feladataik 

ellátására, intézmény fenntartására hozzák létre. A Társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes 

tevékenység érdekében jelen megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) rögzítettek 

szerint szervezik meg, illetve hangolják össze a települési önkormányzatok egyes alábbi 

feladatait: 

 

1. szociális szolgáltatások és ellátások nyújtása, szociális ellátás feltételeinek biztosítása 

körében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) szerinti szociális alapszolgáltatások ellátása az alábbiak 

szerint: 

 

1.1 a TAG1 önkormányzatok által lakosságuk részére társulásban biztosított házi 

segítségnyújtás, valamint 

1.2 a TAG2 önkormányzatok, mint közös önkormányzati hivatalok 

székhelytelepülései által a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 

településeken, az érintett települések lakosságának társulásban nyújtott 

családsegítés; továbbá 

 

2.  a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások körében, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások keretében a TAG2 önkormányzatok 

mint közös önkormányzati hivatalok székhelytelepülései által a közös önkormányzati 

hivatalhoz tartozó településeken, az érintett települések lakosságának társulásban, 

gyermekjóléti alapellátás keretében, személyes gondoskodásként nyújtott 

gyermekjóléti szolgáltatás, 

 

Tagok a fenti feladatok ellátásáról az általuk létrehozott intézmény útján gondoskodnak, a 

Megállapodásban foglaltak szerint. A részletes feladatokat az intézmény alapító okirata 

tartalmazza.  

Fentieken túl a Társulás feladatát képezik: 

- az Szt. 92.§ (3) bekezdésével összhangban, a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. 

(I. 7.) SzCsM rendelet 111/A.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint 

szolgáltatástervezési koncepció készítése a szociálisan rászorult személyeknek 

biztosítandó szolgáltatási feladatokról, amelyet a Társulás kétévente felülvizsgál és 

aktualizál,  

- helyi szociálpolitikai kerekasztal létrehozása az Szt. 58/B. § (2) bekezdésben 

foglaltak alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
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feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/B.§-

ban meghatározottak szerint, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos 

figyelemmel kísérésére, mely évente legalább egy alkalommal ülésezik a 

tagönkormányzatok, a társulás területén szociális intézményeket működtető 

fenntartók és a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői 

részvételével. 

 

III. A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYE 

1. A Villányi Mikrotérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás a Tag-

önkormányzatoknak a Megállapodás II. pontjában foglalt feladatai ellátása érdekében, 

az ott meghatározott ellátási területtel intézményt tart fenn az alábbiak szerint: 

Közös fenntartású intézmény megnevezése, székhelye:  

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (7773 Villány, Deák F. u. 22.) 

 

2. A közös fenntartású intézmények működésével kapcsolatos kérdések: 

2.1. Az intézmény alapítója és Fenntartója a Társulás. Az intézmény tekintetében a 

fenntartói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja.  

2.2. Az irányítási jogköröket az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) 

9.§-a, a joggyakorlással kapcsolatos rendelkezéseket az Áht. 9/A.§-a, a hatáskör 

címzettjét az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Ávr.) 6.§-a és 1. melléklete II.1. pontjának c) pontja határozza meg. A 

fenntartói jogok körét az Szt. 92/B.§ (1) bekezdése, illetve a Gyvt. 104.§ (1) 

bekezdése nevesíti. 

2.3. Az intézmény működtetését a felek határozatlan időre vállalják. Az intézmény 

fenntartását a Tagok a Megállapodás V. fejezetében foglaltak szerint 

finanszírozzák. 

2.4. Az intézményvezető évente egy alkalommal beszámol a Társulásnak a szakmai 

működésről. 

  

  

IV. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, az elnök, az alelnök. A Társulást az Elnök 

képviseli.   

2.  A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulás tagjait a 

tagönkormányzatok képviselő-testületei által delegált személyek  képviselik. A Tagot 

képviselő személyt akadályoztatása esetén: 

a) a Tag-önkormányzat képviselő-testülete által delegált tag, illetve 

b) amennyiben a Tag Képviselő-testülete a polgármestert delegálja, úgy 

akadályoztatása esetén az a) pont szerinti személy vagy a törvény erejénél fogva 

az alpolgármester helyettesítheti. 
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Az a) pont szerinti helyettesítés esetén a képviseleti jogosultság igazolása írásbeli 

formához kötött. 

3. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Tanácsban minden tag 

egységesen 1 szavazattal rendelkezik. 

4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok felével rendelkező 

tagok képviselője jelen van. 

5. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához TAG1 önkormányzatok esetén 

legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők 

szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát, TAG2 önkormányzatok esetén az egyszerű többséggel meghozott 

határozat akkor tekinthető elfogadottnak, ha az igen szavazatok száma meghaladja a 

jelenlévő képviselők szavazatainak több, mint a felét 

6. A minősített többséghez a mind a TAG1, mind TAG2 önkormányzatok részvételével 

összehívott Társulási Tanácsi ülésen annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban résztvevő tagok szavazatainak több, mint a felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának a felét. 

7.  Minősített többség szükséges: 

a) a Társulási Megállapodás elfogadásához, módosításához, megszüntetéséhez, a 

Társulás megszüntetéséhez; 

b) az SZMSZ elfogadásához és módosításához; 

c) elnök és alelnök személyének megválasztásához; 

d) a Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 

kiszabása tárgyában meghozandó döntésekhez, összeférhetetlenség, 

méltatlanság megállapításához, kizárásról, megbízatás megszűnéséről való 

döntéseknél; 

e) intézmény alapításához; és megszüntetéséhez; intézményátszervezésről szóló 

döntés meghozatalához; 

f) külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodás megkötéséhez, 

nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, abból történő 

kiváláshoz; 

g) titkos szavazás elrendeléséhez; 

h) az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 

i) a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes 

átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére 

vonatkozó döntés meghozatalához; 

j) az Mötv.-ben, a jelen társulási megállapodásban és az SZMSZ-ben meghatározott 

ügyek eldöntéséhez. 

8. A Társulási Tanács ülésére a megállapodás II. pontjában meghatározott feladatokra 

társult Tagönkormányzatokat kell meghívni, a határozatképességre és 

döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések is ennek megfelelően, az adott tagi kör 

figyelembe vételével, adott tagokra kiterjedően irányadóak. 

9. A Társulás működésével összefüggő teendőket, munkaszervezeti feladatokat a Közös 
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Hivatal látja el. 

10.  A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek beszámolni 

képviselő-testületeiknek a Társulás tevékenységéről. 

11. A Társulási Tanács működésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Társulási 

Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, az alábbiakra kiterjedően: 

a) A Társulás hivatalos megnevezése, székhelye, 

b) A Társulási Tanács átruházott hatásköreinek felsorolása, 

c) A Társulási Tanács üléseinek összehívása, vezetése, tanácskozási rendje, 

d) a Társulási Tanács tagjaira vonatkozó magatartási szabályok, az ülés rendjének 

fenntartása és az annak érdekében hozható intézkedések, 

e) a nyilvánosság biztosítása, 

f) a döntéshozatali eljárás, a szavazás módja, 

g) határozathozatal, 

h) a Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyve, 

i) közmeghallgatás, 

j) A Társulás szervei, azok jogállása, feladatai 

k) a Közös Hivatal jegyzőjének a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére 

irányuló kötelezettsége, 

l) a Társulási Tanács bizottságai. 

 

12. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása 

A Társulás működésével kapcsolatos, munkaszervezeti feladatait a Közös Hivatal látja 

el, amely magában foglalja a társulás döntés-előkészítési, végrehajtási és 

adminisztratív feladatait, az alábbiakra kiterjedően: 

a) ellátja az adminisztrációs és igazgatási feladatokat,  

b) a társulás és intézménye bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban ellátja a 

tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatokat, egyebek között:  

- javaslatot tesz a Társulás éves költségvetési előirányzataira, elkészíti a Társulás 

költségvetését, féléves és éves pénzügyi beszámolóit, a zárszámadást, az időközi 

költségvetési és mérlegjelentéseket, 

- ellenőrzi a tagok által fizetendő pénzügyi hozzájárulás jelen megállapodásban 

foglaltak szerinti határidőre történő befizetésének, az anyagi támogatások 

időarányos befizetésének megtörténtét,  

- figyelemmel kíséri a társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét, 

figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Társulás működését, 

- intézi a Társulást megillető állami támogatások igénylésével, az igénylés 

módosításával és a lemondással, valamint a támogatás visszafizetésével, a 

kapcsolódó adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, pályázati 

támogatások lehívását, stb., 

c) ellátja az SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatokat, 

d)  ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe 

utal. 



 

7 
 

 

 

V. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, A PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS MÉRTÉKE, 

MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA, NEMFIZETÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS,  

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, ELLENŐRZÉS 

 

 

1. A Társulás gazdálkodását, intézmény-fenntartási, feladat-ellátási és működési 

költségeit az alábbi pénzügyi forrásokból finanszírozza: 

a) a feladatellátáshoz kapcsolódóan, a vonatkozó szakágazati jogszabályok, 

valamint a központi költségvetésről szóló törvény és az Áht. rendelkezései 

szerint a Társulásban részes önkormányzatokat megillető állami támogatásból,  

b) kötött felhasználású állami támogatásból, valamint  

c) az a)-b) pontokon felül a működéshez, gazdálkodáshoz, feladat-ellátáshoz, 

intézményfenntartáshoz szükséges, a tagönkormányzatok által a 

feladatellátáshoz lakosságszám-arányosan – az Mötv. 146.§ (3) bekezdés 

alapján a mindenkor hatályos központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott időpontban fennálló, KSH által közzétett lakosságszám 

alapulvételével – befizetett pénzügyi hozzájárulásból, illetve 

d) egyéb forrásból (pl. pályázati támogatásból). 

2.  A TAG2 önkormányzatok – mint Közös Önkormányzati Hivatalok székhelytelepülései 

– által a Megállapodás II. pontjának 1.2. és 2. pontjában meghatározott 

feladatellátáshoz kapcsolódóan fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértéke a Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok összlakosságszámához igazodik. 

A települések 2019.01.01. napján fennálló lakosságszámát, valamint a 2020. évben 

fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértékének százalékos arányát a Tagok 

vonatkozásában az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák azzal, hogy a hozzájárulás 

mértéke az V.1. pont c) pontjában foglaltaknak megfelelően, a mindenkor hatályos 

költségvetési törvényben meghatározott időpontban fennálló lakosságszám alapján 

kerül meghatározásra, figyelemmel az Mötv. 146.§ (3) bekezdésében foglaltakra. 

3. A társulás költségvetését a Társulási Tanács költségvetési határozatban állapítja meg. 

A Társulás költségvetése két részből tevődik össze, igazodva a Megállapodás II. pontja 

szerinti differenciált tagi körhöz és feladatellátáshoz.  

4. A Megállapodás II. pontja szerinti összes feladat ellátásával és az 

intézményfenntartással kapcsolatban közösen felmerült, egyértelműen valamely 

feladathoz nem rendelhető költségek tekintetében a költségvetés elkészítése során az 

Intézményvezető javaslata szerint kerül meghatározásra a közösen felmerült 

költségek aránya a költségvetésben, továbbá a Társulás felhatalmazásával az 

Intézményvezető dönt a költségek egyes feladatok közötti arányos megosztásáról, e 

költségek elszámolása a költségvetés végrehajtása során ennek megfelelően történik. 

5. A Tagok a pénzügyi hozzájárulást két egyenlő részletben, az alábbi ütemezésben és 

határidőig kötelesek a Társulás bankszámlájára banki átutalással megfizetni: 

a) az első részletet adott év március 31. napjáig, illetve, amennyiben a költségvetés 
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elfogadására későbbi időpontban kerül sor, legkésőbb a költségvetés 

elfogadását követő 15 napon belül, 

b) a második részletet adott év július 31. napjáig.  

6. A Társulás Tagjai kötelesek a költségvetési számlájukat vezető pénzforgalmi 

szolgáltatójuknak adott, a Társulást a számlára vonatkozó beszedési megbízás 

benyújtására feljogosító, a pénzforgalmi szolgáltató által visszaigazolt/záradékolt 

felhatalmazó nyilatkozatot (a továbbiakban: felhatalmazó levél) eredetben a Társulás 

részére rendelkezésre bocsátani. Amennyiben bármely Tag költségvetési 

számlaszáma változik, úgy a változást követő 15 napon belül köteles az új 

költségvetési számlaszámra vonatkozó, záradékolt felhatalmazó levél eredeti 

példányát a Közös Hivatalnak átadni. 

7. Amennyiben bármely tagönkormányzat az általa fizetendő pénzügyi hozzájárulást az 

arra megállapított határidőben nem teljesíti, úgy a Társulás Elnöke jogosult és köteles 

a tagot írásban felszólítani, 15 napos fizetési határidő tűzésével. Amennyiben az első 

fizetési felszólítás ellenére a Tagönkormányzat tartozását nem teljesíti, úgy a Társulás 

Elnöke ismételt fizetési felszólítást küld, melyben 8 napos fizetési határidővel a 

tartozás kiegyenlítésére hívja fel a Tagot. 

8. Ha a tag az ismételt írásbeli felszólításban meghatározott határidőn belül továbbra 

sem tesz eleget kötelezettségének, a Társulás elnöke gondoskodik a követelés 

összegének a tag bankszámlájáról azonnali beszedési megbízással történő 

behajtásáról a Társulás bankszámlája javára. Amennyiben az azonnali beszedési 

megbízás nem jár eredménnyel, az Elnök jogosult annak ismételt benyújtására. 

9. Amennyiben a Tag kétszeri felszólítás ellenére, a második írásbeli felszólításban 

meghatározott határidőre sem rendezi tartozását, és a benyújtott beszedési megbízás 

sem vezet eredményre vagy azt felhatalmazó levél hiányában nem lehetett 

benyújtani, úgy a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével a 

Tagönkormányzatot év közben is kizárhatja a társulásból, egyúttal – kizárás 

hiányában is – megteheti a szükséges lépéseket a követelés (a tartozás és kamatai) 

jogi úton történő érvényesítése érdekében. 

10. Késedelmes teljesítés esetén a Társulás a Taggal szemben, a fennálló lejárt tartozás 

után a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

késedelmi kamatra vonatkozó igényt érvényesíthet. 

11. A Társulás elnöke jogosult a Társulás meglévő pénzeszközeire, a vonatkozó 

jogszabályi előírások betartásával, - a Társulás gazdálkodását nem veszélyeztetve - 

lekötési megbízást adni. 

12. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési szervet, 

gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, 

kinevezi vezetőiket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége 

nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

13. A Társulás által beadott pályázatok saját erejének finanszírozásához vállalt 

kötelezettséget nem teljesítő Társulási tagokkal szemben a Megállapodás V. 

pontjában foglalt, nemfizetés esetén alkalmazandó eljárásrend irányadó. 

14. A Társulás működésének jogszerűségét Magyarország Alaptörvénye, valamint a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) alapján a Kormányhivatal ellenőrzi, amely ellátja a társulás 

működésének törvényességi felügyeletét. A Társulás pénzügyi-gazdasági 

tevékenységét a Társulás belső ellenőr útján ellenőrzi. 

 

VI. KIADMÁNYOZÁS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 

 

1.  A társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat a Társulási Tanács 

elnöke, vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy 

írja alá. A társulás részéről kiadmányozásra kerülő okiratokról, valamint a 

tagönkormányzatok polgármesterei által aláírt társulási megállapodásról készült 

papíralapú és elektronikus másolat hitelesítésére a Villányi Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzője és aljegyzője jogosult. 

2.  A társulás nevében, a társulás költségvetésében előirányzat terhére a Társulási 

Tanács elnöke vagy az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget. 

3.  A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Közös Hivatal pénzügyi 

csoportvezetője illetve a Közös Hivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályzatban erre 

kijelölt személy jogosult. 

 

VII. A TÁRSULÁS VAGYONA 

 

1. A Tagok Társulásba bevitt vagyonát a Tagok vagyonaként kell nyilvántartani, a 

vagyonszaporulat e Társulási Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a 

Tagönkormányzatok közös vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni, a Társulási Megállapodás IX. pontjában foglalt eltérésekkel. 

 

2. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet. Amennyiben uniós/hazai beruházás, 

pályázat előírásai alapján a pályázó szervezet csak a Társulás lehet és az eljárási 

feltételek alapján a vagyon a Társulást illeti meg. A Társulás fennállása alatt a 

tulajdonosi jogokat a Társulás vagyona vonatkozásában a Társulási Tanács 

gyakorolja. 
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VIII. A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS, 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE,  

TAG KIVÁLÁSA, A TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

 

1. A Társuláshoz bármely önkormányzat csatlakozhat. A csatlakozás napja január 1. 

vagy július 1. napja lehet. A csatlakozási szándékról a Társulási Tanácsot írásban 

értesíteni kell, a döntést a csatlakozni szándékozó önkormányzat a csatlakozást 

megelőzően legalább hat hónappal köteles meghozni. Az új tag csatlakozási 

kérelméről a Társulási Tanács ülésén határozattal dönt. A tagfelvételi kérelemhez az 

új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott, minősített többséggel 

elfogadott képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, 

hogy a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezéseket maradéktalanul elfogadja. 

2.  A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához, illetve a Társulás 

megszüntetéséhez. 

3. A Társulásból kiválni augusztus 31., illetve december 31. napjával lehet. A kiválásról 

szóló, minősített többséggel hozott képviselő-testületi döntést a Társulásból kiválni 

szándékozó képviselő-testület legkésőbb a kiválás napját megelőző hat hónappal 

korábban köteles meghozni és a Társulással közölni. 

4.  A társulás tanácsának minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával, illetve a pénzügyi hozzájárulási kötelezettség nem teljesítése miatt év 

közben is, kizárhatja a társulásból azt a tag-önkormányzatot, amely: 

- a Társulási Megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra 

határidőben nem tett eleget, 

- a Társulás és az általa fenntartott intézmények zavartalan működéséhez szükséges 

döntési – határozathozatali kötelezettségeinek felhívás ellenére, a felhívásban tűzött 

határidőre sem tesz eleget, 

- polgármestere a Társulási megállapodás módosításával összefüggésben készült 

okiratok aláírása érdekében nem működik együtt a Közös Hivatallal, az elkészült 

dokumentumot 5 munkanapon belül nem írja alá. 

5. A Társulásból történő kilépés, illetve kizárás nem mentesíti a kilépő, illetve kizárt 

önkormányzatot a  Társulási Megállapodásban vállalt, még fennálló anyagi 

kötelezettségek, illetve tartozás teljesítése alól. Kilépés/kizárás esetén a felek külön 

megállapodásban szabályozzák a kilépő/kizárt tag és a Társulás közötti közfeladat 

átadás-átvétel rendjét és az ahhoz kapcsolódó feladatokat, illetve jogokat és 

kötelezettségeket. 

6.  A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás illetve kizárás esetén - eltérő 

megállapodás hiányában - a Társulás vagyonát azon Tagnak kell visszaadni, amelyik 

azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. A Társulásból történő kiválás esetén a 

vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását legfeljebb öt évre el lehet 

halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további 

működését. Ebben az esetben a kivált/kizárt tagot - a Társulással kötött szerződés 
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alapján - használati díj illeti meg. 

7.  A Társulást a Tagok határozatlan időre hozzák létre, a Megállapodást határozatlan 

időre kötik. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, illetve a Társulás 

megszüntetését a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a 

megállapodás módosításáról, megszüntetéséről, kiválásról, illetve a Társulás 

megszüntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számított harminc napon belül 

döntenek.  

8. A Társulási Megállapodás módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodás hatályba lépésének napja a törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzés napja vagy annál későbbi időpont lehet. A Társulás 

az alapító szerv által meghatározott időpontban szűnik meg, mely a törzskönyvi 

bejegyzés napjánál korábbi időpont is lehet. 

9. A Társulási Megállapodást a tagönkormányzatok polgármesterei írják alá. 

10.  A társulás megszűnik, ha valamennyi tagjának képviselő-testülete minősített 

többséggel hozott döntésével  elhatározta a társulás megszüntetését, illetve törvény 

rendelkezése vagy bíróság jogerős döntése alapján. 

11.  A társulás megszűnésekor a Tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a 

társulás vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó 

pénzösszeg a pénzügyi hozzájárulások arányában kerül felosztásra a Tagok között.  

12. Ez alól kivételt képez mindaz az ingatlan vagyon, illetve ingatlanon fennálló 

tulajdonrész, amelyet a Társulás mint - az általa elnyert pályázati forrásokból 

fejlesztést megvalósító - ráépítő szerzett meg valamely társulási tag vagy tagok 

tulajdonában álló ingatlanon. Ezen ingatlan vagyon illetve ilyen ingatlanvagyonban 

fennálló társulási tulajdonrész a Társulás megszűnésével kizárólag az eredeti - az erre 

vonatkozó megállapodás időpontjában - tulajdonos önkormányzat(ok) tulajdonába 

kerül(nek) az eredeti tulajdoni hányaduknak megfelelő arányban. Ezen 

vagyonrészekből a Társulást alkotó többi önkormányzat nem részesül, illetve ezzel 

kapcsolatban semmiféle jogcímen megtérítési igényt nem támaszthat sem a 

Társulással, sem a tulajdonos önkormányzat(okk)al szemben. 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 közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 

során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 

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

törzsvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 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. 
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IX. A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A TÁRSULÁS ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI 

 

1. A Tagok megállapodnak, hogy a tárulás alapvető célja a társult önkormányzatok 

egyes, jelen Megállapodásban foglalt feladatainak költséghatékonyabb, takarékosabb, 

szakszerűbb ellátása, kötelezettségeinek teljesítése. 

2. A Társulási Megállapodásban illetve az egyes szolgáltatásokra vonatkozó Társulási 

Tanácsi határozatokban foglalt feltételek betartásával a Társulás minden tagja azonos 

feltételekkel veheti igénybe a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat. 

3. Villány Város Önkormányzata – mint a Társulás által erre kijelölt Tagönkormányzat – 

rendeletet alkot a Társulás keretében nyújtott gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, továbbá rendeletet alkot a Társulás 

keretében biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok 

igénybevételéről, a házi segítségnyújtás kapcsán fizetendő intézményi térítési 

díjakról. Villány Város Önkormányzata e rendeletekben szabályozza: 

a) a Társulás által biztosított személyes gondoskodás formáit, 

b) a Társulás által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, 

c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható illetve 

kötelezően biztosítandó ellátásokat, 

d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, 

e) a fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj 

csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait. 

 

 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek 

egymás között tárgyalás útján egyeztetni.  

2. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Tagok között felmerült, e 

társulásból eredő jogviták elbírálására az eljárásra illetékes Pécsi Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel. 

3. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., az Áht., az 

Ávr., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. A társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata 

2020.01.01. napjával vagy amennyiben a törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzésre ennél későbbi időpontban kerül sor, úgy a bejegyzés napján lép hatályba.  

 

Villány, 2019. december 3. 
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polgármester 

Szaporca Községi Önkormányzat 

 

 

 

_________________________________ 

Haszillóné Lovas Beatrix 

polgármester 

Szava Községi Önkormányzat 
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________________________________ 

Bokor Géza 

polgármester 

Tésenfa Községi Önkormányzat 

 

 

 

_______________________________ 

Róth András Ervin 

polgármester 

Villánykövesd Község Önkormányzata 

 

 

 

_______________________________ 

Mayer István 

polgármester 

Villány Város Önkormányzata 
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1. számú melléklet 

 

A TAG1 tagönkormányzatok lakosságszáma és a költségvetési hozzájárulás aránya a 

házi segítségnyújtásra vonatkozóan 

 

 

 

 

Önkormányzat 

Teljes állandó 
lakosságszám 
2019.01.01. 

napján 

Ktg.vetési 
hozzájárulási 

arány (%) 

KSH 
kódja 

Településnév 
  

211086 Cún 233 1,88% 

232373 Diósviszló 706 5,69% 

228617 Drávacsehi 189 1,52% 

228121 Drávacsepely 213 1,72% 

222734 Drávapalkonya 272 2,19% 

212380 Drávapiski 86 0,69% 

228608 Drávaszabolcs 684 5,52% 

230030 Drávaszerdahely 182 1,47% 

233084 Gordisa 297 2,40% 

221528 Harkány 4762 38,40% 

229948 Ipacsfa 201 1,62% 

210542 Kémes 474 3,82% 

232744 Kisdér 119 0,96% 

212849 Kisjakabfalva 129 1,04% 

224226 Kovácshida 277 2,23% 

209450 Márfa 213 1,72% 

231060 Szava 345 2,78% 

234032 Szaporca 236 1,90% 

228024 Villány 2307 18,60% 

205209 Villánykövesd 264 2,13% 

232744 Tésenfa 211 1,70% 

    12400 100,00% 
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2. számú melléklet 

 

A TAG2 tagönkormányzatok közös önkormányzati hivatalához tartozó települések 

lakosságszáma és a költségvetési hozzájárulás aránya a családsegítésre és 

gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan 

TAG2 Önkormányzatok 

Közös 
Önkormányzati 

Hivatalhoz tartozó 
települések 

Teljes állandó 
lakosságszám 
2019.01.01. 

napján 

TAG2 
Önkormányzat 

ellátási 
területének 

lakosságszáma 
(2019.01.01.) 

Ktg.vetési 
hozzájárulási 

arány (%) 

Diósviszló 
Diósviszló 706 

825 6,65% 
Kisdér 119 

Harkány 

Drávaszerdahely 182 

5502 44,37% 
Harkány 4762 

Márfa 213 

Szava 345 

Kovácshida 

Cún 233 

3373 27,20% 

Drávacsehi 189 

Drávacsepely 213 

Drávapalkonya 272 

Drávapiski 86 

Drávaszabolcs 684 

Gordisa 297 

Ipacsfa 201 

Kémes 474 

Kovácshida 277 

Szaporca 236 

Tésenfa 211 

Villány 

Kisjakabfalva 129 

2700 21,77% Villány 2307 

Villánykövesd 264 

    12400 12400 100,00% 

 

 

 


