
 

Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013.(III.29.) 

határozata Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás 

létrehozásáról 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a csatolt tervezet 

szerint elhatározza a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó 

Társulás létrehozását. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő:  2013. április 30. 

Felelős:  Gasparics Győző Sándor polgármester 

 

T E R V E Z E T  

MEGÁLLAPODÁS 

a Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás 

létrehozásáról és működtetéséről 

 

 

A megállapodás 1. pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok képviselő-testületei a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 

Mötv.) 87-95. §-ában foglalt rendelkezések szerint, önkormányzati feladat- és hatáskörök 

ellátására társulást hoznak létre az alábbiak szerint: 

 

1.) A társulás neve, székhelye, tagjai, jogállása, a társuláshoz tartozó települések 

lakosságszáma 
1.1. A társulás neve: Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás 

1.2. A társulás székhelye: 8978 Rédics, Vasút u. 10. 

1.3. A társulás tagjai:  

1.3.1. A társulás tagjának  

1.3.1.1. neve:  Rédics Község Önkormányzata 

1.3.1.2. székhelye:  8978 Rédics, Vasút u. 10. 

1.3.1.3. képviselője:  Tóth Lajos polgármester  

1.3.1.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.2. A társulás tagjának  

1.3.2.1. neve:  Baglad Község Önkormányzata 

1.3.2.2. székhelye:  8977 Baglad, Csillag körút 39. 

1.3.2.3. képviselője:  Lóránt Beáta polgármester 

1.3.2.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.3. A társulás tagjának  

1.3.3.1. neve:  Belsősárd Község Önkormányzata 

1.3.3.2. székhelye:  8978 Belsősárd, Petőfi u. 18. 

1.3.3.3. képviselője:  Vida József polgármester 

1.3.3.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.4. A társulás tagjának  

1.3.4.1. neve:  Bödeháza Község Önkormányzata 

1.3.4.2. székhelye:  8969 Bödeháza, Kossuth u. 27. 



1.3.4.3. képviselője:  Büki László polgármester 

1.3.4.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.5. A társulás tagjának  

1.3.5.1. neve:  Gáborjánháza Község Önkormányzata 

1.3.5.2. székhelye:  8969 Gáborjánháza, Béke u. 2. 

1.3.5.3. képviselője:  Szekeres István polgármester 

1.3.5.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.6. A társulás tagjának  

1.3.6.1. neve:  Gosztola Község Önkormányzata 

1.3.6.2. székhelye:  8978 Gosztola, Bánffy Miklós tér 1. 

1.3.6.3. képviselője:  Balogh Ferenc polgármester 

1.3.6.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.7. A társulás tagjának  

1.3.7.1. neve:  Külsősárd Község Önkormányzata 

1.3.7.2. székhelye:  8978 Külsősárd, Kossuth u. 18. 

1.3.7.3. képviselője:  Gasparics Győző Sándor polgármester 

1.3.7.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.8. A társulás tagjának  

1.3.8.1. neve:  Lendvadedes Község Önkormányzata 

1.3.8.2. székhelye:  8978 Lendvadedes, Kossuth u. 3. 

1.3.8.3. képviselője:  Szabadi Tamás polgármester 

1.3.8.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.9. A társulás tagjának  

1.3.9.1. neve:  Lendvajakabfa Község Önkormányzata 

1.3.9.2. székhelye:  8977 Lendvajakabfa, Kossuth u. 38. 

1.3.9.3. képviselője:  Zsupán László polgármester 

1.3.9.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.10. A társulás tagjának  

1.3.10.1. neve:  Resznek Község Önkormányzata 

1.3.10.2. székhelye:  8977 Resznek, Béke tér 13. 

1.3.10.3. képviselője:  Kercsmár István polgármester 

1.3.10.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.11. A társulás tagjának  

1.3.11.1. neve:  Szijártóháza Község Önkormányzata 

1.3.11.2. székhelye:  8969 Szijártóháza, József A. u. 1/A. 

1.3.11.3. képviselője:  Végi József polgármester 

1.3.11.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.3.12. A társulás tagjának  

1.3.12.1. neve:  Zalaszombatfa Község Önkormányzata 

1.3.12.2. székhelye:  8969 Zalaszombatfa, Petőfi u. 2. 

1.3.12.3. képviselője:  Tüske Béla polgármester 



1.3.12.4. társulásban való részvétele kezdő időpontja: a társulás 

megalakulása 

1.4. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 2010. január 1-jén (a társulási 

tanács határozatképességénél és határozatának érvényességénél irányadó 

lakosságszám):  

1.4.1. Rédics: 999 fő 

1.4.2. Baglad: 64 fő 

1.4.3. Belsősárd: 109 fő 

1.4.4. Bödeháza: 57 fő 

1.4.5. Gáborjánháza: 82 fő 

1.4.6. Gosztola: 54 fő 

1.4.7. Külsősárd: 87 fő 

1.4.8. Lendvadedes: 35 fő 

1.4.9. Lendvajakabfa: 33 fő 

1.4.10. Resznek: 314 fő 

1.4.11. Szijártóháza: 31 fő 

1.4.12. Zalaszombatfa: 49 fő 

1.5. A társulás működési köre: a társulás tagjainak illetékességi területe. 

1.6. A társulás önálló jogi személy, gazdálkodására az önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervre vonatkozó előírásokat kell megfelelően alkalmazni. 

2.) A társulás létrehozása, csatlakozás a társuláshoz 

2.1. A társulás létrehozásáról, a társulási megállapodás jóváhagyásáról a társulásban 

részt vevő önkormányzatok normatív határozatban, minősített többséggel döntenek. 

A társulási megállapodás aláírására valamennyi érintett képviselő-testület normatív 

határozatának kihirdetését követően kerülhet sor. 

2.2. A társulási megállapodás a megállapodás aláírását követő napon lép hatályba. A 

társulás, mint jogi személy a törzskönyvi bejegyzéssel jön létre. A társulás a 

3.) pontban feltüntetett feladatokat 2013. július 1-jétől látja el. A társulás 

szervezetének kialakításával, a társulás által ellátandó feladatok előkészítésével 

kapcsolatos feladatok e megállapodás aláírását követő naptól elkezdhetők.  

2.3. A társuláshoz való csatlakozás 

2.3.1. A társuláshoz való csatlakozáshoz a társulásban részt vevő és a társuláshoz 

csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített 

többséggel meghozott normatív határozata szükséges.  

2.3.2. A társuláshoz való csatlakozásról szóló döntést – törvény eltérő 

rendelkezése hiányában – legalább hat hónappal korábban meg kell hozni. 

2.3.3. A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, kivéve, ha: 

2.3.3.1. törvény eltérően rendelkezik,  

2.3.3.2. a csatlakozni kívánó önkormányzat kötelező feladatát csak az 

évközi csatlakozás útján tudja ellátni és az évközi csatlakozás 

időpontjához a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat 

képviselő-testülete minősített többséggel hozott határozatával 

hozzájárul. 

3.) A társulás által ellátott feladatok 

3.1. A társulás feladata: több települést érintő önkormányzati feladatok ellátása. A 

társulás vállalkozási tevékenységet nem végez. 

3.2. A társulás államháztartási szakágazati besorolása: 841116 Önkormányzati, valamint 

többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai 

3.3. A társulás alaptevékenysége az államháztartás szakfeladatrendje szerint: 

3.3.1. 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 



3.3.2. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

3.3.3. 813000 Zöldterület-kezelés 

3.3.4. 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

3.3.5. 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 

3.3.6. 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

3.3.7. 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

3.3.8. 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

3.3.9. 890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok 

életminőségét javító programok 

3.3.10. 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3.3.11. 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 

3.3.12. 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

3.4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök részletezése. 

3.4.1. Szociális szolgáltatás: Falugondnoki szolgáltatás nyújtása, falugondnoki 

szolgálat (szociális szolgáltató) fenntartása.  

3.4.1.1. Bagladi Falugondnoki Szolgálat fenntartása, melynek székhelye 

Baglad, Csillag körút 39., működési köre: Baglad, Belsősárd, 

Külsősárd, Lendvajakabfa, Resznek települések. 

3.4.1.2. Hetési Falugondnoki Szolgálat fenntartása, melynek székhelye 

Gáborjánháza, Béke u. 2., működési köre: Bödeháza, 

Gáborjánháza, Szijártóháza, Zalaszombatfa települések. 

3.4.1.3. Gosztolai Falugondnoki Szolgálat fenntartása, melynek 

székhelye Gosztola, Bánffy Miklós tér 1., működési köre: 

Gosztola, Lendvadedes. 

3.4.2. Köznevelési feladatok: A Rédicsi Napköziotthonos Óvoda elnevezésű 

köznevelési intézmény fenntartása és üzemeltetése, az alapítói és 

fenntartói jogok gyakorlása. 

3.4.3. Település-üzemeltetési feladatok 

3.4.3.1. A település önfenntartó képességét segítő fejlesztések 

megvalósítása, eszközök beszerzése. 

3.4.3.2. A település önfenntartó képességét segítő eszközök 

üzemeltetése (elsősorban önkormányzati területek tisztántartása 

céljából). 

3.5. A közös fenntartású intézmény 

3.5.1. A társulás által fenntartott intézmény megnevezése: Rédicsi 

Napköziotthonos Óvoda. 

3.5.2. A Rédicsi Napköziotthonos Óvodát Rédics Község Önkormányzata, 

Baglad Község Önkormányzata, Belsősárd Község Önkormányzata, 

Bödeháza Község Önkormányzata, Gáborjánháza Község Önkormányzata, 

Gosztola Község Önkormányzata, Külsősárd Község Önkormányzata, 

Lendvadedes Község Önkormányzata, Lendvajakabfa Község 

Önkormányzata, Resznek Község Önkormányzata, Szijártóháza Község 

Önkormányzata és Zalaszombatfa Község Önkormányzata közösen 

alapította, az alapítás költségeit a jogelőd Móra Ferenc Általános Iskola és 

Napköziotthonos Óvoda vagyonából és az alapító önkormányzatok 2012. 

évi költségvetéséből fedezték. 



3.5.3. A társulás által fenntartott intézmény tekintetében az alapítói jogok 

gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezések:  

3.5.3.1. Az alapítói jogokat a társulás gyakorolja. Az alapítói okirat 

módosításához, az intézmény fenntartói jogának átadásához és 

az intézmény megszüntetéséhez a társulási tanács minősített 

többséggel meghozott határozata szükséges. 

3.5.3.2. Az intézmény fenntartói jogának átadásához és az intézmény 

megszüntetéséhez az intézmény működési területéhez tartozó 

önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel 

meghozott határozata (előzetes jóváhagyása) szükséges. 

3.5.3.3. Az intézmény átalakítása, megszüntetése és feladatkörének 

változása esetén a társulásnak gondoskodnia kell a kötelező 

önkormányzati feladat jövőbeni ellátásának, szervezeti 

módjának meghatározásáról, kivéve, ha a közfeladat iránti 

szükséglet megszűnt. 

3.5.4. A társulás által fenntartott intézmény tekintetében az irányítói jogokat a 

társulás gyakorolja.  

3.6. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 

intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja 

3.6.1. A társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei minősített 

többséggel meghozott határozattal döntenek arról, hogy  

3.6.1.1. az adott feladat ellátásával a társulást megbízzák, 

3.6.1.2. a feladat ellátására a társulásnak adott megbízást visszavonják. 

3.6.2. A képviselő-testületek a 3.6.1. pontban rögzített döntést legalább hat 

hónappal korábban hozzák meg, kivéve 

3.6.2.1. a társulás megalakulásakor, ez esetben a határozathozatal 

határideje ezen megállapodás aláírását követő 30 nap, 

3.6.2.2. ha a társulási tanács minősített többséggel meghozott 

határozatával hozzájárulását adja a változás hat hónapon belüli 

hatálybalépéséhez. 

3.6.3. A falugondnoki szolgáltatás nyújtására vonatkozó igénybejelentésben a 

szociális szolgáltató megnevezését is meg kell jelölni. A szociális 

szolgáltatás a működési engedélyben foglalt települések részére 

biztosítható. 

3.6.4. A település-üzemeltetési feladatok ellátásáról az érintett önkormányzatok 

külön megállapodást kötnek a társulással. A megállapodásról minősített 

többséggel dönt valamennyi érintett önkormányzat képviselő-testülete és a 

társulási tanács. 

3.6.5. A feladat ellátására vonatkozó képviselő-testületi határozatokról készített 

kimutatás e megállapodás 1. számú függeléke. A függelék vezetéséről a 

Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik. 

3.6.6. A feladat-ellátással kapcsolatban kötött külön megállapodásokról készített 

kimutatás e megállapodás 2. számú függeléke. A függelék vezetéséről a 

Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik. 

3.7. A társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételei 

3.7.1. A falugondnoki szolgáltatás iránti igényt az ellátott település lakosai a 

falugondnoknál, az adott község polgármesterénél és az érintett község 

önkormányzati hivatalának jegyzőjénél is jelezhetik. Az igénybevétel 

részletes feltételeit a szakmai program tartalmazza. 



3.7.2. A település-üzemeltetési feladatok ellátásának rendjét, a szolgáltatás 

igénybevételének módját és feltételeit külön megállapodás tartalmazza. 

3.8. A társulás keretein belül ellátott feladat rendeleti szabályozására jogosult: 

3.8.1. A Rédicsi Napköziotthonos Óvodával kapcsolatban Rédics Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete. 

3.8.2. A Bagladi Falugondnoki Szolgálattal kapcsolatban Baglad Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete. 

3.8.3. A Hetési Falugondnoki Szolgálattal kapcsolatban Gáborjánháza Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete. 

3.8.2. A Gosztolai Falugondnoki Szolgálattal kapcsolatban Gosztola Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete. 

4.) A társulás működésének szabályai 

4.1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden társult 

önkormányzat egy tagot delegálhat. A társulási tanács minden tagját egy (azonos 

értékű) szavazat illeti meg. A társulási tanács a döntését határozattal hozza. 

4.2. A társulási tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint 

kétharmadával rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések 

lakosságszáma meghaladja a társulásban részt vevő települések lakosságszámának 

felét. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának felét. A minősített többséghez legalább annyi tag 

igen szavazata szükséges, amely meghaladja a társulásban részt vevő tagok 

szavazatának felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét. 

4.3. A társulási tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges  

4.3.1. A közös intézmény alapítói okiratának módosításához, az intézmény 

fenntartói jogának átadásához és az intézmény megszüntetéséhez, az 

intézményvezető kinevezéséhez. 

4.3.2. A feladat ellátására adott megbízás, illetve a megbízás visszavonásának a 

döntés meghozatalától számított hat hónapon belüli hatálybalépéséhez (a 

társulás megalakulásakor hozott döntés kivételével). 

4.3.3. A feladat-ellátással kapcsolatban a megbízó önkormányzatokkal külön 

megállapodás megkötéséről. 

4.3.4. A társulás költségvetéséről, a társulás saját bevételeinek és az adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegéről. 

4.3.5. A társulás gazdálkodásáról szóló (évközi, éves és záró) beszámoló 

elfogadásához. 

4.3.6. A társulásból történő kizáráshoz. 

4.4. A társulási tanács tagjai közül elnököt és egy alelnököt választ.  

4.5. A társulási tanács ülése:  

4.5.1. A társulási tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart. Az 

ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a szavazatok 

egynegyedével rendelkező tagok, valamint a kormányhivatal vezetőjének 

az összehívás indokát tartalmazó indítványára. 

4.5.2. A társulási tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása 

esetén e hatáskörét az alelnök gyakorolja. Az elnök és az alelnök együttes 

akadályoztatása esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. A 

társulási tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó önkormányzati 

hivatal jegyzője tanácskozási joggal részt vesz. 



4.5.3. A társulási tanács ülése nyilvános. Zárt ülés tartására az Mötv. 46. § 

(2) bekezdésében foglalt esetekben kerülhet sor. 

4.5.4. A társulási tanács a döntéseit nyílt szavazással hozza. A társulási tanács 

név szerint szavaz a szavazatok egynegyedével rendelkező tagok 

indítványára. A társulási tanács titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. § 

(2) bekezdésében foglalt ügyekben. 

4.5.5. A társulási tanács döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a 

közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tag köteles bejelenteni 

a személyes érintettséget. 

4.5.6. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza 

az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakat. A jegyzőkönyvet az elnök és 

a munkaszervezeti feladatokat ellátó önkormányzati hivatal jegyzője írja 

alá. A jegyzőkönyvet a jegyző az ülést követő tizenöt napon belül 

megküldi a kormányhivatalnak. 

4.5.7. A társulási tanács működésének részletes szabályait a Társulás Szervezeti 

és Működési Szabályzata tartalmazza. 

4.6. A társulás által foglalkoztatott személyekre vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 

a következők lehetnek: munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, megbízásos 

jogviszony, közfoglalkoztatási jogviszony. 

4.7. A társulás által foglalkoztatott személyek vonatkozásában a kinevezés, vezetői 

megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség 

megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása joga a 

társulási tanácsot illeti meg. A nem minden tag részére történő feladatellátásra 

foglalkoztatott személy kinevezéséhez, felmentéséhez, bérezésének és juttatásainak 

megállapításához a feladatellátással érintett tagok előzetes hozzájárulása szükséges. 

4.8. A társulás nevében az egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke, a 

kiadmányozási, a kötelezettségvállalási és az utalványozási jogkört a társulási 

tanács elnöke vagy az általa kijelölt személy gyakorolja. 

4.9. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A 

kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal e 

feladatra kijelölt köztisztviselője jogosult. Az érvényesítést a Rédicsi Közös 

Önkormányzati Hivatal e feladatra kijelölt köztisztviselője látja el.  

5.) A társulás vagyona, gazdálkodása 

5.1. A társulás vagyona 

5.1.1. A társulás a feladatait elsősorban a társuló önkormányzatok által a 

rendelkezésére bocsátott vagyontárgyak használatával látja el. A 

vagyontárgyak átadása leltáríven történik. A helyi önkormányzat 

társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell 

nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok közös 

vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni. 

5.1.2. A társulás rendelkezésére bocsátott önkormányzati vagyontárgy felett a 

tulajdonosi jogokat a tulajdonos önkormányzat képviselő-testülete és 

polgármestere gyakorolja. A vagyontárgy hasznosítására a társulási tanács 

jogosult. A vagyon működtetéséről – ide nem értve a vagyon felújítását, 

fejlesztését, a birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának 

továbbengedését – a társulási tanács elnöke vagy az általa megbízott 

társulási tanács tag gondoskodik. A vagyon felújításáról, fejlesztéséről az 

önkormányzat és a társulási tanács is gondoskodhat. A vagyon 



hasznosítása, működtetése során a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény előírásait is be kell tartani. 

5.1.3. A társulás saját vagyonnal rendelkezhet. A társulás tulajdonát képező 

vagyontárgy felett a tulajdonosi jogokat a társulási tanács gyakorolja. A 

társulás vagyonának hasznosítására a társulási tanács jogosult. A társulás 

vagyonának működtetéséről – ide nem értve a vagyon felújítását, 

fejlesztését, a birtoklásának, használatának, hasznai szedése jogának 

továbbengedését – a társulási tanács elnöke vagy az általa megbízott 

társulási tanács tag gondoskodik. A vagyon felújításáról, fejlesztéséről a 

társulási tanács gondoskodik.  

5.2. A társulás költségvetése, költségvetésének végrehajtása 

5.2.1. A társulás költségvetését a társulási tanács határozatban állapítja meg. A 

társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

ellátásáról a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. 

5.2.2. A társulás bevételét képezi a társulás által ellátott közfeladathoz biztosított 

költségvetési támogatás és a társulás működéséből származó bevétel. Az 

egyéb forrásból nem fedezhető kiadásokat a társuláshoz tartozó 

önkormányzatok fedezik. 

5.2.3. A nem minden tag részére történő feladatellátás esetén a társulási tanács 

bármely, a feladatellátással érintett önkormányzatot képviselő tagja 

kérésére az adott feladat költségvetéséhez a feladatellátással érintett tagok 

előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásról a feladatellátással 

érintett tagok minősített többséggel döntenek. A minősített többséghez 

legalább annyi feladatellátással érintett tag igen szavazata szükséges, 

amely meghaladja a feladatellátással érintett tagok szavazatának felét és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának felét. 

5.2.4. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, 

nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv 

e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett 

tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz 

hozzárendelhető közvetett kiadásokat. 

5.2.5. A munkaszervezeti feladatok ellátásának költsége a Rédicsi Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetésében jelentkezik.  

5.3. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-

testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja, a hozzájárulás 

nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

5.3.1. Amennyiben e megállapodás másként nem rendelkezik, a társulás 

(költségvetési támogatásból, illetve más forrásból nem finanszírozott) 

költségeihez az adott feladat-ellátással érintett önkormányzatok az általuk 

képviselt települések tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszámuk 

arányában járulnak hozzá. 

5.3.2. A munkaszervezeti feladatok ellátásának költségeihez a képviselő-

testületek – szükség szerint – a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal 

finanszírozása keretében járulnak hozzá. 

5.3.3. A meglévő vagyontárgy fejlesztési költségei – eltérő megállapodás 

hiányában – a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni arányuknak 

megfelelően terhelik. 



5.3.4. Az önkormányzatok által beszerzett új vagyontárgy fejlesztési költségei – 

eltérő megállapodás hiányában – az adott feladat működési költségeinek 

finanszírozása arányában oszlanak meg az önkormányzatok között. 

5.3.5. A falugondnoki szolgáltatás működési költségei – eltérő megállapodás 

hiányában – az adott falugondnoki szolgálathoz tartozó önkormányzatokat 

egymás közt egyenlő arányban terhelik.  

5.3.6. A Rédicsi Napköziotthonos Óvoda működési költségeihez az egy ellátottra 

jutó költség figyelembevételével az ellátottak arányában, de legalább egy 

ellátottra jutó költség erejéig járulnak hozzá. 

5.3.7. A település-üzemeltetési feladatokhoz – eltérő megállapodás hiányában –

az érintett önkormányzatok egyenlő arányban járulnak hozzá. 

5.3.8. A társulási megállapodásban foglaltaktól eltérő hozzájárulási arányt 

tartalmazó megállapodásokról készített kimutatás e megállapodás 3. számú 

függeléke. A függelék vezetéséről a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője gondoskodik. 

5.3.9. Amennyiben a társulás költségvetési határozata vagy külön megállapodás 

eltérően nem rendelkezik, a társulás tagjai a működési hozzájárulást 

havonta a tárgyhó 10. napjáig, a felhalmozási hozzájárulást a társulási 

tanács elnöke által írásban meghatározott időpontig utalják át a társulás 

számlájára. 

5.3.10. A társulás azonnali beszedési megbízás – inkasszó – jogával élhet, ha a 

társult önkormányzat a pénzügyi hozzájárulását a fizetési határidő elteltét 

követő 90. napig nem teljesíti. 

6.) A társulás működésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettség 

6.1. A társulás működésének ellenőrzési rendje 

6.1.1. A jegyző jelzi a társulási tanács ülésén, két ülés között a társulási tanács 

elnökének írásban, ha jogszabálysértő a társulás működése, a társulási 

tanács döntése, a társulási tanács elnökének döntése. 

6.1.2. A társulás és a társulás által alapított költségvetési szerv belső 

ellenőrzéséről a társulás székhelye szerinti önkormányzat gondoskodik.  

6.2. Beszámolás a társulás működéséről 

6.2.1. A társulási tanács elnöke évente beszámolót készít a társulás működéséről, 

melyet legkésőbb a tárgyévet követő év november 30-ig benyújt a 

társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületéhez. 

6.1.2. A társulási tanács elnöke a társulásban részt vevő bármely önkormányzat 

képviselő-testülete vagy polgármestere megkeresése alapján a megkeresés 

kézhezvételét követő 60 napon belül tájékoztatást nyújt a társulás 

működésével kapcsolatban a megkeresésben szereplő kérdésekben. 

7.) A társulás módosítása, a társulásból történő kiválás és kizárás 

7.1. A társulási megállapodás módosításáról a társulásban részt vevő önkormányzatok 

normatív határozatban, minősített többséggel döntenek. A társulási megállapodás 

módosításának aláírására valamennyi érintett képviselő-testület normatív 

határozatának kihirdetését követően kerülhet sor. A megállapodás módosítása 

esetén el kell készíteni az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást is.  

7.2. A társulásból való kiválás 

7.2.1. A társuláshoz való kiválásról az érintett önkormányzat képviselő-

testületének minősített többséggel meghozott normatív határozata 

szükséges.  

7.2.2. A kiválásról szóló döntést – törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

legalább hat hónappal korábban meg kell hozni. 



7.2.3. A társulásból kiválni naptári év első napjával lehet, kivéve, ha: 

7.2.3.1. törvény eltérően rendelkezik,  

7.2.3.2. az évközi kiválás időpontjához a társulásban részt vevő 

valamennyi önkormányzat képviselő-testülete minősített 

többséggel hozott határozatával hozzájárul. 

7.2.4. A társulásból kivált tag részére vissza kell adni azt a vagyontárgyat, 

amelyiket a társulás rendelkezésére bocsátott. Az osztatlan közös 

tulajdonát képező vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A társulásból kivált társulási tag 

részére a vagyontárgya kiadását legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha 

annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további 

működését. Ez esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerződés 

alapján – használati jog illeti meg. 

7.2.5. A társulásból való kiválás esetén módosítani kell a társulási megállapodást. 

7.3. A társulásból történő kizárás 

7.3.1. A társulási tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 

utolsó napjával kizárhatja a társulásból azon társulási tagot, amely e 

megállapodásban meghatározott kötelezettségének határidőben nem tett 

eleget.  

7.3.2. A társulásból kizárt tag részére vissza kell adni azt a vagyontárgyat, 

amelyiket a társulás rendelkezésére bocsátott. Az osztatlan közös 

tulajdonát képező vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  

7.3.3. A társulásból történő kizárás esetén módosítani kell a társulási 

megállapodást. 

8.) A társulás megszűnése 

8.1. A társulás határozatlan időre jön létre. 

8.2. A társulás megszűnik, ha 

8.2.1. a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat normatív határozatban, 

minősített többséggel elhatározza a társulás megszüntetését, ez esetben a 

társulási megállapodás megszűnésének aláírására valamennyi érintett 

képviselő-testület normatív határozatának kihirdetését követően kerülhet 

sor, 

8.2.2. a törvény erejénél fogva, 

8.2.3. a bíróság jogerős döntése alapján. 

8.3. A társulás megszűnése napjával leltárral alátámasztott záró beszámolót kell 

készíteni. A beszámoló elkészítéséről a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal 

gondoskodik. A záró beszámolót a társulási tanács minősített többséggel fogadja el. 

A társulási tanács a záró beszámoló elfogadásáig ellátja a társulás megszűnésével 

kapcsolatos feladatokat. 

8.4. A társulás jogutód nélküli megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon 

tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Az 

osztatlan közös tulajdonát képező vagyontárgyra a Polgári Törvénykönyv közös 

tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

8.5. A társulás jogutódlással történő megszüntetése esetén a társulás vagyonát 

elsődlegesen a jogutód részére kell átadni. A jogutód által át nem vett 

vagyontárgyak tekintetében a 8.4. pontban foglaltak az irányadók. 

 

Ezen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 


