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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
16. sz. MÓDOSÍTÁSA 

 
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról 2008. június 10-én kelt Társulási megállapodás 
(továbbiakban: Megállapodás) bevezető része törlésre kerül, helyette az alábbi szövegrész kerül be: 
 
A Paks Város és a térségéhez tartozó önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján figyelemmel a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltakra – a részt vevő települési önkormányzatok képviselő-
testületei jóváhagyó határozatai szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk 
tiszteletben tartásával, arányos teherviselés mellett, a térség összehangolt fejlesztése érdekében – jogi 
személyiséggel rendelkező társulást (a továbbiakban: Társulás) hoztak létre az alábbiak szerint: 
 
1. A Megállapodás I. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

I. 3. A Társulás lakosságszáma: 49 122 fő 50.670 fő 
2. A Megállapodás I. fejezet 5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
I.5. A társulás tagjai: 
Paks Város Önkormányzata (székhelye: 7030 Paks, Dózsa György utca 55-61. képviseli: Hajdú 
János polgármester) 
Bikács Község Önkormányzata (székhelye: 7043 Bikács, Szabadság tér 1. képviseli: Varga János 
polgármester) 
Bölcske Község Önkormányzata (székhelye: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos utca 5. képviseli: Kiss 
József polgármester) 
Dunaföldvár Város Önkormányzata (székhelye: 7020, Kossuth Lajos utca 2. képviseli: Horváth 
Zsolt polgármester) 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata (székhelye: 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi u.90. 
képviseli: Hencze Sándor polgármester) 
Gerjen Község Önkormányzata (székhelye: 7134 Gerjen, Béke tér 1. képviseli: Máté Dénes 
polgármester) 
Györköny Község Önkormányzata (székhelye: 7045 Györköny,Fő út 53-55. képviseli: Braun 
Zoltán polgármester) 
Kajdacs Község Önkormányzata (székhelye: 7051 Kajdacs, Petőfi u. 1. képviseli: Boda János 
polgármester) 
Madocsa Község Önkormányzata (székhelye: 7026 Madocsa, Fő utca 192. képviseli: Gelencsérné 
Tolnai Klára polgármester) 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 81. 
képviseli: Veres Imre polgármester) 
Németkér Község Önkormányzata (székhelye: 7039 Németkér, Rákóczi u.7. képviseli: Horváthné 
Gál Erika polgármester) 
Pálfa Község Önkormányzata (székhelye: 7042 Pálfa, Alkotmány út 5. képviseli: Horváth Imre 
polgármester) 
Pusztahencse Község Önkormányzata (székhelye: 7038 Pusztahencse, Pozsonyi u. 59. képviseli: 
Lengyel Jánosné polgármester) 
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata (székhelye: 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi Sándor u. 22. 
képviseli: Demény Károly polgármester) 
Tengelic Község Önkormányzata (székhelye: 7054 Tengelic, Rákóczi u.11. képviseli: Gáncs 
István polgármester) 

 
A Társulás tagjainak lakosságszámát a megállapodás 1. számú függeléke tartalmazza.
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A Megállapodás I. fejezet I.6 .pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
I.6. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe. 

 
3. A Megállapodás I. fejezet I.7. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
I.7.A Társulás időtartama: a Társulás 2004. 06. 08-tól kezdődően határozatlan időre szól. 

 
4. A Megállapodás II. fejezetét alábbiak szerint módosítják: 

 
A II. fejezet 1. és 6. pontja törlésre kerül. Ennek következtében a II. fejezet számozása az alábbiak 
szerint módosul: II.2. pont II.1.-re, II. 3. pont II.2.-re, II.4. pontja II.3.-ra, II.5. pont II.4.-re, II.7. 
pont II.5-re, II.8. pontja II.6.-ra 

 
5. A Megállapodás II. fejezet II.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
II. fejezet II. 3. Területfejlesztési feladatok ellátása 
 

a.) véleményt nyilvánít a megyei fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a 
térség területét érintő intézkedéseit illetően; 

b.) képviseli a térséget területfejlesztési ügyekben; 
c.) pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

 
6. A Megállapodás II. fejezet II. 5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
II.4. Állati hulladékok gyűjtése és ártalmatlanná tétele  
(1995. évi XCI. tv. 9. § (2) bek.) 
A feladatot a Társulás a DC-DUNACOM PLUSZ Kft.-vel kötött feladat-ellátási megállapodás 
alapján látja el. 

 
7. A Megállapodás II. fejezet 8. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
II.6 Belső ellenőrzési feladatok ellátása 
370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet alapján 
A feladatot a Társulás Paksi Polgármesteri Hivatal független belső ellenőreinek közreműködésével 
feladat ellátási megállapodás útján látja el. A feladat ellátásának költségeit a Társulás 
költségvetésében a Társulási és Pályázati Osztály Társulási Csoportja költségei között tervezi. A 
költségek fedezetét a Társulás saját bevételéből – társult önkormányzatok által fizetett 
hozzájárulásból – bocsátja Paks Város Önkormányzata rendelkezésére minden negyedévet követő 
hó végéig. 

 
8.  A Megállapodás III. fejezet 1. pontját alábbiak szerint módosítják: 
 
III. 1. A Társulás döntéshozó szerve: a Társulási Tanács. 

1.1. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei, akiknek szavazati joguk 
az alábbiak szerint alakul: 
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
1.2. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve 
választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. 
 A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely települése önkormányzatának 
polgármestere hívja össze.  
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1.3.A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére három alelnököt választ. Az alelnökök 
személyére az elnök tesz javaslatot. 
1.4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén 9 település képviselője (legalább a 
szavazatok több, mint felével rendelkező) jelen van és az általuk képviselt települések 
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosság-számának egyharmadát.  
1.5.A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől 
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni. 
 
A határozat teljes jelölése:       ……./2004. (……)  
                                           ……………-i Kistérségi társulási tanácsi határozat 
A határozat rövidített jelölése: ..…../2004. (…….) Ktth. 
 
1.6.A határozathozatalhoz – a javaslat elfogadásához – (legalább!) annyi tag egybehangzó 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség). 
Minősített többséghez (legalább!) annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban résztvevő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

 
9. A Megállapodás III. fejezetének III. 2. pontját  az alábbiak szerint módosítják: 

 
a) a Társulás által a kistérség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 

benyújtásához, 
b) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 
c) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléshez (a Társulás vagyonával való 

rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 
d) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
e) SZMSZ elfogadásához, 
f) azokban az ügyekben, amelyeket az SZMSZ meghatároz. 
 
A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart. 
Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a 
korelnök hívja össze és vezeti. 

 
10.  A Megállapodás III. fejezetének  III.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
III. 3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni 
 

b) a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
c) a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 
11. A Megállapodás III. fejezetének III.5. pontját az alábbiak szerint módosítják 
 
III. 5. A Társulási Tanács dönt 

 
- Elnökének, alelnökeinek megválasztásáról, 
- a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, 
- A Társulás megszüntetéséről, társulási megállapodás elfogadásáról, módosításáról, valamint  
- költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 
- költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, 

alapítói jogok gyakorlásáról 
- közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő 

megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 
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- tagok költségviselése mértékéről. 
 
12.  A Megállapodás III. fejezetének III. 6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
III. 6. Jegyzőkönyvvezetés 
 

6.1. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell az ülés helyét és időpontját ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a javasolt, elfogadott és 
tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, a hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a 
tanácskozás lényegét, a döntéshozatalban résztvevők számát, a tanácskozás lényegét, a szavazás 
számszerű eredményét és a hozott döntéseket. 
6.2.A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá.  A 
jegyzőkönyvet az elnök, az ülést követő 15 napon belül megküldi a Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének. 
6.3. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
 
13. A Megállapodás III. fejezetének III. 7. pontja törlésre kerül. Ennek következtében a III. 

fejezet III.8. pontja III.7.-re, a III.9. pontja II I.8.-ra módosul. 
 
14.  A Megállapodás III. fejezetének III.8. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
III. 7. Bizottságok 
 

7.1. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére 
bizottságokat alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén 
működő gazdasági szervek, valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselője. 
Bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja. 
A bizottság tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács határozza 
meg. 

  7.2. Nem lehet a bizottság tagja:  
a) Társulási Tanács Elnöke, Alelnökei 
b) Társulás alkalmazottja 

7.3. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 5 tagú Pénzügyi 
Bizottságot hoz létre. 
A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjainak többségét a Társulási Tanács tagjai közül kell 
választani. 
A Pénzügyi Bizottság működését és részletes feladatait a bizottság Ügyrendje tartalmazza. 
amit saját maga állapít meg. 
 

 
15. A Megállapodás III. fejezetének III.9. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

III. 8. A Társulás munkaszervezete 
 

8.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulás 
székhelye szerinti Paks Város Önkormányzat képviselő-testületének Polgármesteri 
Hivatalában működő Társulási és Pályázati Osztály Társulási Csoportja látja el. 
8.2. A Pályázati Csoport létszámát, szervezetét, valamint az osztály működésének költségeit a 
Társulási Tanács a költségvetési határozatában állapítja meg. 
8.3.A működési költségek tartalmazzák a csoport köztisztviselőinek bér és bérjellegű 
kiadásait, a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb költségeket (továbbképzés, útiköltség stb.), 
valamint a munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek (irodaszer, telefon, számítógép, fax, 
nyomtatványok stb.) költségeit. 



5 
 

A működési költségeket átadott pénzként a Társulás minden negyedévet követő hónap végéig 
átutalja Paks Város Önkormányzatának Költségvetési Elszámolási Számlájára.  
Paks Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a Társulási Csoport költségeit 
számlakeretében elkülönítetten kezeli és a zárszámadás keretében elszámol a Társulással. 
8.4. A Társulási Csoport dolgozói felett a munkáltatói jogokat Paks Város Önkormányzatának 
jegyzője gyakorolja. 
A feladatok ellátására alkalmazott személyek kiválasztásáról, kinevezéséről, vezetői 
megbízásáról a jegyző tájékoztatja a Társulási Tanácsot. 

 
16. A Megállapodás III. fejezetét az alábbi III. 9. ponttal  egészítik ki:  

 
III. 9. A Társulás intézménye 

9.1. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása érdekében- jogszabályban 
meghatározottak szerint költségvetési szervet alapíthat, kinevezi vezetőit. 
 9.1. A Társulás szociális-alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatások ellátására Paks 
Kistérségi Alapszolgáltatási Központ névvel közös fenntartású intézményt működtet. 

 
17.  A Megállapodás IV. fejezetét az alábbiak szerint módosítják és egészítik ki: 
 
IV. 1. Társulás költségvetése 
 

1.1.A Társulás éves költségvetés alapján működik. A költségvetést a Tanács önállóan, 
költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács 
munkaszervezete útján gondoskodik.  
A Társulás költségvetése magában foglalja a Társulás által létrehozott és fenntartott 
intézmények költségvetését is. 
1.2.A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, 
az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az évközi 
és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23-25.§-ainak, 30,34 §-ainak, valamint 
97,107-108 §-ainak a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell a 26. §-nak 
megfelelően alkalmazni. 
1.3. A Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző elemeket is tartalmazó központi 
költségvetési hozzájárulásokat, támogatásokat 2013. június 30-ig a Társulás, ezt követően 
Paks Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat igényli. Ezek igénylésére, évközi 
módosítására, év végi elszámolására, Kincstár részéről történő felülvizsgálatára és 
finanszírozására az Áht. 48-56/E § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
1.4.Az Áht. értelmében a képviselő-testületet illető hatásköröket a Társulási Tanács 
gyakorolja, a polgármester részére megállapított feladatokat a Társulási Tanács Elnöke, míg a 
jegyző részére meghatározott feladatokat a munkaszervezet vezetője látja el.  
A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság 
ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a 
megkötött szerződéseket. A Társulás tagjaitól, munkaszervezet vezetőjétől, alkalmazottaitól 
felvilágosítást kérhet. 
A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolók, mérleg, éves pénzügyi terv csak a Pénzügyi 
Bizottság véleményével együtt terjeszthető a Társulási Tanács elé. 
1.5. Az államháztartás szervezeteinek fő tevékenységét szakágazati rendbe kell besorolni. A 
Társulás alaptevékenységének államháztartási szakágazati és szakfeladatrend szerinti 
besorolását a hatályos jogszabályoknak megfelelő bontásban a 2. számú függeléke 
tartalmazza. 
1.6. A Társulás nevében kötelezettséget az elnök vagy az általa felhatalmazott személy 
vállalhat. Utalványozásra az elnök jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a 
jegyző által felhatalmazott pénzügyi szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. 
1.7. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Paks Város Önkormányzata 
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által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozási 
jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak. 
1.8. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes 
hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok 
kezesség- és garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges 
kötelezettségeinek teljesítésére. 

 
18.  A Megállapodás IV. fejezetének IV.2. pontját az alábbiak szerint módosítják és egészítik ki: 
 

IV. 2. Települési hozzájárulások 
 

2.1.A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A munkaszervezet működéséhez a hozzájárulást 
negyedévente kell a Társulás számlájára befizetni. A tagdíjat évente, előre egy összegben, 
április 30-ig kell megfizetni. 
2.2.A működési hozzájárulás mértéke megegyezik a működés költségének éves összegével, 
melynek felosztása a települések között lakosságszám arányosan történik. 
A tagdíj mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által a költségvetési 
határozatban elfogadott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám 
tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe 
vett lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási megállapodás 
függeléke tartalmazza, melyet évente – tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti állapotnak 
megfelelően – aktualizálni szükséges. 
2.3.A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 
2.4. Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, ill. jelen 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő 
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a 
követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás 
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással 
érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést 
bírósági úton érvényesíti.  
2.5. Tagönkormányzatok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 
elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél 
megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével 
igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől 
számított 8 napon belül. 

 
19.  A Megállapodás V. fejezetét az alábbiak szerint módosítják: 
 
Az V. fejezet alábbi bekezdése törlésre kerül: 

A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Társulás munkaszervezetének 
vezetője, illetve az általa felhatalmazott személy jogosult. Ha a kötelezettségvállalást és 
utalványozást a munkaszervezet vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre az általa meghatározott 
személy jogosult. 

 
20.  A Megállapodás VI. fejezet VI.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
VI. 1. Csatlakozás 

1.1A Társuláshoz a térségen belüli települési önkormányzat bármikor jogosult csatlakozni. A 
csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani. 
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1.2.A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő 
valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges. 
1.3.A csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell 
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell. 
1.4.A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, 
illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács 
dönt. 

 
21.  A Megállapodás VI. fejezetének VI.2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
VI.2. Felmondás 

A Társulási megállapodást felmondani  a naptári év utolsó napjára lehet.  
A felmondásról szóló döntést a tag az önkormányzat képviselő-testületének legalább hat hónappal 
korábban, minősített többséggel kell meghozni és a Társulás tagjaival közölni. 

 
22. A Megállapodás VI. fejezetének VI.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
VI. 3. Kizárás 

A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó napjával 
kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt 
felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 
23.  A Megállapodás VI. fejezetének VI.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
VI.4. A Társulás megszűnik, 

a) a társulás tagjai az Mötv. 88.§.(2) bekezdése szerinti többséggel azt elhatározzák, 
b) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt vagy törvényben szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult, 
c) a törvény erejénél fogva, 
d) a bíróság jogerős döntése alapján. 

 
24.  A Megállapodás VI. fejezetének VI.5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
VI.5. A vagyonfelosztás fontosabb elvei 

A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását a társulási 
megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak 
természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a 
kivált tagot – a társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg. 
A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem 
veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a Társulással kötött 
külön szerződés alapján használati díj illeti meg. 
A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet 
oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését 
veszélyeztesse. 
A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a 
társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási 
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik. 

 
25.  A Megállapodás VI. fejezetének VI.6. pontját az alábbiak szerint módosítják és egészítik ki: 

A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik és felelős a jogszerű 
felhasználásért.  
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6.3. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös beruházásban 
vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással kapcsolatos és számára 
megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg. 
6.4. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak 
összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját megelőzően 
visszafizetni. 
6.5. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke-elhelyezési 
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 17-20. pontjában meghatározott 
összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege. 
6.6. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 10-15. pontja megfelelően 
alkalmazandó. 
 
 A Megállapodás VII. fejezetét az alábbiak szerint módosítják: 
A Társulás működése felett a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi ellenőrzést 
gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntései, szervezete, működése és 
döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási megállapodásban, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak. 
 

26.  A Megállapodás VII. fejezetének 1.5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
1.5. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulás megalakulását követő 15 
napon belül a tanács elnöke megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 
 

27. A Megállapodás VIII. fejezetét az alábbiak szerint módosítják: 
 

A Társulási megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben, 
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják.  
A Társulási megállapodást a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül 
a tagok felülvizsgálják. 
Intézmény, más szervezet közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó 
részletes rendelkezések az alapításkor kerülnek megállapításra. 
A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek 
a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a Paksi 
Járásbíróság illetékességi körébe utalják. 
 A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek 
kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv 
készül. 
Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon felmondható, 
illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető. 
 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 
IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a 
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 
28.  A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Paks, 2013. április 23. 
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