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Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulási Tanács Elnökétől 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulási Tanács 

 2013. május 30-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
 
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulást (TEIT) az 
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI tv. alapján ellátandó tájékoztatási és ellenőrzési 
feladatok ellátására 1992. június 30- án megkötött társulási megállapodás aláírásával hozták 
létre az alapító tagönkormányzatok a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény ( a továbbiakban: Ttv.) 16. § -a alapján 
mint jogi személyiséggel rendelkező társulást. A társulási megállapodást a megalapítás óta 
több alkalommal is kellett módosítani, a társulási megállapodás jelenleg hatályos szövegét a 
tagönkormányzatok 2011. november 3-án írták alá. 
 
2013. január 1. napján hatályát vesztette a Ttv., valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) szintén 
2013. január 1-én hatályba lépett rendelkezései szerint módosultak az önkormányzati 
társulásokra vonatkozó szabályok. Az Mhötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
törvény hatályba lépett önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő- testületeknek 
felül kell vizsgálni és a törvényi rendelkezéseknek megfelelően módosítani a törvény hatályba 
lépését követő hat hónapon belül. Az Mhötv. IV. fejezete tartalmazza az önkormányzati 
társulásokra vonatkozó rendelkezéseket. A társulási megállapodást e rendelkezések 
figyelembe vételével kellett felülvizsgálni és a módosítási javaslatokat elkészíteni. 
 
Az Mhötv. 93. §- a 1-19. pontig határozza meg a társulási megállapodás kötelező tartalmi 
elemeit:  
Mhötv. 93. § A társulási megállapodás tartalmazza: 

 1. a társulás nevét, székhelyét; 
 2. a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét; 
 3. a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát; 
 4. a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket; 
 5. a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt; 
 6. a döntéshozatalának módját, a minősített döntéshozatal eseteit; 
 7. a közös fenntartású intézmények megnevezését; 
 8. a társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 

pénzügyi hozzájárulásának mértékét, teljesítésének módját; 
 9. a társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 

eljárást (a társulás döntésétől függően a társulás tagjai részéről a pénzforgalmi 
szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, 
felhatalmazó nyilatkozatát, amely alapján a társulás beszedési megbízást nyújthat be a 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz); 

 10. a társulás vagyonát és a vagyonátadás feltételeit, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
gyakorlásának rendjét; 
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 11. intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 
rendelkezéseket; 

 12. a társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tag által saját 
intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módját; 

 13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott feltételeit; 
 14. a társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 

kötelezettségét; 
 15. a társulás működésének ellenőrzési rendjét; 
 16. a megállapodás módosításának feltételeit; 
 17. a társulásból történő kiválás és kizárás feltételeit; 
 18. a társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettségét, 

módját; 
 19. azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak. 

 
A módosítások végrehajtása az alábbiak szerint indokolt: 
 
1.) Társulási megállapodás bevezető részéhez: 
 
A társulásokra vonatkozó rendelkezéseket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX.tv. 87-95.§ rendelkezései tartalmazzák, ezért a hatályon kívül helyezett 
Ttv. 16. § -a helyett az Mhötv. 87. §-át kell megjelölni hivatkozott jogszabályhelyként. 
 
2. ) A Társulási Megállapodás I./5. pontjához: 
 
Meg kell jelölni a képviseletre jogosult személyeket. A tagönkormányzatokat a 
polgármesterek képviselik. 
 
3.) A Társulási Megállapodás II/1. pontjához: 
 
A társulásokra vonatkozó rendelkezéseket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX.tv. 87-95.§ rendelkezései tartalmazzák, a korábbi Ttv.-re hivatkozást 
módosítani kell. 
 
4.) A Társulási Megállapodás II/.5. pontjához: 
 
A társelnök elnevezés alelnökre változik. A társelnök kifejezést a törvény nem ismeri.  
Mhötv. 95. § (1) A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat. 
Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
 
5.) A Társulási Megállapodás V/3-4. pontjaihoz:  
 
A társelnök elnevezést alelnökre kell módosítani szintén az Mhötv. 95. § (1) bekezdése 
alapján. 
 
6.) A Társulási Megállapodás V/6-7. pontjaihoz: 
 
A V/6-7. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:  
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„6. A meghívót és a napirendi anyagokat az ülés előtt legalább 5 nappal kell a Társulás 
tagjai részére megküldeni. Rendkívüli ülés bármely értesítési mód alkalmazásával 
összehívható, az értesítést követő napra. 
7. A Tanács összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök gondoskodik. A 
Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. Együttes akadályoztatásuk 
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.” 
 
A módosítás a rendkívüli ülés összehívásának módjáról és lehetőségéről rendelkezik. Továbbá 
a társelnök elnevezés alelnök elnevezésre módosul, valamint az elnök és alelnök együttes 
akadályoztatása esetére szabályozza az összehívásra és ülés vezetésre vonatkozó 
rendelkezéseket az Mhötv. alapján. 
 
7.) A Társulási Megállapodás V/ 12-13. pontjaihoz: 
 
A V/ 12-13. pontok az alábbiak szerint módosulnak: 
 
„12. A Tanács döntéseit általában nyílt szavazás útján, határozattal hozza. A határozat 
elfogadásához – a X.1. pontban foglalt, a csatlakozással kapcsolatos döntések kivételével - a 
Tanács jelenlévő tagjainak több mint 2/3-ának igen szavazata (13 tag esetén legalább 9 tag ) 
szükséges, és amely meghaladja az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. A lakosságszámot a megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza. Minősített 
többséghez valamennyi tag 2/3-ának igen szavazata szükséges, amelynek el kell érni az 
általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 
13. A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre az Mhötv. képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott hitelesítő személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni az önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szervnek. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a határozatok 
nyilvántartásáról az elnök gondoskodik.” 
 
A módosítási javaslat a döntéshozáshoz szükséges szavazati arányt módosítását tartalmazza, 
így a határozat elfogadásához elegendő lenne a jelenlévő tagok több mint 2/3-ának igen 
szavazata, amely meghaladja az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 
A korábbi szabályozás szerint valamennyi tag kétharmadának egyező szavazatára volt 
szükség. 
Minősített többséghez valamennyi tag 2/3-ának egyező szavazata szükséges, amelynek el kell 
érni az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét. 
A szavazás új formáit az Mhötv. 94.§ (5)-(7) bekezdései tartalmazzák. 
 
Az Mhötv. 95. § (3) bekezdése alapján a társulási tanács és a bizottságok működésére 
egyebekben a képviselő- testületre és az önkormányzati vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni, a V./13. pontja erre tekintettel kerül kiegészítésre a 
jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó szabályokkal. 
 
 
8.) A Társulási Megállapodás VII/1-2. pontjaihoz: 
 
A társelnök elnevezést alelnökre kell módosítani szintén az Mhötv. 95. § (1) bekezdése 
alapján. 
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9.) A Társulási Megállapodás IX. pontjához: 
 
A IX. pont az alábbi új 8-9 alponttal egészül ki a működés pontosítása miatt. 
 
„8.) A PEB akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 
9.) Határozatait szótöbbséggel hozza.” 
 
10.) A Társulási Megállapodás X/1 pontjához: 
 
A törvényi hivatkozás miatt az. 1. pont 3. mondata az alábbira változik: 
 
„A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi tag önkormányzat 
képviselő-testületének Mhötv. szerinti minősített többséggel hozott döntése szükséges.” 
 
 
11.) A Társulási Megállapodás X/2. pontjához: 
 
A X/2. pont 3. pontjaiban az Ötv. elnevezés Mhötv-re változik jogszabály változása miatt. 
 
 
12.) A Társulási megállapodás X/3. pontjához: 
 
A X/3. pontjában az Ötv. elnevezés Mhötv-re változik jogszabály változása miatt. 
 
13.) A Társulási Megállapodás X/4. pontjához: 
 
A X/4. pont a jogszabály változás (Mhötv. 89. § (2) bekezdése) miatt az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„4.) A tag önkormányzat képviselő-testületének a felmondásról szóló – Mhötv. szerinti 
minősített többséggel hozott – döntését legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és 
a Társulás elnöke útján a Társulás tagjaival írásban közölni.” 
 
 
14. ) A Társulási Megállapodás X/5. pontjához: 
 
A X/5. pont az Mhötv. 89.§.(3) bekezdésére tekintettel az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. Amennyiben bármely tag a társulási megállapodásból, a Tanács döntéséből fakadó 
kötelezettségének a Társulás elnöke részéről történt ismételt írásbeli felhívásra az abban 
megjelölt határidőben nem tesz eleget, akkor a társulási tanács minősített többséggel dönt a 
kizárásról.” 
 
15.) A Társulási Megállapodás X/8. pontjához: 
 
A X/8. pont az Mhötv. 90.§ (5) bekezdése alapján változik. 
 
„8. A 7. a) pontban meghatározott vagyontárgyat elsősorban természetben, amennyiben az 
nem lehetséges, úgy pénzben kell legkésőbb 5 éven belül kiadni.” 
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Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a korábbi 4 éves határidő 5 évre módosuljon. 
 
 
16.) A Társulási Megállapodás X. pontjához: 
 
A X. pont új 11. alponttal egészül ki a társulási megállapodás módosítása tárgyában: 
 
„11. A Társulás megállapodás módosítását bármely tag kezdeményezheti. A módosító 
javaslatot indokolással ellátva kell a Társulási Tanács elnök részére eljuttatni. Az elnök a 
módosító javaslatot a Társulás soron következő ülésére köteles előterjeszteni. A módosító 
javaslatot a Társulási Tanács véleményezi, majd ezt követően kell a tag önkormányzatok 
részére megküldeni. A tag önkormányzatok részére történő megküldésről a munkaszervezet 
gondoskodik.” 
 
A kiegészítéssel pontosításra kerülnek a társulási megállapodás módosítására vonatkozó 
szabályok 
 
17.) A Társulási Megállapodás XI./3. pontjához: 
 
A Záró rendelkezések XI./3. pontja a jogszabályok módosulása miatt változik. A jelenleg 
hatályos jogszabályi hivatkozok kerülnek feltüntetésre. 
 
 
18.) A Társulási Megállapodás mellékletéhez: 
 
A társulási megállapodás új 4. számú melléklettel egészülne ki, amely tartalmazza a 
tagönkormányzatok a lakosságszámát, amely szintén kötelező jogszabályi tartalmi elem. 
 
 
A fentiek alapján kérem, hogy a Társulási Tanács véleményezze és fogadja el a Társulási 
Megállapodás javasolt módosításait és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás szövegét. A Társulási Tanács döntését követően kerül megküldésre a 
módosítási javaslat a tag önkormányzatok részére elfogadásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Határozati javaslat 
 
A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulási Tanácsa 
 
I.) egyetért azzal, hogy a Társulási Megállapodást a tag önkormányzatok az alábbiak 
szerint módosítsák: 
 
1.) A Társulási megállapodás bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: 
 
„A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: 
Mhötv.) 87.§. alapján a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 1992. június 30-án megkötött többször módosított társulási 
megállapodásának egységes szerkezetű szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:” 
 
2.) A Társulási Megállapodás I/5. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„5. A Társulás tagjai:   
 

Bátya Község Önkormányzata ( 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. )- képviseli a polgármester 
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata ( 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth L. u. 57. )- 
képviseli a polgármester 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata ( 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90. )- 
képviseli a polgármester 
Fadd Nagyközség Önkormányzata ( 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. )- képviseli a polgármester 
Foktő Község Önkormányzata ( 6331 Foktő, Kossuth L. u. 2. )- képviseli a polgármester 
Géderlak Község Önkormányzata ( 6333 Géderlak, Kossuth u. 95. )- képviseli a polgármester 
Gerjen Község Önkormányzata ( 7134 Gerjen, Béke tér 1. )- képviseli a polgármester 
Kalocsa Város Önkormányzata ( 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. )- képviseli a 
polgármester 
Ordas Község Önkormányzata ( 6335 Ordas, Kossuth L. u. 8. )- képviseli a polgármester 
Paks Város Önkormányzata ( 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. )- képviseli a polgármester 
Pusztahencse Község Önkormányzata ( 7038 Pusztahencse, Pozsonyi út 59.  )- képviseli a 
polgármester 
Tengelic Község Önkormányzata ( 7054 Tengelic, Rákóczi F. u. 11. )- képviseli a 
polgármester 
Uszód Község Önkormányzata ( 6332 Uszód, Árpád u. 9. )- képviseli a polgármester” 

  
3.) A Társulási Megállapodás II/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„1. A Társulás a Mhötv 87.§-a alapján jogi személy, amely alapján önállóan vállalhat 
kötelezettséget, rendelkezhet vagyoni jogokkal. A Társulás működése során a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.” 
 
4.) A Társulási Megállapodás II/5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. A Társulás nevében kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács elnöke és alelnöke 
együttesen jogosult.” 
 
 
5) A Társulási Megállapodás V/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. A Tanács tagjai közül elnököt és egy alelnököt választ, e tisztségviselőket visszahívhatja.” 
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6.) A Társulási Megállapodás V/4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„4. Az elnök és az alelnök megbízatása a polgármesteri megbízatásuk időtartamára szól.” 
 
7.) A Társulási Megállapodás V/6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„6. A meghívót és a napirendi anyagokat az ülés előtt legalább 5 nappal kell a Társulás 
tagjai részére megküldeni. Rendkívüli ülés bármely értesítési mód alkalmazásával 
összehívható, az értesítést követő napra.” 
 
8.) A Társulási Megállapodás V/7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„7. A Tanács összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök gondoskodik. A 
Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. Együttes akadályoztatásuk 
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.” 
 
9.) A Társulási Megállapodás V/12. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„12. A Tanács döntéseit nyílt szavazás útján, határozattal hozza, de az Mhötv. szabályai 
alapján zárt ülést rendelhet el. A határozat elfogadásához – a X.1. pontban foglalt, a 
csatlakozással kapcsolatos döntések kivételével - a Tanács jelenlévő tagjainak több mint 2/3-
ának igen szavazata (13 tag esetén legalább 9 tag ) szükséges, és amely meghaladja az általuk 
képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.  A lakosságszámot a megállapodás 4. 
számú melléklete tartalmazza. Minősített többséghez valamennyi tag 2/3-ának igen szavazata 
szükséges, amelynek el kell érni az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.” 
 
10.) A Társulási Megállapodás V/13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„13. A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre az Mhötv képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott hitelesítő személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni az önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szervnek. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a határozatok 
nyilvántartásáról az elnök gondoskodik.” 
 
11.) A Társulási Megállapodás VII/1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 
„1.  A Társulást és az elnök és az alelnök jegyzi. A jegyzés akként történik, hogy az elnök és a 
alelnök a Társulás kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott megnevezése fölé 
írja a nevét.”  
 
12.) A Társulási Megállapodás VII/2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„2. Az elnök és alelnök megbízatása megszűnik: 

a) polgármesteri tisztségük megszűnésével; 
b) a Társulási Tanács által történő visszahívással; 
c) lemondással.” 

13.) A Társulási Megállapodás IX. pontja az alábbi 8. és 9. alpontokkal egészül ki: 
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„ 8. A PEB akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 
9. Határozatait szótöbbséggel hozza.” 
 
14.) A Társulási Megállapodás X/1. pontjának harmadik mondata az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„ A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi tag önkormányzat 
képviselő-testületének Mhötv. szerinti minősített többséggel hozott döntése szükséges.” 
 
15.) A Társulási Megállapodás X/2. pont a) pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„a.) ha a Társulás valamennyi tagjának képviselő-testülete Mhötv. szerinti minősített 
többséggel hozott határozatával dönt a Társulás megszüntetéséről;” 
 
16.) A Társulási Megállapodás X/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. A társulási megállapodás bármely tag által történő felmondásához a Társulásban részt 
vevő valamennyi önkormányzat képviselő-testületének az Mhötv szerinti minősített többséggel 
hozott határozata szükséges. A társulásból kiválni, a Társulási Megállapodást felmondani az 
Atv. 10/A § (6), figyelembe vételével, csak a naptári év utolsó napjával lehet.” 
 
17.) A Társulási Megállapodás X/4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. A tag önkormányzat képviselő-testületének a felmondásról szóló – Mhötv. szerinti 
minősített többséggel hozott – döntését legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és 
a Társulás elnöke útján a Társulás tagjaival írásban közölni.” 
 
18.) A Társulási Megállapodás X/5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„5. Amennyiben bármely tag a társulási megállapodásból, a Tanács döntéséből fakadó 
kötelezettségének a Társulás elnöke részéről történt ismételt írásbeli felhívásra az abban 
megjelölt határidőben nem tesz eleget, akkor a társulási tanács minősített többséggel dönt a 
kizárásról.” 
 
19.) A Társulási Megállapodás X/8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„8. A 7. a) pontban meghatározott vagyontárgyat elsősorban természetben, amennyiben az 
nem lehetséges, úgy pénzben kell legkésőbb 5 éven belül kiadni.” 
 
20.) A Társulási Megállapodás X. pontja az alábbi 11. alponttal egészül ki: 
 
„ 11. A Társulás megállapodás módosítását bármely tag kezdeményezheti. A módosító 
javaslatot indokolással ellátva kell a Társulási Tanács elnök részére eljuttatni. Az elnök a 
módosító javaslatot a Társulás soron következő ülésére köteles előterjeszteni. A módosító 
javaslatot a Társulási Tanács véleményezi, majd ezt követően kell a tag önkormányzatok 
részére megküldeni. A tag önkormányzatok részére történő megküldésről a munkaszervezet 
gondoskodik.” 
 
21.) A Társulási Megállapodás XI/3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mhötv., az 
államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) 
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
22. A Társulási Megállapodás az alábbi 4. számú melléklettel egészül ki: 
 
„ 4. számú melléklet  
 
Település  Lakosságszám (fő) 
 
Bátya:     2104 
 
Dunaszentbenedek  891 
 
Dunaszentgyörgy  2586 
 
Fadd     4331 
 
Foktő    1647 
 
Géderlak    1047 
 
Gerjen    1257 
 
Kalocsa      17169 
 
Ordas     459 
 
Paks    19545 
 
Pusztahencse   1042 
 
Tengelic   2376 
 
Uszód    1070” 
 
II.) A tag önkormányzatok részére elfogadásra javasolja a Társulási Megállapodás 
módosítását, valamint az 1. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Társulási Tanács elnöke 
 
 
Kalocsa, 2013. május 30. 
 

Török Ferenc 
TEIT elnök 
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1. sz. melléklet 
 

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás 
Társulási Megállapodása 

 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (a továbbiakban: 
Mhötv.) 87.§. alapján a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 1992. június 30-án megkötött többször módosított társulási 
megállapodásának egységes szerkezetű szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I. 
Társulás neve, székhelye, tagjai 
 
1. A Társulás neve: Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás 

(rövidítve:  TEIT) 
2. Székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 
3. Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe 
4. A Társulás időtartama: határozatlan 
5. A Társulás tagjai:   
 

Bátya Község Önkormányzata ( 6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. )- képviseli a polgármester 
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata ( 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth L. u. 57. )- 
képviseli a polgármester 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata ( 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90. )- 
képviseli a polgármester 
Fadd Nagyközség Önkormányzata ( 7133 Fadd, Dózsa Gy. u. 12. )- képviseli a 
polgármester 
Foktő Község Önkormányzata ( 6331 Foktő, Kossuth L. u. 2. )- képviseli a polgármester 
Géderlak Község Önkormányzata ( 6333 Géderlak, Kossuth u. 95. )- képviseli a 
polgármester 
Gerjen Község Önkormányzata ( 7134 Gerjen, Béke tér 1. )- képviseli a polgármester 
Kalocsa Város Önkormányzata ( 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. )- képviseli a 
polgármester 
Ordas Község Önkormányzata ( 6335 Ordas, Kossuth L. u. 8. )- képviseli a polgármester 
Paks Város Önkormányzata ( 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. )- képviseli a polgármester 
Pusztahencse Község Önkormányzata ( 7038 Pusztahencse, Pozsonyi út 59.  )- képviseli a 
polgármester 
Tengelic Község Önkormányzata ( 7054 Tengelic, Rákóczi F. u. 11. )- képviseli a 
polgármester 
Uszód Község Önkormányzata ( 6332 Uszód, Árpád u. 9. )- képviseli a polgármester 

 
                                      II. 

 
A Társulás jogállása: 
 
1. A Társulás a Mhötv 87.§-a alapján jogi személy, amely alapján önállóan vállalhat 

kötelezettséget, rendelkezhet vagyoni jogokkal. A Társulás működése során a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

2. A Társulás pénzeszközeit a székhelye szerinti önkormányzat által meghatározott 
számlavezetőnél nyitott bankszámlán kezeli. A Társulás a Központi Nukleáris Pénzügyi 
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Alapból (KNPA) Támogatási szerződés alapján kapott pénzeszközeit elkülönített 
bankszámlán ( alszámlán) kezeli. A társulás számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt. 

3. A Társulás tevékenységének típusát, szakfeladat számát és megnevezését a társulási 
megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

4. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait a székhelye szerinti önkormányzat 
polgármesteri hivatala látja el. 

5. A Társulás nevében kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács elnöke és alelnöke 
együttesen jogosult. 

6. A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a székhelye szerinti 
önkormányzat jegyzője jogosult. 
 

III. 
 

A Társulás célja: 
 
1. A Társulás az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI tv. (továbbiakban: Atv.), alapján jött 

létre, tevékenységét  
 

a) az Atv. 10/A.§.-ban foglaltak szerint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójával 
(továbbiakban: KKÁT) kapcsolatos tájékoztatási, ellenőrzési feladatok 
megvalósítása érdekében, továbbá 

b) a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztatási, ellenőrzési feladatok 
megvalósítása érdekében fejti ki. 

 
IV. 

 
A Társulás feladatai: 
 

1. Az KKÁT környezetében a radioaktív sugárzás szintjének független ellenőrzése, a 
mérési eredményekről információ szolgáltatása a területileg illetékes lakosságnak. 

2. Az KKÁT létesítmények építési, bővítési beruházásainak ellenőrzése, a tároló 
üzemeltetésével és a bővítésével kapcsolatos lakossági tájékoztatás.  

3. Az atomerőmű 12 km-es körzetében a természetes és mesterséges sugárzás független 
ellenőrzésének a megszervezése, a mérési eredményekről információ szolgáltatása a 
területileg illetékes lakosságnak. 

4. A rendelkezésre álló anyagi eszközöknek a társult önkormányzatok között történő, a 
társulás céljait szolgáló felosztását, felhasználását szolgáló koordináló tevékenység. 

5. A Bátya községben létesített „vizes labor” működtetése. A barákai vízkiemelő telepről 
rendszeres mintavétel, a minták megvizsgálása, a mérési eredmények kiértékelése, 
azok eljuttatása a Társulás önkormányzatihoz. A lakosság tájékoztatása a mérési 
eredményekről 

6. Környezeti mérőállomások üzemeltetése Kalocsán, Pakson és Uszódon, amelyek a 
Paksi Atomerőmű Zrt. rendszerétől független mérési adatokat szolgáltatnak. A 
mérőállomások védelmi feltételeinek biztosítása. 

7. Információ szolgáltatása a Társulás tevékenységéről a társult önkormányzatok, az 
érintett lakosság, a Paksi Atomerőmű Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. 
részére. 

8. A társult önkormányzatok településeinek fejlesztése, beruházások, bővítések, 
felújítások támogatása, valamint a működési feltételeik javítása. 
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9. Az atomerőmű tervezett bővítésével kapcsolatban: az előkészítés és a kivitelezés 
figyelemmel kísérése, minden lényeges információ megszerzése, kiértékelése, különös 
tekintettel a bővítésnek a térségre gyakorolt hatására. Folyamatos kommunikáció a 
lakosság felé. 

10. Honlap működtetés folyamatos frissítéssel. 
11. Érdekközvetítő és érdekvédő tevékenység folytatása a Társulásban résztvevő 

önkormányzatok felé. 
12. A Társulás feladatához kapcsolódó helyzetfeltáró elemzések végzése és végeztetése. 
13. A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. által – az Országos 

Atomenergia Hivatal ellenjegyzésével, a KNPA-ból, támogatási szerződés keretében – 
a társulási megállapodásban rögzített közös feladatokra és célokra juttatott 
pénzeszközöknek, a társult önkormányzatok közötti szétosztása (a 3. számú 
mellékletben foglaltak szerint), hatékony felhasználásuk elősegítése. 

14. Az érintett önkormányzatok közötti kapcsolattartás és együttműködés elősegítése. 
15. A Társulás vagyonával való gazdálkodás. 
16. Pályázati lehetőségek igénybevétele. 
17. Az átadott pénzeszközök felhasználására vonatkozó támogatási alszerződések 

megkötése a társult önkormányzatokkal. 
 

V. 
 

A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok-  
 
1. A Társulás legfőbb irányító és döntést hozó szerve a Társulási Tanács (továbbiakban: 

Tanács). 
2. A Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. 
3. A Tanács tagjai közül elnököt és egy alelnököt választ, e tisztségviselőket visszahívhatja. 
4. Az elnök és az alelnök megbízatása a polgármesteri megbízatásuk időtartamára szól. 
5. A Tanács az üléseit szükség szerint tartja, de évenként kettő ülés tartása kötelező. 
6. A meghívót és a napirendi anyagokat az ülés előtt legalább 5 nappal kell a Társulás tagjai 

részére megküldeni. Rendkívüli ülés bármely értesítési mód alkalmazásával összehívható, 
az értesítést követő napra. 

7. A Tanács összehívásáról az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök gondoskodik. A 
Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. Együttes 
akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

8. A Tanács ülését össze kell hívni: 
a) a Társulás bármely tagjának napirendet is tartalmazó indítványára 30 napon 

belül, 
b) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 

kezdeményezésére. 
9. A Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
10. A Tanácsban szavazni személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással lehet. 
11. A Tanács határozatképes, ha a tagok több mint 2/3-a ( 13 tag esetén legalább 9 tag ) jelen 

van. 
12. A Tanács döntéseit nyílt szavazás útján, határozattal hozza, de az Mhötv. szabályai 

alapján zárt ülést rendelhet el. A határozat elfogadásához – a X.1. pontban foglalt, a 
csatlakozással kapcsolatos döntések kivételével - a Tanács jelenlévő tagjainak több mint 
2/3-ának igen szavazata (13 tag esetén legalább 9 tag ) szükséges, és amely meghaladja az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.  A lakosságszámot a 
megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza.Minősített többséghez valamennyi tag 2/3-
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ának igen szavazata szükséges, amelynek el kell érni az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

13. A Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre az Mhötv képviselő-testület 
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzőkönyvet az elnök és a Tanács által felhatalmazott hitelesítő személy írja alá. A 
jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni az önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szervnek. A jegyzőkönyv elkészítéséről és a határozatok 
nyilvántartásáról az elnök gondoskodik. 

14. A Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek 
beszámolni a Tanácsban végzett tevékenységükről, a Társulás működéséről, pénzügyi 
helyzetéről és a társulási cél megvalósulásáról. A beszámolóhoz szükséges 
dokumentumokat az elnök a munkaszervezeten keresztül a tagoknak köteles a kérést 
követő 15 napon belül rendelkezésre bocsátani. 

15. A Társulás ügyviteli feladatait a – munkaszerződéssel foglalkoztatott - titkár látja el.  
 
 

 
VI. 

 
Társulási Tanács feladatai: 
 
1. Tárgyalja és elfogadja a Társulás éves költségvetését, és a költségvetés végrehajtásáról 

szóló beszámolóját.  
2. A Társulás vagyonának hasznosítása céljából a szükséges döntéseket meghozza. 
3. Dönt pótbefizetés elrendeléséről, annak határidejéről  
4. Dönt a tanácskozási joggal meghívott személyekről. 
5. Dönt a társulási megállapodás felmondásához kapcsolódó pénzügyi és vagyoni 

kérdésekben. 
6. Elfogadja az éves munkatervet.  
 

VII. 
 

A Társulás képviselete: 
 

1. A Társulást és az elnök és az alelnök jegyzi. A jegyzés akként történik, hogy az elnök 
és az alelnök a Társulás kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott 
megnevezése fölé írja a nevét.  

2. Az elnök és alelnök megbízatása megszűnik: 
c) polgármesteri tisztségük megszűnésével; 
d) a Társulási Tanács által történő visszahívással; 
e) lemondással. 

 
VIII. 

 
A Társulás vagyona, és a működési költségek: 
 

1. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. által a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 
(KNPA) az Atv. 62.§ (1) alapján, a Társulás részére a feladatok elvégzésére 
rendelkezésre átadott pénzügyi támogatásból származott vagyon, amelynek felosztása 
a 3. számú melléklet szerint történik. 
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2. A tagok által a Társulás részére átadott vagyoni eszközök. 
3. A Paksi Atomerőmű Zrt. által a Társulás részére a feladatok elvégzésére átadott 

pénzügyi és egyéb vagyoni hozzájárulás. 
4. Pályázaton elnyert összegek. 
5. Egyéb bevételek. 
6. A Társulás működésének költségeit a Társulás vagyonából kell biztosítani. 

Amennyiben a vagyon nem fedezi a működési költségeket, a társult önkormányzatok 
pótbefizetésre kötelesek. A szükséges pótbefizetés a 2. számú melléklet szerint terheli 
a tagokat. 

7. A tagok által jelen megállapodásban vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése 
esetén a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. 
naptól a fizetési kötelezettségét nem teljesítő tag által pénzforgalmi szolgáltatójának 
adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. A 
felhatalmazást a tagok a társulási megállapodás módosításának elfogadását követő 30 
napon belül kötelesek kibocsátani és annak egy eredeti példányát a székhely 
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a fizetési kötelezettségének a 
székhely önkormányzat nem tesz eleget, úgy a Társulási Tanács új székhely 
önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi 
székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely önkormányzat által pénzforgalmi 
szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. 

 
 

IX. 
 

A Társulás költségvetési felügyeletének és ellenőrzésének a rendje 
 
1. A Társulás költségvetési felügyeletét a székhelye szerinti önkormányzat képviselő-

testülete látja el. 
2. Az ellenőrzés során az ellenőrzöttek kötelesek együttműködni, a szükséges 

tájékoztatást szóban, szükség szerint írásban megadni. 
3. A Társulás működésének ellenőrzésére a tagok 3 tagú Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot 

( a továbbiakban: PEB) hoznak létre. A PEB elnökét és tagjait a Tanács saját tagjai közül 
választja. 

4. A PEB feladat és hatásköre: 
a) véleményezi a Társulás költségvetését és zárszámadását, 
b) véleményezi a költségvetést érintő előterjesztéseket, 
c) gazdálkodással kapcsolatban esetileg ellenőrzést végezhet. 

5. A PEB köteles az észleléstől számított 8 napon belül közvetlenül a Tanács tagjainak 
írásban jelezni, ha jogszabályba ütköző vagy a társulási megállapodást, illetve a tagok 
érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. 

6. A PEB üléseit az elnök hívja össze. A PEB működésének részletes szabályait maga 
állapítja meg. 

7. A PEB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal 
kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a Társulásnak okozott kárért 
a polgári jog általános szabályai szerint felelnek. 

8. A PEB akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 
9. Határozatait szótöbbséggel hozza. 
 

X. 
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A Társuláshoz való csatlakozás, a társulás és a tagsági jogviszony megszűnésének 
szabályai 
 
1. A Társuláshoz csak az Atv. 10/A. §-val érintett önkormányzatok csatlakozhatnak a Társulás 
elnökéhez intézett írásos csatlakozási kérelem benyújtásával. A Tanács a csatlakozási 
kérelemről, a csatlakozással összefüggő vagyoni, költségvetési hozzájárulásokkal kapcsolatos 
kérdésekről, a szavazati arányok alakulásáról - a Tanács összes tagja egyhangúan hozott 
határozatával - előzetesen állást foglal. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 
hozzájáruláshoz valamennyi tag önkormányzat képviselő-testületének Mhötv. szerinti 
minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
2. A társulási megállapodás megszűnik: 

a.)  ha a Társulás valamennyi tagjának képviselő-testülete Mhötv. szerinti 
minősített       
      többséggel hozott határozatával dönt a Társulás megszüntetéséről; 
b.)  ha a tagok száma egyre csökken; 
c.)  a bíróság jogerős döntésével; 
d.) ha a tagok száma vagy köre nem felel meg az Atv. 10/A.§. (2) bek. a-b 
pontjában meghatározottaknak. 

3. A társulási megállapodás bármely tag által történő felmondásához a Társulásban részt vevő 
valamennyi önkormányzat képviselő-testületének az Mhötv szerinti minősített többséggel 
hozott határozata szükséges. A társulásból kiválni, a Társulási Megállapodást felmondani az 
Atv. 10/A § (6), figyelembe vételével, csak a naptári év utolsó napjával lehet.  
4. A tag önkormányzat képviselő-testületének a felmondásról szóló – Mhötv. szerinti 
minősített többséggel hozott – döntését legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a 
Társulás elnöke útján a Társulás tagjaival írásban közölni.  
5. Amennyiben bármely tag a társulási megállapodásból, a Tanács döntéséből fakadó 
kötelezettségének a Társulás elnöke részéről történt ismételt írásbeli felhívásra az abban 
megjelölt határidőben nem tesz eleget, akkor a társulási tanács minősített többséggel dönt a 
kizárásról. 
6. A társulási megállapodás felmondása, kizárás, vagy a Társulás megszűnése esetén a 
tagoknak el kell számolniuk. 
7. A felmondó (kizárt) tagot megilleti  

a.) az általa bevitt vagyontárgy,  
b.) a Paksi Atomerőmű Zrt.-től, és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.-től 
külön szerződés keretében kapott pénzeszközökből – amennyiben az adott évre 
vonatkozóan a szerződés megkötése a tagsági jogviszony megszűnésének napját 
megelőzően már megtörtént – a tagot a 3. sz. melléklet szerint megillető összeg, 
továbbá  
c.) a Társulás egyéb vagyonából a tárgyévet megelőző év január hó 01. napján 
fennálló, a KSH által közzétett állandó népességszám arányában a tagra eső 
összeg.  

8. A 7. a) pontban meghatározott vagyontárgyat elsősorban természetben, amennyiben az nem 
lehetséges, úgy pénzben kell legkésőbb 5 éven belül kiadni. 
9. A megállapodást felmondó (kizárt) tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen 
kártalanítással tartozik a felmondásával (kizárását előidéző magatartásával vagy 
mulasztásával) a többi tagnak és a Társulásnak okozott károkért. Minden tag a megállapodás 
aláírásával hozzájárulását adja, hogy felmondása (kizárása) esetén a tagi elszámolás keretében 
– külön nyilatkozata nélkül is – az őt megillető összegből, ellenértékből közvetlenül levonható 
és elszámolható a felmondó (kizárt) tagot terhelő teljes kártérítés, illetve kártalanítás összege. 
Amennyiben a kártalanítás, kártérítés összege tekintetében a tag és a Társulás között 
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megegyezés nem jön létre, úgy az elszámolásra a jogerős bírósági ítélet meghozataláig nem 
kerülhet sor. 
10. A Társulás megszűnése estén fennmaradó vagyon a tárgyévet megelőző év január hó 01. 
napján fennálló, a KSH által közzétett állandó népességszám arányában illeti meg a tagokat.  
11. A Társulás megállapodás módosítását bármely tag kezdeményezheti. A módosító 
javaslatot indokolással ellátva kell a Társulási Tanács elnök részére eljuttatni. Az elnök a 
módosító javaslatot a Társulás soron következő ülésére köteles előterjeszteni. A módosító 
javaslatot a Társulási Tanács véleményezi, majd ezt követően kell a tag önkormányzatok 
részére megküldeni. A tag önkormányzatok részére történő megküldésről a munkaszervezet 
gondoskodik. 
 
 

XI. 
 

Záró rendelkezések: 
 
1. A Társulás bélyegzője kör alakú, benne a felirat: „Társadalmi Ellenőrző, Információs 

és Településfejlesztési Társulás” középen a Magyar Köztársaság címere. 
2. A Társulás tagjai közös esetleges jogviták esetén alávetik magukat a Társulás 

székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 
3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mhötv., az 

államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv) 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
A társulási megállapodást az önkormányzatok képviseletében eljáró polgármesterek, a 
szükséges képviselő-testületi felhatalmazás birtokában, mint az önkormányzatok akaratával 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
 
Kelt: …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Bátya Község Önkormányzata 

……………………………… 
Dunaszentbenedek Község 

Önkormányzata 

…………………………… 
Dunaszentgyörgy Község 

Önkormányzata 
 
 
 

…………………………….. 
Fadd Nagyközség 
Önkormányzata 

……………………………… 
Foktő Község 

Önkormányzata 

…………………………….. 
Géderlak 

Község Önkormányzata 
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…………………………….. 
Gerjen Község 
Önkormányzata 

 
 
 

……………………………… 
Kalocsa Város 
Önkormányzata 

…………………………….. 
Ordas Község 

Önkormányzata 
 
 

…………………………….. 
Paks Város Önkormányzata 

 
 
 

…………………………….. 
Pusztahencse  Község 

Önkormányzata 

…………………………….. 
Tengelic  Község 
Önkormányzata 

 …………………………….. 
Uszód Község 

Önkormányzata 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A megállapodásban foglaltakat  
 
Bátya Község Önkormányzata   …………. sz. határozatával 
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata  …………. sz. határozatával   
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata  …………. sz. határozatával   
Fadd Nagyközség Önkormányzata            …………... sz. határozatával  
Foktő Község Önkormányzata            ……………. sz. határozatával    
Géderlak Község Önkormányzata            ……………. sz. határozatával   
Gerjen Község Önkormányzata   …………. sz. határozatával  
Kalocsa Város Önkormányzata            ………….. sz. határozatával 
Ordas Község Önkormányzata   …………. sz. határozatával 
Paks Város Önkormányzata     ………... sz. határozatával   
Pusztahencse Község Önkormányzata  ………. sz. határozatával    
Tengelic Község Önkormányzata              …………. sz. határozatával    
Uszód Község Önkormányzata            …………. sz. határozatával   
 
jóváhagyta. 
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1. sz. melléklet 
 

A Társulás által végzett tevékenységek 
 
 
 
 

Alaptevékenységi szakágazat: 842260 Polgári védelmi tevékenység 
 

Tevékenység jellege   Szakfeladat száma   Megnevezése 

alaptevékenység 842532 
A lakosság felkészítése, 
tájékoztatása, riasztás 

alaptevékenység 390006 
Egyéb speciális szennyezés 
ellenőrzési tevékenységek 

alaptevékenység 639990 
M. n. s. egyéb információs 
szolgáltatás 

alaptevékenység 712201 
Összetétel- 
tisztaságvizsgálat, elemzés 

alaptevékenység 842155 
Önkormányzatok m. n. s. 
nemzetközi kapcsolatai 

alaptevékenység 842542 
Minősített időszaki 
tevékenységek (kivéve ár és 
belvízvédelem) 
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2. számú melléklet 
 
 
Pótbefizetés 
 
 

Bátya 3,8 % 

Dunaszentbenedek 1,6 % 

Dunaszentgyörgy 4,6 % 

Fadd 7,8 % 

Foktő 2,9 % 

Géderlak 1,9 % 

Gerjen 2,3 % 

Kalocsa 31,1 % 

Ordas 0,8 % 

Paks 35,0 % 

Pusztahencse 1,9 % 

Tengelic 4,3 % 

Uszód 2,0 % 
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3. sz. melléklet 
 
A tagokat megillető részarány 
 
Település A Paksi Atomerőmű Zrt.-t ől 

szerződés keretében kapott 
pénzösszegből 
 

A KNPA-ból szerződés alapján 
biztosított támogatásból 

Bátya 4 % 2,4 % 
Dunaszentbenedek 8 % 4,8 % 
Dunaszentgyörgy 11,5 % 6,9 % 
Fadd 7 % 4,2 % 
Foktő 6 % 3,6 % 
Géderlak 7,5 % 4,5 % 
Gerjen 4,5 % 2,7 % 
Kalocsa 30 % 18 % 
Ordas 2,5 % 1,5 % 
Paks 0 % 40 % 
Pusztahencse 4 % 2,4 % 
Tengelic 7 % 4,2 % 
Uszód 8 % 4,8 % 
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4. sz. melléklet  
 
Település  Lakosságszám (fő) 
 
Bátya:     2104 
 
Dunaszentbenedek  891 
 
Dunaszentgyörgy  2586 
 
Fadd     4331 
 
Foktő    1647 
 
Gerjen    1257 
 
Géderlak    1047 
 
Kalocsa      17169 
 
Ordas     459 
 
Paks    19545 
 
Pusztahencse   1042 
 
Tengelic   2376 
 
Uszód    1070 

 


