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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Törvényességi, Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya 

felülvizsgálta a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását. Észrevételeik 

alapján a munkaszervezet elkészítette a megállapodás módosítását, amely a jelen 

előterjesztés mellékletét képezi. 

A módosítás a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többségű 

döntésével kerül elfogadásra. A döntések meghozatalára 2014. március 15-ei határidőt írt 

elő a Kormányhivatal. 

A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy a társulási tanácsban a tagok jelenleg a 

társult önkormányzatok polgármesterei, ami ellentmond a Mötv. szabályainak. A Mötv. 

94.§.(2) bekezdése szerint a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-

testületei által delegált tagok alkotják. Ez a delegálás a társulás esetében nem történt meg. 

A fenti határidőig az önkormányzatoknak meg kell hozniuk a delegáló határozatokat is. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a társulási 

megállapodás módosítását fogadja el! 

 

Tengelic, 2014.  március 6. 

 

 

Gáncs István 

polgármester 
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Határozati javaslat 1. 

 

 

1. Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodása módosítását a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a módosított megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
 

 

Határozati javaslat 2. 

 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Paksi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsába a Mötv. 94.§.(2) bekezdés alapján  tagként Gáncs Istvánt 
delegálja. 
 
Határidő: közlésre azonnal. 
Felelős: Gáncs István polgármester 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
18. sz. MÓDOSÍTÁSA 

 
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról 
2004. június 8-án kelt Társulási megállapodást a Tagok az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Megállapodás I. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
I. 3. A Társulás lakosságszáma: 50.670 fő 49.957 fő (2014.01.01.) 
 

2. A Megállapodás II. fejezet I.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

II.1. pontban a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 57.§.(1) 
bekezdés b) pontja törlésre, ill. a Sztv. 57.§. (1) bekezdés j) pontjával kiegészítésre kerül: 
 
II. 1.1. A személyes gondoskodás keretébe tartozó az Sztv. 57. §. /1/ bek. c,/ d/, e/, f/, h/ és j pontjai szerinti 

szociális alapellátási formák /étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, nappali ellátás, támogató szolgálat/ integrált szervezeti formában történő ellátása. 

 

3. A megállapodás II. fejezet I.4. pontja törlésre kerül 
 

4. A megállapodás II. fejezet 1.5.a). pontja törlésre kerül 
 

5. A Megállapodás II. fejezet II. 2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
II. fejezet II.2 pontjában az „a) pont” szöveg törlésre kerül. 
II. fejezet 2.2. pontjában, az „1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése” szöveg c) ponttal kerül 
kiegészítésre. 

II. 2. Az egészségügyi alapellátás körében 

az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátás (1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bek. c) pont) 

A központi ügyeleti ellátás feladatát a Társulás az Emergency Service Kft.-vel (Budapest, Árva u.22.) 

kötött feladat- ellátási megállapodás útján látja el. 

 

6. A Megállapodás II. fejezet 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
II. fejezet 4. pontjában törlésre került az állategészségügyről szóló, hatályon kívül 
helyezett 1995. évi XCI. törvény. 
helyette az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény kerül megjelölésre 
 
 

7. 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: 
1.1.A Társulási Tanács a társult önkormányzatok képviselőtestületei által delegált tagokból áll, akiknek 
szavazati joga az alábbiak szerint alakul:  
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
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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. 
1.2. A Társulási Tanács megalakulására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak irányadóak. 
1.3. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére három alelnököt választ. Az alelnökök 
személyére az elnök tesz javaslatot. 
 

8. A Megállapodás III. fejezetének III. 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

A megállapodás III.4.1 és III.4.2.  pontja törlésre kerül, helyette az alábbiakkal egészül 
ki: 
III.4.1. zárt ülést tart az Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pontjában 
III.4.2. zárt ülést tart az érintett kérésére az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontjában 
III.4.3. zárt ülést rendelhet az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetekben. 
 

9. A Megállapodás III. fejezetének III.5. pontját az alábbiak szerint módosítják 
 

A III.5. 1)-es pontja pontosításra kerül, 3-as pontja törlésre kerül. 

 

1) Elnökének, alelnökeiének megválasztásáról, 
2) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról, 
3) A Társulás megszüntetéséről, társulási megállapodás elfogadásáról, módosításáról, valamint  
4) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 
5) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, alapítói 
jogok gyakorlásáról 
6) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással történő 
megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 
7) tagok költségviselése mértékéről. 
 

10. A Megállapodás III. fejezetének III. 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
III. 6. Jegyzőkönyvvezetés 

 

6.1. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az Mötv. 52.§. (1) bekezdésében foglaltakat, így 

a) tanács ülés helyét, 

b) időpontját, 

c) a megjelent tagok nevét, 

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét, 

e) a javasolt, tárgyalt és elfogadott napirendi pontokat, 

f) az előterjesztéseket, 

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a 
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, 

h) a szavazásra feltett döntési javaslat  pontos tartalmát, 
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i) a döntéshozatalban résztvevők számát, 

j) a döntésből kizárt tagok nevét és a kizárás indokát, 

k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, 

l) a szavazás számszerű eredményét, 

m) a hozott döntéseket és 

n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. 

 

11. A Megállapodás III. fejezetének III. 6.2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
III.6.2.A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá.a társulás 
munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök a 
jegyző, az ülést követő 15 napon belül megküldi a Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 
 

12. A Megállapodás III. fejezetének III.7.5 pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

III. 7. Bizottságok 
 
III.7.5. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 5 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz 
létre. 
A Pénzügyi Bizottság Elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint felét a Társulási Tanács 

tagjai közül kell választani.  

A Pénzügyi Bizottság működését és részletes feladatait a bizottság Ügyrendje tartalmazza, amit saját 
maga állapít meg. 
 

13. A Megállapodás III. fejezetét az alábbi III. 9. pontjának számozása - III.9.1. és III.9.2. 
pontokkal - pontosításra kerül.  
 
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. 9.2 A Társulás szociális-alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgáltatások ellátására Paks Kistérségi 
Alapszolgáltatási Központ névvel közös fenntartású intézményt működtet. 
 

14. A Megállapodás IV. fejezet 1.4 pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

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 gesztor önkormányzat igényli. Ezek 
igénylésére, évközi módosítására, év végi elszámolására, Kincstár részéről történő 
felülvizsgálatára és finanszírozására az Áht. 48-56/E § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

15. A Megállapodás IV. fejezet 1.6 pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
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. 

IV. 1.6. A Társulás nevében kötelezettségvállalásra és utalványozásra a társulási tanács elnöke vagy a 
társulási tanács általa írásban felhatalmazott tagja jogosult. Pénzügyi ellenjegyzésre a munkaszervezeti 
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feladatokat ellátó költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv 

állományába tartozó személy jogosult. 

 

16. A Megállapodás IV. fejezet 1.7 pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

1.7. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjére egyebekben a 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Paksi Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal által kiadott és alkalmazott kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és 
utalványozási jogkörök alkalmazására vonatkozó szabályzatban foglaltak az irányadóak. 
 

17. 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. 
 
VI.2 Kiválás 
A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény másként nem rendelkezik. 
A kiválásról szóló döntést a tag önkormányzat képviselő testületének legalább hat hónappal korábban, 
minősített többséggel kell meghozni . A döntésről a társulási tanácsot értesíteni kell. 
 

18. A Megállapodás VI. fejezetének VI.5.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

VI. 5.1. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba 
bevitt vagyonnal el kell számolni. 

 

19. A Megállapodás VI. fejezetének VI.6.6. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
6.6. A társulási megállapodás felmondáskiválás, és kizárás esetén jelen fejezet 4.2-5.4. pontja 
megfelelően alkalmazandó. 

 
20. A Megállapodás VII. fejezetének 1.4. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

VII. 1.4. A Társulás működése felett a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője 
törvényességi ellenőrzést felügyeletet gyakorol. 

 

21. A Megállapodás VIII. fejezetének 1.5. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
VIII. 1.5. A felmondás kiválás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal 
a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv 
készül. 

 

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

 
 

Paks, 2014…………………… 
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Paks Város Önkormányzatának Polgármestere 
Bikács Község Önkormányzatának Polgármestere 
Bölcske Község Önkormányzatának Polgármestere 
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Polgármestere 
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Polgármestere 
Gerjen Község Önkormányzatának Polgármestere 
Györköny Község Önkormányzatának Polgármestere 
Kajdacs Község Önkormányzatának Polgármestere 
Madocsa Község Önkormányzatának Polgármestere 
Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 
Németkér Község Önkormányzatának Polgármestere 
Pálfa Község Önkormányzatának Polgármestere 
Pusztahencse Község Önkormányzatának Polgármestere 
Sárszentlőrinc Község Önkormányzatának Polgármestere 
Tengelic Község Önkormányzatának Polgármestere 

 


