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Tengelic Község Polgármesterétől 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Tengelic Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

2014. április 29-i ülésére 
 
Tárgy: Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
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 2013. június 23-án írták alá. 
 
A TEIT Társulási Tanácsa 2014. március 25- i ülésén megtárgyalta és 6/2014 sz. TEIT 
határozatával elfogadta és a tagönkormányzatok részére elfogadásra javasolt a Társulási 
Megállapodás módosításait.  
 
A módosítások végrehajtása az alábbiak szerint indokolt: 
 
1.) A Társulási megállapodás II. cím 3. pontjához: 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
2014. január 1-i hatályú módosítása, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási 
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 
hatályba lépésével a társulási megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt szakfeladatok 
helyett a társulás alaptevékenységét kormányzati funkciók szerinti megnevezéssel kell 
szerepeltetni. A jelenlegi ténylegesen végzett feladatellátás alapján kerülnek megállapításra a 
kormányzati funkciók az alábbiak szerint: 
 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás 
 
2.) A Társulási Megállapodás II. cím 4. pontjához: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (4) bekezdése alapján a társulás 
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti 
feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik. A társulás munkaszervezeti feladatait a 
székhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatala látja el. 
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3.) A Társulási Megállapodás II. cím 6. pontjához: 
 
A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a székhely szerinti jegyző helyet 
a társulás székhelye szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalának gazdasági vezetőjét kell 
megjelölni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 55. § (2) i) pontja alapján a társulás nevében vállalt kötelezettség esetén a 
társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági vezetője, vagy 
az általa írásban kijelölt, a költségvetési szerv állományába tartozó személy. 
 
4.) Társulási megállapodás IV. 13. pontjához: 
 
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 62. § (2) bekezdése 
alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból kezelő szerve a kijelölt miniszter által 
vezetett minisztérium. Az alap kezelője jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Az Atv. 
10/A § (2) bekezdése szerinti támogatás tekintetében támogatóként a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium jár el. 
 
5.) A Társulási Megállapodás V. cím 15. pontjához. 
 
A Társulás ügyviteli, munkaszervezeti feladatait a székhely szerinti önkormányzat 
polgármesteri hivatala látja el, ezért a pontot törölni szükséges.  
 
6.) Társulási megállapodás IX. címhez: 
 
A Társulási megállapodás IX. cím 1. pontjában a Társulás költségvetési felügyeleteként a 
székhely önkormányzat képviselő- testülete szerepel, azonban költségvetési felügyeleti 
tevékenységet az önkormányzati társulások esetében tag önkormányzat képviselő- testülete 
nem láthat el. Az önkormányzati társulások gazdálkodási ellenőrzését az államháztartás 
gazdálkodásának ellenőrzése keretében az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás irányító 
szerve a Társulási Tanács, amely jogosult elfogadni a Társulás költségvetését. A Társulás 
működésének ellenőrzését a Társulási Tanács 3 tagú bizottsága, a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság (PEB) látja el. A PEB hatáskörébe tartozik a költségvetés és a zárszámadás 
véleményezése, valamint a gazdálkodással kapcsolatos eseti ellenőrzések végrehajtása. A 
fentiek alapján a IX. cím alatti rendelkezésekből törölni szükséges az 1. pontot és ezzel együtt 
a cím pontjainak újra sorszámozását is el kell végezni. 
 
7.) Társulási megállapodás XI. 3. pontjához: 
 
A rendelkezésben megjelölt 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet helyes megnevezése „az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet.  
 
Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztést vitassa meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
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Határozati javaslat 
 
Tengelic Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
 
I.) elfogadja a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás 
Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: 
 
1.) A Társulási Megállapodás II. cím 2. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. A Társulás alaptevékenységének államháztartási szakágazat és kormányzati funkciók 
szerinti megjelölését a társulási megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.” 
 
2.) A Társulási Megállapodás II. cím 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, valamint a társulási tanács munkaszervezeti 
feladatait a székhelye szerinti önkormányzat polgármesteri hivatala látja el.” 
 
3.) A Társulási Megállapodás II. cím 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„6. A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a székhely szerinti 
önkormányzat polgármesteri hivatalának gazdasági vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a 
polgármesteri hivatal állományába tartozó személy jogosult.” 
 
4.) A Társulási Megállapodás IV. cím 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„13. A Paksi Atomerőmű Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. által – a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium 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.” 
 
5.) A Társulási Megállapodás V. cím 15. pontja törlésre kerül. 
 
6.) A Társulási Megállapodás IX. címe az alábbiak szerint módosul: 
 
 

„IX. 
 

A Társulás költségvetési ellenőrzésének a rendje 
 
1. Az ellenőrzés során az ellenőrzöttek kötelesek együttműködni, a szükséges 

tájékoztatást szóban, szükség szerint írásban megadni. 
2. 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. 

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

4. 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. 

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

6. 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. 

7. A PEB akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 
8. Határozatait szótöbbséggel hozza.” 
 
 
7.) A Társulási Megállapodás XI. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:  
 
„3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mhötv., az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 1959. évi IV. tv. 
(Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseit kell alkalmazni. ” 
 
 
8.) A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 
 
„          1. sz. melléklet 

 
A Társulás által végzett tevékenységek 

 
Alaptevékenységi besorolása, államháztartási szakágazat: 
 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megnevezése: 
 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás” 

 
II.) felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Tengelic, 2014. ………………. 
 

…………………. 
polgármester 

 


