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Szám: 1/102-…./2018.        MELLÉKLET 

 
A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
(egységes szerkezetben) 

 
Alulírott települési önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában 
biztosított hatáskörükben eljárva az alábbi társulást (továbbiakban: Társulás) hozzák létre. 
 

I. FEJEZET 
 

A társulás létrehozásának célja 
 

1.1. A Társulás létrehozásának célja a tagtelepülések önkormányzatainak feladat- és 
hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti, valamint a belső ellenőrzéssel összefüggő 
feladatok hatékonyabb, célszerűbb ellátása, továbbá a Keszthely és Környéke Kistérség 
területének összehangolt fejlesztése, különösen fejlesztési tervek, programok készítése, 
megvalósítása a településfejlesztés összehangolása. 
 
1.2. Társulás célja továbbá, hogy a Keszthely és Környéke Kistérség nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztésével erősítse és kiaknázza az európai integrációból származó 
előnyöket, az egész térség idegenforgalmi és gazdasági fejlesztésére. 
 
1.3.  A települési önkormányzatok a többcélú kistérségi társulás keretein belül törekszenek a 
társulás intézményesítésére, a térség összehangolt fejlesztésének előmozdítására, az 
önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelésére, az egyes térségi 
feladatok hatékony ellátására. 
 

Általános rendelkezések 
 

2.1 A Társulásban részt vevő önkormányzatok neve, székhelye és képviselője:1 2 
1. Bókaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bókaháza Kossuth u. 6., 

képviselő: polgármester. 
2. Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Esztergályhorváti 

Deák F. u. l., képviselő: polgármester. 
3. Gétye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gétye Kossuth L. u. 4., 

képviselő: polgármester 
4. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyenesdiás 

Kossuth u. 97., képviselő: polgármester 
5. Karmacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Karmacs Szent Anna tér 1., 

képviselő: polgármester 
6. Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Keszthely Fő tér 1., 

képviselő: polgármester 
7. Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sármellék, Dózsa Gy. u. 

324., képviselő: polgármester3 
8. Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgyörgyvár 

Kossuth L. u. 48., képviselő: polgármester4 

                                                 
1 1. pontot törölte és a számozást megváltoztatta a 18/2014. (IV. 30.) sz. társulási tanácsi határozat.  
2 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) számú határozat. Hatályos: 2015. január 1. napjától. 
3 Beillesztette a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
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9. Vállus Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállus Rákóczi u. 57., 
képviselő: polgármester5 

10. Várvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Várvölgy Kossuth u. 67., 
képviselő: polgármester6  

11. Vindornyafok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vindornyafok 
Kossuth L. u. 50., képviselő: polgármester7 

12. Vindornyalak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vindornyalak Bástya 
tér 2., képviselő: polgármester8 

13. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Vonyarcvashegy Kossuth L. u. 42., képviselő: polgármester9 

14. Zalaapáti község Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalaapáti Szent I. 
tér 9., képviselő: polgármester10 

15. Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalaszántó Fő u. 50., 
képviselő: polgármester11 

16. Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zalavár Dózsa Gy. u. 1., 
képviselő: polgármester12. 
 

A felsorolt települések lakosságszámát, településenként és összesen a Megállapodás 1. 
számú melléklete függeléke tartalmazza mindenkor a tárgyévet megelőző év január 1-jei 
állapot szerint. 
 
2.2.13   
 
3.1. A Társulás neve:  Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 
 A Társulás székhelye:  8360 Keszthely, Fő tér 1. 
 Képviselője:   a társulás elnöke 

Pecsétje: körpecsét, a köriratban a társulás neve olvasható, 
közepén Magyarország címerével. 

 
3.2. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy, gazdálkodására a költségvetési 
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
3.3. A Társulás működésének időtartama: A társult önkormányzatok a Társulást határozatlan 
időtartamra hozzák létre azzal, hogy létrejöttétől számított három évig a Társulásból nem 
lépnek ki.  
 

II. FEJEZET 

 
A Társulás feladatai 

 

                                                                                                                                                         
4 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
5 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
6 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
7 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
8 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
9 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
10 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
11 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
12 Számozását módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
13 Hatályon kívül helyezte a 12/2014. (III. 6.) határozat. 
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4. A Társulás a jogszabályban meghatározott feltételek és a társulás döntései szerint 
gondoskodik az alábbi feladatkörbe tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és 
térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról: 

a) szociális ellátás, 
b) család-, gyermek- és ifjúságvédelem, 
c) belső ellenőrzés, 
d) területfejlesztés. 

 
 

A Társulás tagjai által a Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök ellátásának  
részletes szabályai 

 
A. Szociális és gyermekjóléti feladatok 

 
5.1.14 a.) A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt 
szociális alapszolgáltatások körében a családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt gyermekjóléti alapellátási feladatok 
körében a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásáról – az 5.2. a.) és b.) c.) és d.) pontokban 
foglaltak kivételével - a társulás az általa fenntartott Keszthely és Környéke Kistérségi 
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján gondoskodik.  
b.) A társulás által közösen fenntartott intézmény neve, székhelye: Keszthely és Környéke 
Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális 
Szolgáltató Központ) 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/a.  
5.2. a.) c.) A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat A családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatást a Szociális Szolgáltató Központ szakmailag önálló belső szervezeti egysége, a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, amelynek működési területe a közös fenntartású 
intézmény útján: Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalaapáti, 
Zalavár önkormányzatainak, valamint az érintett közös önkormányzati hivatal székhely 
településének önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés keretében Dióskál, 
Egeraracsa, Zalaszentmárton és Alsópáhok önkormányzatainak közigazgatási területe. 
b.) d.) További társuláshoz tartozó 8 település közigazgatási területén (Gyenesdiás, Karmacs, 
Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaszántó) a családsegítés 
és gyermekjóléti szolgáltatást a Zalaszántó székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
látja el.  

 
A Szociális Szolgáltató Központ feladat ellátási szerződés keretében biztosítja  

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Balatongyörök  
- a házi segítségnyújtást Balatongyörök, Nemesbük, Zalaköveskút  

települések közigazgatási területén. 
 

Keszthely Város Önkormányzata a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 
1. napjától önállóan, saját fenntartásban működő intézmény útján biztosítja Keszthelyi 
Család- és Gyermekjóléti Központ néven. 
 
c.) 5.2. A Társulás koordináló és szervező tevékenysége körében:  

o  összehangolja a térség területén a szociális és gyermekjóléti tevékenységet és 
szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szervezi az intézmények 
korszerűsítéséhez, beszerzésekhez a források felkutatását és a fejlesztési 
források cél szerinti felhasználását, 

                                                 
14 Módosította a 31/2015. (XI. 23.) határozat. Hatályos 2016. január 1. napjától. 
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o vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségét, 
o segíti és koordinálja a térségben az etnikai programok kidolgozását, 
o a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be, 
o egyeztető fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között, a 

szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során 
esetlegesen felmerülő viták elintézésében, 

o segíti a területén az Sztv. 57. § (1) bekezdésében foglalt szociális 
alapszolgáltatási formák közül a családsegítés, és a Gyvt. 15. § (2) 
bekezdésében meghatározott alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás 
közös szervezését és hatékonyabb fenntartását. Ennek keretében támogatja a 
társulás területén működő gyermekjóléti intézményfenntartó társulás 
(mikrotársulások) működését. 

 
d.) 5.3. A feladat ellátására alakult mikrotársulások és az önállóan fenntartott intézmények 
jogállását (alapítói jogok gyakorlását) jelen társulási megállapodás nem érinti.  
 
e.) 5.4. A közös feladatellátás kezdete 2005. július 1. 

 
5.5.15  
 
5.3. 5.6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
felsorolt szociális alapellátási szerződések közül ellátja a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást.  
A feladatellátás kezdete: 2006. november 1. 
 
A Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát 2007. június 29. napjától az 
Egyesített Szociális Intézménytől jogutódlással a Szociális Szolgáltató Központ vette át. 

 
5.7. A Keszthelyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulása a Többcélú Társulás 
megbízása alapján ellátja (szervezi) a kistérség működési területére kiterjedően gyermekek 
átmeneti gondozását biztosító helyettes szülői hálózatot. 
 
5.8. Az 5.7. pontban szereplő feladatok ellátására a szolgáltatást igénybevevő 
önkormányzatok külön megállapodást kötnek.  
A feladatellátás kezdete 2006. január 1. 
  
5.4. 5.9. A házi segítségnyújtás feladatának ellátását a Társulás 2008. január 1-től saját 
fenntartású részben önálló szerve, a Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja. 

 
5.10. A Társulás működési területén a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött 
feladatellátási szerződés útján biztosítja a fogyatékosok nappali ellátása szociális 
alapszolgáltatást.  
A feladatellátás kezdete: 2008. január 1. 
 
5.5. A Szociális Szolgáltató Központ feladat ellátási szerződés keretében biztosítja  

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Balatongyörök  
- a házi segítségnyújtást Balatongyörök, Nemesbük, Zalaköveskút  

települések közigazgatási területén. 
 

                                                 
15 Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat 
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B. Területfejlesztési feladatok 
6.1. A Társulás 
 

o feltárja a térség területfejlesztési céljait és programjait, finanszírozási 
lehetőségeit, különös tekintettel a megyei és regionális területfejlesztési és 
állami központi költségvetési forrásokra, és az EU által megnyíló és 
rendelkezésre álló pénzalapok és pályázati lehetőség bevonásával. 

 
6.2.  A közös feladatellátás kezdete 2004. július 22. 
 

C. Belső ellenőrzési feladatok 
 

7.1. A Társulás működési területén a belső ellenőrzési feladatokat – a társulással 
munkaviszonyban álló - 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával látja el. 
 
7.2. A belső ellenőrzést ellátó belső ellenőr feladatait a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) sz. Korm. rendelet 
előírásai szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet rendelkezéseit figyelembe 
véve határozza meg. 
 
7.3.16 A belső ellenőr a belső ellenőrzési feladat ellátásban részt vevő települési 
önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, intézményeinek belső ellenőrzését, 
valamint az intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
belső ellenőrzését végzi. 
 
7.4. A Társulás 

 összehangolja az intézményi társulások szakmai munkáját az ellenőrzési programok 
készítésére, az ellenőrzés lebonyolítására, realizálására vonatkozóan belső ellenőrzési 
módszertant dolgoz ki, 

 szervező tevékenységével segíti, hogy a mikrotársulás keretében működtetett 
intézmények a pénzügyi szabályoknak megfelelően működjenek.   

 
7.4. 7.5.17  A közös feladatellátás kezdete 2005. július 1. 
A belső ellenőrzési feladatokat az alábbi önkormányzatok biztosítják a társulás útján: 
Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Sármellék, Szentgyörgyvár, 
Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, 
Zalavár. 
Fentieken túl továbbá a társulás által kötött feladat-ellátási szerződés alapján a belső ellenőr 
jogosult további önkormányzatoknál is belső ellenőrzési feladatok ellátására. 
 

III. FEJEZET 
 

A társulás szervezete és működése 
 

A társulás szervezete 

 
8.1.   A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács:  

A Társulási Tanács szervei: 

                                                 
16 Módosította a 31/2015. (XI. 23.) határozat. Hatályos 2016. január 1. napjától. 
17 Módosította a 31/2015. (XI. 23.) határozat. Hatályos 2016. január 1. napjától. 
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a) a pénzügyi bizottság 
b) a területfejlesztési bizottság 
c) eseti bizottságok 

8.2.18  A társulás tisztségviselői:  
a) a társulás elnöke és alelnökei, 
b) a pénzügyi bizottság elnöke és tagjai 
c) a területfejlesztési bizottság elnöke és tagjai 
d) az eseti munkabizottságok elnöke és tagjai.  

 
A társulási tanács 

 
9.1.19 A társulás döntést hozó szerve a társulási tanács, amely a társult önkormányzatok 
polgármestereiből áll. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület 
rendelkezik. 
A társulási tanács munkaszervezeti feladatait 2013. július 1. napjától 2014. december 31. 
napjáig a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal látta el, 2015. január 01. napjától a 
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal (8360 Keszthely, Fő tér 1.) látja el. A társulás gazdálkodási 
feladatait 2013. január 01. napjától a Keszthely Város Önkormányzata fenntartásában 
működő Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely (8360 Keszthely, Kísérleti u. 10/A) biztosítja. 
A központi alrendszerből nyújtott támogatás igénylése Keszthely Város Önkormányzata 
feladata. 
 
9.2. A társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) bizottság létrehozása, tagjainak a megválasztása és felmentése,  
b) az éves költségvetés megvitatása, elfogadása és módosítása,  
c) az elnök beszámolójának, valamint a költségvetési beszámolónak a megvitatása és  

elfogadása,  
d) a bizottság határozatainak a megváltoztatása, valamint bármely jogszabályba vagy 

ezen megállapodás rendelkezéseibe ütköző határozat megsemmisítése,  
e) az évi tagsági díjak megállapítása,  
f) területi és országos szervezetekhez való csatlakozás, valamint ezen szervezetekből 

való kilépés,  
g) a társulás más társulással való együttműködésének elhatározása, 
h) belső ellenőrzési kézikönyv elfogadása, 
i) költségvetési gazdálkodó szervezet alapítása, vezetőjének kinevezése, felmentése,  
j) éves szolgáltatási térítési díj mértékének megállapítása 
k) saját fenntartású költségvetési szerv létszámának meghatározása 

 
A társulási tanács tagjait megillető szavazatok 

 
10.  A társulási tanácsban minden tagnak egy szavazata van. 
 

A társulási tanács ülései 

 
11.1. A társulási tanács ülései:  

a) A társulási tanácsot az elnök hívja össze a Mötv-ben meghatározott esetben, 
valamint szükség szerint, de legalább évente hat alkalommal20. 

                                                 
18 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
19 Módosította a 31/2015. (XI. 23.) határozat. Hatályos 2016. január 1. napjától. 
20 Módosította a 18/2014. (IV. 30.) számú képviselő-testületi határozat 
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ab) A Társulási Tanács rendes üléseit – lehetőség szerint – az adott hónap 
második hetének csütörtökén tartja. 

b) Az elnök a kézhezvételtől számított 15 napon belül rendkívüli ülést köteles 
összehívni:  

        ba) egy tagnak az elnökhöz benyújtott- napirendet tartalmazó- kérésére, feltéve, 
hogy az elnök a kérésnek helyt ad, 

       bb) öt tagnak az elnökhöz benyújtott írásbeli kérése alapján,  
       bc) a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv 

vezetőjének kezdeményezésére, 
       bd)21 1000 fő feletti lakosságszámmal rendelkező település polgármestere 

kezdeményezésére. 
c) A társulási tanács valamennyi tagját a kitűzött időpontot megelőzően legalább 15 

8 nappal, a napirend közlésével meg kell hívni.  
d) Az ülésen való részvételre vagy valamelyik napirendi kérdés tárgyalására a 

tagokon kívül más meghívottakat is fel lehet kérni.  
e) A társulási tanács üléseire tanácskozási joggal – a társulás elnöke vagy bármely 

tag képviselőjének kezdeményezése esetén – meghívhatók a 1. számú 
mellékletben felsorolt személyek, szervezetek. meg kell hívni az illetékes 
közigazgatási hivatal által kijelölt szervezetek képviselőit. A képviselő 
szervezetek megnevezését és a képviselők nevét a Megállapodás 2. számú 
melléklete tartalmazza. 

f) A társulási tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a települések jegyzői, 
akik a döntések előkészítése során szakmai véleményt nyilváníthatnak, javaslatot 
tehetnek, továbbá figyelemmel kísérik a társulási tanács működésének 
törvényességét. A meghívót a tagtelepülések jegyzőinek is meg kell küldeni a c) 
pontban előírt határidőben. 

 
11.2. A társulási tanács ülése nyilvános. Az ülésre szóló meghívó a székhely önkormányzat 
hirdetőtáblájára kifüggesztésre kerül az ülést megelőzően legalább 2 nappal. 
 
11.3. A társulási tanács 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 
11.4. Határozatképesség és döntéshozatal:  

a) A társulási tanács akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van és a 
jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a többcélú 
kistérségi társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. 

b)  A javaslat elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 
a jelen lévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosság 
számának egyharmadát. 

c) A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 napon belül újból össze kell 
hívni. 

d) Ha a társulási megállapodás eltérően nem rendelkezik, a tanács határozatait 
egyszerű többséggel hozza meg. A társulási tanács határozatait nyílt szavazással, 
egyszerű többséggel hozza meg. 

                                                 
21 Beillesztette a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
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e) Minősített többség szükséges: 
  ea) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat – 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás 
meghatározásához; 

  eb) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása;   

  ec) eseti munkabizottság létrehozása; és 
  ed) abban az ügyben, amit jelen megállapodás illetve a szervezeti és működési 

szabályzat meghatároz.  
ea) a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,  
eb) zárt ülés elrendeléséhez a társulás vagyonával való rendelkezés és a társulás 
által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene, 
ec) a Társulás hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása esetén,  
ed) a Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásához, módosításához 
ee) az elnök, az alelnökök megválasztásához,     
ef) az egy lakosra eső hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási költségek (cél 
megvalósításához szükséges többletforrás) megállapításakor, és a tagokat terhelő 
egyéb kötelezettségek megállapításakor, 
eg) tagdíjfizetési haladék engedélyezéséhez, 
eh) eseti bizottságok létrehozásához, 
ei) titkos szavazás elrendeléséhez, 
 ej) abban az ügyben, amit jelen megállapodás egyéb rendelkezése meghatároz, 
 ek) költségvetési gazdálkodó szervezet alapítása, vezetőjének kinevezése, 

felmentése,  
 el)   a társulás költségvetésének elfogadása és módosítása. 

f) Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
jelen lévő tagok szavazatának kétharmadát, és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának felét.  
Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét. 

g) A Társulási Tanács döntéseit főszabály szerint nyílt szavazással hozza. 
h) A társulási tanács tagja javasolhatja adott kérdés titkos szavazás útján történő 

eldöntését. A titkos szavazásról a társulási tanács minősített többséggel dönt. A 
titkos szavazás szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

i) Az elnök – elektronikus úton történő - levélszavazást rendelhet el az alábbi 
esetekben: 

 az elfogadott Munkatervben nem szereplő, illetve az ülés napirendjére 
előzetesen fel nem vett kérdésben, 

 a társulási megállapodás 11.1. pont ba), bb), és bd) alpontjaiban meghatározott 
esetekben. 

Levélszavazás kizárólag olyan kérdésben rendelhető el, amelyben a Társulási 
Megállapodás nem ír elő minősített többséget.  
A levélszavazás részletszabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 
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11.5. A Társulási Tanács tagjai a társulás tevékenységéről a saját képviselő-testületeiknek 
évente kétszer egyszer beszámolnak, továbbá kezdeményezik a társult formában ellátott 
feladatokkal kapcsolatos döntések helyi rendeletekben történő átvezetését. 
 

A Társulási Tanács döntései 

 
12. A Társulási Tanács döntései határozat. 
 

A jegyzőkönyv 

 
13.  A társulási tanács üléseiről hitelesített jegyzőkönyvet kell felvenni.  
14. Az ülések jegyzőkönyvei tartalmának, mellékleteinek és hitelesítésének, valamint 
megküldésének szabályait a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg., 
amely tartalmazza:  

a) az ülés pontos helyét, idejét, 
b) a határozatképesség megállapítását, 
c) az ülés napirendjét, 
d) az egyes felszólalók nevét és felszólalásuk lényegét (ha valamely kifejezés vagy 

kiejtés pontos szövege jelentős, azt a felszólaló kérelmére szó szerint kell 
jegyzőkönyvbe venni), 

e) a szavazás számszerű eredményét, 
f) a hozott döntéseket. 

 
14.1.  A hitelesítés 

a) a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, valamint az egyes 
napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat 

b) A jegyzőkönyvet az elnök és erre a célra felkért két tag, valamint a jegyzőkönyv 
összeállítója írja alá. 

c) A társulási tanács határozatait a jegyzőkönyv elkészítéséért felelős köztisztviselő 
írja alá.  

 
14.2. A jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi 
a Zala Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal) vezetőjének és a társulás 
tagjainak.  
 

A társulás elnöke 
15.1. Az elnök: 

a) képviseli a társulást; 
b) biztosítja az operatív vezetői teendők ellátását; 
c) összehívja és levezeti a társulási tanács üléseit; 
d) ellenőrzi a társulás határozatainak végrehajtását;  
e) aláírja a társulás nevében megkötött szerződéseket; 
f) közvetlen felügyeletet gyakorol a gazdálkodás felett; 
g) a Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulás éves költségvetési tervezetét és 

költségvetési beszámolóját, tájékoztatást ad a féléves és háromnegyed éves 
költségvetési gazdálkodás helyzetéről; 

h) önálló kezdeményezési joga van a társulást érintő bármely ügyben; 
i) kapcsolatot tart az országos és helyi sajtóval; 
j) a társulás alkalmazottja(i) tekintetében ellátja az egyéb munkáltatói jogköröket; 
k) a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője tekintetében gyakorolja az 

egyéb munkáltatói jogköröket. 
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l) ellátja mindazokat a feladatokat, amit a társulási megállapodás, jogszabály vagy a 
társulási tanács határozata számára meghatároz. 

 
15.2. A társulás elnökét – titkos szavazással – a társulásban résztvevő önkormányzatok 
polgármesterei közül választja a társulási tanács. Az elnök személyére a társulási tanács 
bármely tagja javaslatot tehet. Az elnök megbízatása a következő általános önkormányzati 
választásokig (önkormányzati ciklus tartamára) szól. 
 
15.3. Az elnököt akadályoztatása esetén alelnök helyettesíti. Egyebekben az elnök határozza 
meg az alelnök feladatait. 
 

A társulás alelnökei22 

 

16.1. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából – 
titkos szavazással – alelnököket választ. Az alelnök a társulás elnökének távolléte esetén – az 
elnök megbízása alapján – önállóan jogosult eljárni, és a társulást képviselni.  

 
16.2. Az alelnökök személyére a társulási tanács elnöke tesz javaslatot.  

 
Bizottságok 

 
17. A Társulás döntéselőkészítő, ellenőrző, véleményező, végrehajtó szervei a bizottságok, 
amelyeknek tagjait és elnökeit a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével 
választ. 
A Bizottságokra vonatkozó részletszabályokat a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 
 

A pénzügyi bizottság 
17.1.23 A társulási tanács tagjai sorából minősített többséggel háromtagú pénzügyi 
bizottságot hoz létre. A bizottság hatáskörébe tartozik a társulás gazdálkodásának 
figyelemmel követése és ellenőrzése, és az éves költségvetés és beszámoló előzetes 
véleményezése és értékelése. A tagokat és a bizottság elnökét a társulási tanács a tagjai 
sorából választja. A bizottság tagjainak megválasztása első alkalommal a következő általános 
önkormányzati választásig tart, ezt követően megbízatásuk (önkormányzati ciklus 
időtartamára) szól.  
 
17.2. Nem lehet a pénzügyi bizottság tagja a Társulás Elnöke, alelnökei. 
 
17.3. A pénzügyi bizottság ügyrendjét a bizottság javaslatára a Társulási Tanács fogadja el. 
 

A területfejlesztési bizottság 
18. A társulási tanács tagjai sorából minősített többséggel háromtagú területfejlesztési 
bizottságot hoz létre.  
A bizottság hatáskörébe tartozik a területfejlesztési feladatok előkészítésének, 
felügyeletének, illetve hatékonyabb ellátásának segítése, az egyes területfejlesztési 
programok és koncepciók véleményezése.  
A tagokat és a bizottság elnökét a társulási tanács a tagjai sorából választja. A bizottság 
tagjainak megválasztása első alkalommal a következő általános önkormányzati választásig 
tart, ezt követően megbízatásuk az önkormányzati ciklus időtartamára szól.  

                                                 
22 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
23 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat 
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Nem lehet a területfejlesztési bizottság tagja a Társulás Elnöke, alelnöke. 
A területfejlesztési bizottság ügyrendjét a bizottság javaslatára a Társulási tanács fogadja el. 
 

Eseti munkabizottságok 
19.1. A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, 
végrehajtásának szervezésére eseti jelleggel munkabizottságokat hozhat létre. 
 
19.2. A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja saját tagjai sorából. A Tanács az esetileg 
létrehozott bizottságai tagjainak sorába választhatja a kistérség területén működő gazdasági 
szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőit, valamint az egyes 
szakfeladatok területileg elismert szakértőit. 
 
19.3. A bizottság tagjainak megválasztásához a jelöltek elfogadó nyilatkozata és a Tanács 
minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
  
19.4. Az esetei munkabizottsági tagok megválasztásának és működésének szabályait a 
Társulás Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza.   

 
Szociális Szolgáltató Központ 

 
18.1. 20.1. A társulás által a II. fejezetben vállalt szociális alapszolgáltatási feladatait 
intézménye, a Szociális Szolgáltató Központ útján látja el. A Szociális Szolgáltató Központ 
ezeket a feladatokat, vagy azok egy részét a Társuláshoz nem tartozó településeken is – a 
Társulás és a települési önkormányzat között létrejött – feladat-ellátási szerződéssel 
elláthatja. 
 
18.2. 20.2. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács 
határozza meg. Az intézményvezető tekintetében a foglalkoztatási jogviszony keletkezésével 
és megszüntetésével kapcsolatos jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. Az intézmény 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az 
alkalmazáshoz, a munkajogviszony megszüntetéséhez az elnök egyetértése szükséges.  
 
18.3. 20.3. A Szociális Szolgáltató Központ feladatait a társulási tanács minősített többséggel 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Feladatai különösen: 

a)24  
b) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátása a térség településein igény 

szerint; 
c) családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátása; 
d) házi segítségnyújtás ellátása a térség településein felmerült igény szerint; 
e) folyamatos kapcsolattartás  
f) megadja a szükséges adatokat, hogy a társulási tanács tagjai évente legalább két egy 

alkalommal beszámolhassanak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett 
tevékenységükről; 

g)  egyebekben végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket a társulás szociális ügyeinek 
vitelével kapcsolatban a társulási tanács, vagy az elnök, pénzügyi bizottság részére 
meghatároz. 

 
18.4. 20.4. A Szociális Szolgáltató Központ vezetője évente kétszer köteles beszámolni az 
intézmény tevékenységéről a Társulási Tanácsnak. 
 

                                                 
24 Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat. 
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18.5. 20.5. Az intézmény feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 
meghatározni, melyet a társulási tanács fogad el. 
 
18.6. 20.6. Az intézmény gazdálkodásának általános ellenőrzését a Társulási Tanács pénzügyi 
bizottsága végzi. 
 
18.7. 20.7. Az alapító az intézményt feladatváltoztatás, illetve a feladatok hatékonyabb 
ellátása céljából - az alapító okirat módosításával egyidejűleg - átszervezheti, vagy 
módosíthatja tevékenységi körét. A módosításhoz a Tanács minősített többséggel hozott 
határozata szükséges.  
 
A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladat-, illetékességi és 
működési körét nem változtathatja meg.  
 
Az adatok változását az intézményvezető jelenti be az adatváltozástól, illetve az ezt 
tartalmazó okirat kiállításától számított tizenöt napon belül. Az alapító okirat változása 
esetében az alapító okirat módosítását tartalmazó okiratot is be kell nyújtani.  
 
19. 20.8. Az alapító az intézményt megszünteti, ha 

a) az alapító által meghatározott feladatát ellátni nem tudja, illetve tevékenységét nem 
az alapító okirat szerint végzi; 

b) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt; 
c) az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 

A megszüntetéshez a Tanács minősített többséggel meghozott határozata szükséges. A 
költségvetési szerv törlése iránt a megszüntetésről való döntéstől számított nyolc napon 
belül az alapító szerv - hatáskörének megszűnése esetében pedig a felügyeletet gyakorló 
szerv - intézkedik. A törlési kérelemhez csatolni kell a törlésről hozott döntést tartalmazó 
okiratot.  
Az intézmény megszüntetése esetén - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a vagyoni 
jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett szerv jogutódja az alapító szerv. A 
megszüntetést követően megmaradt vagyonról az alapító határozatban rendelkezik.  
 
20. 20.9.25 A Szociális Szolgáltató Központ által biztosított ellátások igénybevételének 
szabályairól, valamint az értük fizetendő térítési díjról a társulási tanács – mint fenntartó – 
rendelkezik. A társulás kijelöli a székhely település önkormányzatát, hogy a térítési díjra 
vonatkozóan alkosson rendeletet.  
  

IV. FEJEZET 
 

A társulás gazdálkodása és törvényességi ellenőrzése 
 
21.1. A társulási tanács a társulás éves költségvetését határozatban állapítja meg.  
 
21.2. Bevételek 

a) A tagok által befizetett éves hozzájárulások. Az önkormányzatok általános 
hozzájárulása (tagdíj) a lakosság számának arányában történik minden évben az 
önkormányzatok részére folyósított központi alrendszerből nyújtott támogatás 
szerinti állandó lakosság január 1-i állapota szerint. A hozzájárulás összegét a 
várható költségek figyelembevételével a társulási tanács állapítja meg, a tárgyévet 
megelőző év november 30. napjáig.  
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A hozzájárulás átutalását két részletben, 50 %-ot március 31-ig, a másik 50 %-ot 
szeptember 30-ig kell teljesíteni. Ettől a Tanács határozatában eltérhet.  A társulás 
pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő gazdálkodási 
feladatokért a társulás elnöke a felelős.  
A társulási tanács az egyes feladatok finanszírozásához további hozzájárulást is 
állapíthat meg. Ennek mértékéről a tanács mindenkori határozatában dönt. 

b) Önkormányzati támogatások és állami hozzájárulások. 
c) Pályázatok során elnyert támogatások. 
d) Céltámogatások. Más szervtől átvett pénzeszközök, támogatások. 
e) Társulás vagyonának hasznosításából származó bevétel. 
f) A tagok által a Társulás tulajdonába adott vagyon. 
g) Egyéb bevételek. 

 
21.3. A pályázati forrásokat, céltámogatásokat elkülönítetten kell kezelni. Felhasználni csak a 
megjelölt feladattal összefüggő közvetlen költségekre és a működési költséghányad 
fedezetére szabad. 
 
21.4.  A Társulás gazdálkodásának biztonságáért a Társulási Tanács felelős. 
21.5. A társulás gazdálkodásának általános ellenőrzését a Pénzügyi Bizottság végzi. A belső 
ellenőrzés ellátásáról a Társulási Tanács önállóan, a társulás alkalmazásában álló belső 
ellenőr útján gondoskodik. 
 
21.6. A kormányhivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja, hogy a többcélú 
kistérségi társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a 
jogszabályoknak, a többcélú kistérségi társulási megállapodásban, valamint a társulási tanács 
szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak.  
A többcélú kistérségi társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és 
egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott 
támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi.  
Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és 
az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek 
ellenőrzési szervezetei, a kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és 
a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 
 
21.7. A társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére az államháztartásról szóló 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A beszámolót a Társulási Tanács hagyja jóvá. 
 
21.8. A többcélú kistérségi társulás nevében kötelezettséget a társulás elnöke vagy az általa 
felhatalmazott személy vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra.  
 
21.9.26 Abban az esetben, ha a települési tagönkormányzat határidőben nem tesz eleget a 
jelen megállapodásban, illetve a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi 
hozzájárulásának, illetve kötelező befizetési kötelezettségének, valamint a Társulás részére 
nem tesz eleget a Társulással kötött egyéb megállapodásában, illetve jogszabályban rögzített 
bármely visszafizetési kötelezettségének a székhely település önkormányzat polgármesteri 
hivatala a határidő lejártát követő 15 napon belül fizetési felszólítást küld a 
kötelezettségvállalást nem teljesítő önkormányzatnak. A felszólításban meghatározott 
legfeljebb 30 napos határidő lejártát követően a székhely település polgármestere Társulás 
elnöke – az elnök érintettsége esetén a társulás bármelyik alelnöke – azonnali beszedési 
megbízást (inkasszót) nyújt be a nem teljesítő tag bankszámlája ellen. 
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Ha a tagönkormányzat a működési hozzájárulását nem tudja teljesíteni, a fizetési 
felszólítástól számított 8 napon belül lehetősége van fizetési halasztási kérelem benyújtására 
a társulási tanácshoz, melyben meg kell jelölni a halasztás okát, a hátralék teljesítésének 
módját és időpontját. A kérelem elfogadásáról a társulási tanács a soron következő társulási 
ülésen, de legfeljebb 30 napon belül minősített többséggel dönt. 
Az e pontban meghatározott eljárást kell alkalmazni azon nem tag települési 
önkormányzattal szemben is, amely határidőben nem tesz eleget feladat-ellátási 
szerződésben vállalt pénzügyi-befizetési kötelezettségének. 
 

A társulás vagyona 

 
22.1. A többcélú társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a többcélú 
kistérségi társulást illeti meg. 
 
22.2. A társulás vagyonával kapcsolatban a tulajdonosi jogokat a társulási tanács gyakorolja. 
 
22.3. A vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi döntésre csak a pénzügyi bizottság által 
véleményezett írásos előterjesztés alapján kerülhet sor. 
 
22.4. A vagyon alapvetően a társulási megállapodásban meghatározott közszolgáltatások és 
feladatok ellátására hasznosítható. Az e célra le nem kötött vagyon, a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározottak szerint, elsősorban versenyeztetéssel szabadon 
hasznosítható. 
 
22.5. A társulás pénzeszközeit a társulási tanács befektetheti.  

 
V. FEJEZET 

 
A társulás és a társult önkormányzatok kapcsolata 

 
23.1. A tagok kötelezettséget vállalnak a következőkben:  

a) a társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseiket egyeztetik a 
társulással, az ilyen ügyeket tárgyaló ülésekre a társulás képviselőjét meg kell 
hívni, 

b) támogatják szakapparátusukkal a társulás tevékenységi körébe tartozó feladatok 
megoldását,  

c) térítésmentesen biztosítják a szükséges adat- és információszolgáltatást,  
d) a társulás működéséhez (helyszíni tárgyalások, szemlék, egyeztetések, stb.) 

szükséges helyi feltételeket biztosítják saját hatáskörükben, 
e) bizalmas jellegű adatokat, információkat (ezek eseti megjelölése mellett) a 

társuláson kívüli feleknek nem hoznak tudomására 
f) a társulási tanács által a társult formában ellátott feladatokkal kapcsolatban 

hozott döntéseket helyi rendeleteikben, szabályzataikban átvezetik.  
g) a társulási tanács által megállapított feladat-finanszírozás önkormányzati 

hozzájárulásait a megállapított ütemterv szerint fizetik. 
 
23.2.  A társulás kötelezettséget vállal:  

a) a feladatkörébe tartozó ügyekben a tagok részére szolgáltató, tanácsadó 
tevékenységet végez, információt szolgáltat, 

b) a térségre vonatkozó terveket, koncepciókat, információkat összegyűjti, 
feldolgozza és a tagok részére átadja, 
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c) a feladatkörébe tartozó ügyekben a nem társult önkormányzatok részére térítés 
ellenében szolgáltatást végez, 

d) minden év március 31-ig írásos beszámolót készít munkájáról a társult 
önkormányzatok részére.  

 
23.3.27 A társulás keretében több intézményi társulás működik, amelyek biztosítják a 
többcélú társulás által ellátott önkormányzati közszolgáltatásokat.  
 
23.3. 23.4. A társulási tanács tagjai a hatékonyabb feladatellátás érdekében közös intézményt 
vagy más szervezetet alapíthatnak. Az alapítói jogokat és a vezető kinevezéssel 
(megbízással) összefüggő munkáltatói jogok gyakorlását a képviselő-testületek a társulási 
tanácsra ruházzák át, ezekben a kérdésekben a társulási tanács dönt. Az intézmény 
(szervezet) vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a tanács elnöke gyakorolja.  
 
23.4. 23.5. A – meglévő vagy tervezett – közös fenntartású intézmények megjelölését, 
amelyek biztosítják a többcélú kistérségi társulás által ellátott önkormányzati 
közszolgáltatásokat feladatokat, továbbá az intézmény, más szervezte szervezete közös 
alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket a 
Megállapodás III. fejezete tartalmazza. 
 

VI. FEJEZET 

 
A tagsági viszony 

 
24.28 A társulás tagjairól a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala 
tagnyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

 az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 

 a belépés (tagsági viszony keletkezésének) időpontját, 

 a kilépés (tagsági viszony megszűnésének) időpontját. 
A tagnyilvántartás a Megállapodás 3. 2. számú melléklete tartalmazza. 
 

A Társulás megszűnése, a tagsági viszony megszűnése 
 

25.1. Jelen társulási megállapodás – a társulás – megszűnik: 
a) a társulásban résztvevő képviselő-testületek közös megegyezéssel történő 

megszüntetésével;  
b) amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre csökken; 
a) a társulásban résztvevő képviselő-testületek - mindegyike minősített többséggel 
hozott döntésével - közös megegyezéssel történő megszüntetésével;  
b) amennyiben a tagok száma – felmondás következtében – egyre tagra csökken; 
c) Mötv.-ben vagy más törvényben meghatározott esetekben. 

 
25.2. A tagsági viszony megszűnik:  

  a) valamennyi – nem érintett – fél általi kizárással, közös megegyezésével, 
  b) bármely tag részéről felmondással.  

 
25.3. 25.2.1. A felmondás érvényességének feltételei:  

  a) a naptári év utolsó napjával, december 31-i hatállyal történhet, 

                                                 
27 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
28 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
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  b) a naptári év vége előtt legalább 6 hónappal a felmondásról szóló képviselőtestületi 
határozatot meg kell hozni, a társult képviselőtestületekkel írásban közölni kell, 
továbbá 

  c) a társulásból való kiválásról minősített többséggel kell dönteni 
 d) a társulásból kivált település köteles a kiválásával keletkező valamennyi költség 

teherviselésére.29 
 

25.4.30 25.2.2. A társulás valamennyi nem érintett tagjának tagjainak több mint a fele 
minősített többséggel hozott képviselőtestületi döntéssel döntésével, a Tanács rendkívüli 
felmondással (kizárással) élhet azzal a taggal szemben, aki a vállalt költségviselését nem 
teljesíti, magatartásával folyamatosan, vagy súlyosan megsérti jelen megállapodás 
rendelkezéseit, avagy céljainak megvalósítását akadályozza. A döntéshozatalkor az érintett 
tag nélkül hozott döntéseket kell figyelembe venni. A rendkívüli felmondást megelőzően a 
társulási tanács székhely település polgármestere legalább két alkalommal, határidő 
közlésével hívja fel az érintett képviselőtestületet jelen társulási megállapodásból származó 
kötelezettségeinek teljesítésére. 
A kizárás a naptári év utolsó napjával szünteti meg a tagsági jogviszonyt.  
A rendkívüli felmondás esetén a tag által korábban befizetett tagdíj nem jár vissza. 
Amennyiben a második fizetési felszólításban foglalt határidő is eredménytelenül telik el, a 
tag önkormányzatok lehetőséget biztosítanak a székhely település önkormányzata részére az 
inkasszó benyújtására, mely összeget a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 
részére továbbít. Ha az inkasszó benyújtását követően sem teljesül az érintett tag 
önkormányzat fizetési kötelezettsége a Társulás felé, a Társulási Tanács kizárással élhet az 
érintett tag önkormányzattal szemben azzal, hogy a kizárás napja a naptári év június 30. 
vagy a naptári év december 31. napja.31  
 
25.3. 25.5. Amennyiben valamelyik önkormányzat tagsági viszonya a kötelezően vállalt 
határidőn belül bármi okból megszűnik, a többi önkormányzat az ezzel kapcsolatos esetleges 
visszafizetési kötelezettséget, a tagsági viszonyát megszüntető önkormányzat felé 
érvényesíti. Az ilyen módon megszüntetett tagsági viszony után az önkormányzat a társulás 
felé semminemű vagyoni követeléssel nem élhet.  
 
25.4. 25.6. A többcélú társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagjai által a többcélú 
kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak 
abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás 
feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú társulással kötött 
szerződés alapján használati díj illeti meg.  
 
25.5. 25.7. A társulás megszűnése esetén a társulás tagjai a társulás közös vagyonát 
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 
 
25.6. 25.8. A társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó 
vagyont a tagok a társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges 
támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 
 
25.7. 25.9. A felosztás elvei a következők: 

a) vizsgálni kell a társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

                                                 
29 Beillesztette a 18/2014. (IV. 30.) sz. társulási tanácsi határozat. 
30 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
31 Beillesztette a 18/2014. (IV. 30.) sz. társulási tanácsi határozat.  
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b) meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 
önkormányzatot. 

 
25.8. 25.10. A társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése 
nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. 
 
25.9. 25.11. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények 
kielégítése során, ezért a társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak 
(későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 
célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 
 
25.10. 25.12. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében 
biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a 
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás 
átengedése feltételeiben megállapodnak meg. 
 

 
 

VII. FEJEZET 
 

Egyéb rendelkezések 
26.1.32  
 
26.1. 26.2. A társulásban résztvevő önkormányzatok és szerveik feladat- és hatáskörét a jelen 
megállapodás nem érinti.  
 
26.2. 26.3. Az egyes fejlesztési projektekhez kapcsolódó szerzői jogok a társulást illetik meg. 
Kivételt képeznek az egyes tagok által önállóan kidolgozott projektek, amelyeket integrálnak 
a közös fejlesztési programokba. A tagok vállalják, hogy ezekben az esetekben nem 
érvényesítenek szerzői jogdíjköveteléseket a társulással szemben. 
 
26.3. 26.4. A társulás tagjai vállalják, hogy egységesen lépnek fel a társulás tevékenységi 
körébe tartozó ügyekben. Bármely érdek- vagy nézetkülönbséget kizárólag belső 
egyeztetéssel rendeznek. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes 
egyeztetés nem vezetett eredményre.  
 
26.4. 26.5. A Társulás 2007. november 21. napjától kezdte meg tevékenységét a Keszthely-
Hévízi Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulás (Keszthely, Fő tér 1.) általános 
jogutódjaként. 
 
26.5. 26.6. A társulás szabadon választja meg számlavezető hitelintézetét. 
 
26.6. 26.7. A megállapodás függelékei: 
1. számú függelék: A társulásban résztvevő települések lakosságszáma, a kistérség 
lakosságszáma 
2. számú függelék: A társulási tanács elnöke, alelnöke(i), bizottságok tagjai 
 
 

                                                 
32 Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat. 
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26.7. A megállapodás mellékletei: 
1. számú melléklet: A társulási tanács ülésére tanácskozási joggal meghívottak meghívhatók 
felsorolása 
2. számú melléklet: A társulás tagnyilvántartása 
 
A megállapodás függelékei33: 
 
26.8. E megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott központi 
alrendszerből nyújtott támogatásoknál figyelembe vett (tárgyévet megelőző év január 1-jei) 
lakosságszám az irányadó. 
 
26.9. Jelen megállapodás módosítását kezdeményezheti: 

a.) a társulás elnöke 
b.) a társulási tanács 
c.) bármely tagtelepülés önkormányzatának képviselő-testülete  
d.)34 a székhely település önkormányzata polgármesteri hivatalának jegyzője. 

A megállapodás módosítására vonatkozó kezdeményezést – indokolással ellátva - írásban 
kell benyújtani a társulás elnökénél. A kezdeményezés társulási tanács elé történő 
beterjesztéséről jelen pont b.), c.) és d.) pontja esetén a társulás elnöke dönt.  
 
Ezt a – módosított – társulási megállapodást a polgármesterek, mint a tagönkormányzatok 
törvényes képviselői, képviselőtestületeik minősített többséggel meghozott határozataik 
alapján írták alá.  
 
Jelen megállapodás 2016. január 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti az 
1/53-59/2014. számú társulási megállapodás.35 36 37 38Jelen módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás – 1/102-…/2018. számon 2018. május 1. napján lép 
hatályba. 

Dátum: 2018.  Név, aláírás 

Bókaháza  
……………………………… 

Lóth Eszter 
polgármester 

Esztergályhorváti  
……………………………… 

Rékasi Csabáné 
polgármester 

Gétye  
……………………………… 

Talabér Lászlóné 
polgármester 

Gyenesdiás  
……………………………… 

Gál Lajos 
polgármester 

                                                 
33 Hatályon kívül helyezte a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat. 
34 Módosította a 44/2014. (XI. 6.9 határozat. 
35 Beillesztette a 18/2014. (IV. 30.) sz. társulási tanácsi határozat.  
36 Módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
37 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
38 Módosította a 31/2015. (XI. 23.) határozat. Hatályos 2016. január 1. napjától. 
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Karmacs …………………………… 
Kelemen István József 

polgármester 

Keszthely  
……………………………… 

Ruzsics Ferenc  
polgármester 

Szentgyörgyvár  
……………………………… 

Ádovics István  
polgármester 

Vállus  
……………………………… 

Herczeg Béla  
polgármester 

Várvölgy  
……………………………… 

Barcza Balázs 
polgármester 

Vindornyafok  
……………………………… 

Hág Attila 
polgármester 

Vindornyalak  
……………………………… 

Kovács János 
polgármester 

Vonyarcvashegy  
……………………………… 

Péter Károly 
polgármester 

Zalaapáti  
……………………………… 

Vincze Tibor 
polgármester 

Zalaszántó  
……………………………… 

Dézsi Attila Ferenc 
polgármester 

Zalavár  
……………………………… 

Horváth Ildikó 
polgármester 

 
Jogi ellenjegyzés: 
Keszthely, 2018. …….    

Dr. Horváth Teréz 
jegyző 

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal39 

                                                 
39 Módosította a 31/2015. (XI. 23.) határozat. Hatályos 2016. január 1. napjától. 
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Záradék: 

 
Ezt a – módosított – társulási megállapodást a résztvevő önkormányzatok képviselő-
testületei a következő határozataikkal hagyták jóvá: 
 
 

Település Határozat száma és dátuma: 

  

Bókaháza  

Esztergályhorváti  

Gétye  

Gyenesdiás  

Karmacs  

Keszthely  

Sármellék  

Szentgyörgyvár 

 

Vállus  

Várvölgy  

Vindornyafok  

Vindornyalak  

Vonyarcvashegy  

Zalaapáti  

Zalaszántó  

Zalavár 
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1. számú melléklet függelék40 41 42 

 

A  társulásban résztvevő települések lakosságszáma, a kistérség lakosságszáma: 
 

Önkormányzat neve  2017. január 1-jei lakosságszáma  Megjegyzés 

1. Bókaháza    317 (295) 

2. Esztergályhorváti   484 (429) 

3. Gétye     124 (115) 

4. Gyenesdiás    3941 (3 981) 

5. Karmacs    766 (759) 

6. Keszthely    20102 (19 775)   székhely település 

7. Sármellék    1827 (1 795) 

8. Szentgyörgyvár   340 (329) 

9. Vállus     142 (131) 

10. Várvölgy    1073 (1 074) 

11. Vindornyafok    135 (138) 

12. Vindornyalak    100 (105) 

13. Vonyarcvashegy   2443 (2 532) 

14. Zalaapáti    1735 (1 706) 

15. Zalaszántó    959 

16. Zalavár    947 (930) 

 

 

A kistérség összes lakója (2017. január 1-jén):  35435 (35 053) 

 

                                                 
40 Módosította a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat. 
41 Módosította a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
42 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
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2. számú függelék 
 

 
 

A társulási tanács elnöke, alelnöke(i), bizottságok tagjai 
 
 

1. Tisztségviselők: 
 

Elnök: Ruzsics Ferenc, Keszthely Város Polgármestere 
 

Alelnökök: Vincze Tibor, Zalaapáti Község Polgármestere 
Gál Lajos, Gyenesdiás Nagyközség Polgármestere 

 
2. Pénzügyi Bizottság: 

 
Elnök: Péter Károly, Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármestere 
Tagok: ifj. Ádovics István, Szentgyörgyvár Község Polgármestere 

Horváth Ildikó, Zalavár Község Polgármestere 
 

3. Területfejlesztési Bizottság: 
 

Elnök: Herczeg Béla, Vállus Község Polgármestere 
Tagok: Lóth Eszter, Bókaháza Község Polgármestere 

Dézsi Attila, Zalaszántó Község Polgármestere 
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1. számú melléklet  
 
A társulási tanács ülésére tanácskozási joggal meghívhatók: 

 térségi országgyűlési képviselők, 

 Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága, 

 Zala Megyei Kormányhivatal vezetője, 

 Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal vezetője, vagy valamely 
osztályának vezetője, 

 Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Térségi Szervezete, 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Igazgatósága, 

 Ipartestületek Országos Szövetsége, illetve Ipartestületek Zala Megyei Szövetsége, 

 akinek vagy amely szervezetnek a meghívását a Társulás elnöke, vagy a Tanács tagjai 
kezdeményezik. 

 

a) A társulási tanács ülésére tanácskozási joggal meghívottak: 

 

Magyar Államkincstár 

Zala Megyei Kormányhivatal 

települési jegyzők 

térségi országgyűlési képviselők 

 

b) A területfejlesztési ügyeket érintő napirendekre tanácskozási joggal meghívottak:  

 

Magyar Államkincstár 

Zala Megyei Kormányhivatal 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Térségi Szervezete 

Zala Megyei Agrárkamara 

Ipartestületek Országos Szövetsége 

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 

Keszthely és Környéke Kistérségi Civil Fórum 

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 

vezetője 

 
ba) a gazdasági kamaráknak a kistérségben működő egy-egy képviselője, 

bc) a megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek egy-

egy kistérségi illetékességű képviselője, 

bd) az iparosok és kiskereskedők országos szakmai érdekvédelmi szervezeteinek egy kistérségi illetékességű 

képviselője, 

be) a társadalmi szervezetek fóruma által delegált, a civil szervezetek egy képviselője, 

bf) a megyei kormányhivatal képviselője, 

bg) a kincstár képviselője; 
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2. számú melléklet43 44 

 

 

A Társulás tagnyilvántartása: 

 

 

Az önkormányzat megnevezése,                Belépés                   Kilépés 

Székhelye                                   időpontja              időpontja 

 

Keszthely  2004. 06. 21.  

Hévíz  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Gyenesdiás  2004. 06. 21.  

Vonyarcvashegy  2004. 06. 21.  

Balatongyörök  2004. 06. 21. 2013.12.31.45 

Cserszegtomaj  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Rezi  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Alsópáhok  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Karmacs  2004. 06. 21.  

Nemesbük  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Zalaköveskút  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Zalaszántó  2004. 06. 21.  

Vindornyafok  2004. 06. 21.  

Vindornyalak  2004. 06. 21.  

Várvölgy  2004. 06. 21.  

Vállus  2004. 06. 21.  

Sármellék  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Szentgyörgyvár  2004. 06. 21.  

Zalavár  2004. 06. 21.  

Felsőpáhok  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Zalaapáti  2004. 06. 21.  

Bókaháza  2004. 06. 21.  

Esztergályhorváti  2004. 06. 21.  

Gétye  2004. 06. 21.  

Dióskál  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Egeraracsa  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Zalaszentmárton  2004. 06. 21. 2007.09.25. 

Sármellék  2015. 01. 01.  

 

 

 

1. számú függelék46 
 

 

2. számú függelék47 
 

                                                 
43 Kiegészítette a 32/2014. (IX. 9.) számú társulási tanácsi határozat. 
44 Módosította a 44/2014. (XI. 6.) határozat. 
45 Kiegészítette a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat. 
46 Törölte a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat. 
47 Törölte a 18/2014. (IV. 30.) számú társulási tanácsi határozat. 


