Megállapodás
önkormányzati társulás létrehozására
egységes szerkezetbe foglalva
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 87.§-a alapján a helyi önkormányzatok képviselő – testületei megállapodhatnak
abban., hogy egy vagy több feladat – és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi
személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.
Előzmények:
2007. szeptember 28- hatállyal Káld, Borgáta, Egyházashetye, Köcsk községek
önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 41.§ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 16-18.§-aiban foglaltaknak megfelelően önkéntes és szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés alapján 2007. szeptember 28- hatállyal jogi személyiségű társulást hoztak létre
Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás elnevezéssel.
2013. január 1-el hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdése előírja: „146. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt
kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e
törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat
hónapon belül.”
Ezen előírás figyelembe vételével a társult önkormányzatok a 2007-ben megkötött társulási
megállapodást felülvizsgálták, és törvényi felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzatok a
kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást módosítják az
alábbiak szerint:
I. A társulás alapadatai
1. A társulás neve, székhelye

(1) A társulás neve: Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás
(2) A társulás székhelye: 9673 Káld, Berzsenyi D. u. 19.

(3) A társulás jogállása: jogi személy, amelyre az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) megfogalmazott, a költségvetési szervek
működésére, gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője
Káld Község Önkormányzata (képviseli: Dr. Schmidt József polgármester; székhelye: 9673
Káld, Berzsenyi u. 19. .; törzsszám: 421634)
Borgáta Község Önkormányzata (képviseli: Gőcze Zsanett polgármester, székhelye: 9554
Borgáta, Kossuth tér 7., törzsszáma: 423517)
Egyházashetye Község Önkormányzata (képviseli: Zolnai Attila polgármester, székhelye:
9554 Egyházashetye, Berzsenyi u. 45., törzsszám: 420769)
Köcsk Község Önkormányzata (képviseli: Magyar Tibor, polgármester, székhelye: 9553
Köcsk, Hunyadi János u. 2., törzsszáma: 423528
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3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 2016. január 1-én
a)
b)
c)
d)

Káld:
Borgáta:
Köcsk:
Egyházashetye:

1072 fő
160 fő
260 fő
338 fő

II. A társulás által ellátott feladat és hatáskörök
1. A társulás célja:
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. Tv. 46.§-ában foglaltaknak, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) b) pontjában foglaltaknak
megfelelően együtt működnek környezetvédelmi feladataik megoldásában, különösen a
kommunális szennyvíz- kezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás megvalósításában.
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítésében, tisztítómű megépítésében. A beruházás
megvalósításához szükséges önerő biztosításában a társulás és Káld önkormányzata
együttműködik, akképpen, hogy a gesztor önkormányzat részére közműberuházással
kapcsolatosan kiállított számla alapján a káldi önkormányzat számlájára a együtt működési
megállapodásnak megfelelően a számla kifizetésez szükséges önerőt igény szerint
rendelkezésre bocsátja, valamint a lebonyolítással kapcsolatos költségek fedezésére forrást
biztosít.
2.A társulás feladata
A társulás elsődleges feladata közreműködés a társult önkormányzatok kommunális
szennyvíz- kezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás megoldásával kapcsolatos feladataiban,
szennyvízcsatorna hálózat kiépítésében, tisztítómű megépítésében. A beruházás
megvalósításához szükséges önerő megteremtése, együttműködési megállapodás alapján
pénzeszköz átadása a gesztor önkormányzatnak a számlák kifizetéséhez. Ezen felül részvétel
a tag önkormányzatok jogszabály által előírt környezetvédelmi feladatainak megoldásában. A
társulás pályázatot nyújthat be, kötvényt bocsáthat ki feladata eredményes ellátása érdekében.
3. Alaptevékenysége, államháztartási szakágazati besorolása
370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4. A költségvetési szerv közfeladatainak kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
5. A költségvetési szerv az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.
III. A társulás gazdálkodása, vagyona
1. A megállapodást aláíró tagok az alapító vagyont és a társulás folyamatos működéséhez
szükséges költségvetési fedezetet a következő %-os arányban biztosítják a társulás számlájára.
Borgáta:
34,655689 %
Köcsk:
13,173653 %
Egyházashetye:
14,820359 %
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Káld:

37,350299 %

2. A társulás megalakulásakor 100.000 Ft alapítói vagyon kerül biztosításra, melyet a tagok
a gazdálkodási feladatok ellátására a társulásnak rendelkezésre bocsátanak, a társulás
megalakulását követő öt banki napon belül. A költségvetési szerv folyamatos működéséhez
szükséges költségvetési hozzájárulás mértékéről a tagok minden év március 31-ig döntenek.
A társulás működéséhez szükséges éves hozzájárulásokat a tagok minden év április 30-ig
kötelesek a társulás számlájára befizetni.
A társulás számára a társult önkormányzatok vagyont nem adnak át.
1. Az átutalások teljesítéséhez aláírási jogot az elnök és az alelnök együttesen gyakorol,
ellenjegyzési jogot a társulás székhelye szerint illetékes jegyző által kijelölt, megfelelő
végzettséggel rendelkező pénzügyi ügyintéző gyakorol.
A bizonylatok őrzése a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal káldi kirendeltségén történik.
4. A társulás a vállalt feladat megvalósítására a társult önkormányzatok kezesség vállalása
mellett 420 millió Ft értékű kötvényt bocsát ki a Raiffeisen Bank Zrt. közreműködésével.
5. A társulás bevételei
- társult önkormányzatok hozzájárulása
- pályázatokon elnyert támogatás
- banki kamatbevétel
6. törölve
7. A Társulás pénzeszközeit a Rum és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott számlán tartja.
8. A Társulás vagyona felett a társulás tagjai a vagyoni hozzájárulásuk arányában
rendelkeznek tulajdonjoggal a III.1. pontban meghatározott %-os megoszlás szerint.
9. A társulás bevételeit a következő célokra használhatja fel:
-

a Társulás működésével, működtetésével összefüggő költségek és kiadások,
Térségi környezetvédelmi beruházásokhoz való hozzájárulás

10. A társulás megszűnése esetén jogutódnak a Társuló Önkormányzatok Képviselő-testületei
minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek.
11. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
jóváhagyó döntésével a társulás céljai és feladatai ellátása érdekében közösen fenntartandó
intézmény alapításáról dönthet.
12. A közösen fenntartott intézmény alapítására, alapítói jogok gyakorlására vonatkozó
részletes szabályokat a társulási tanács állapítja meg minősített többséggel.
13. Tagok rögzítik, hogy bármely tag által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt
fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben egyszeri ismételt felszólítás ellenére
sem történik meg a befizetés Káld Község Önkormányzata (a továbbiakban: székhely
önkormányzat) a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó)
benyújtására jogosult.
Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulást tagok új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthetnek,
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali
beszedési megbízást, (inkasszót) nyújtson be.
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Amennyiben az érintett önkormányzat költségvetési elszámolási számláján nem áll
rendelkezésre elegendő pénzösszeg, a Társulás a székhelye szerint illetékes bíróság útján
szerezhet érvényt követelésének.
IV. A társulás működés
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, a tisztségviselői a Társulás elnöke és az
alelnök.
A társulási tanács soraiból elnököt és alelnököt választ. Megbízatásuk a polgármesteri
mandátumuk idejére szól.
2. A Társulás tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A polgármester
helyettesítésének rendjéről az adott önkormányzat Képviselő – testülete rendelkezik.
2a. A Társulási Tanács tagjai településenként az alábbi szavazati aránnyal rendelkeznek:
Borgáta: 34,655689 %
Köcsk: 13,173653 %
Egyházashetye: 14,820359 %
Káld: 37,350299 %
Káld : 37 szavazat
Borgáta : 35 szavazat
Egyházashetye: 15 szavazat
Köcsk: 13 szavazat
Összesen: 100 szavazat
2b. A szavazati arány a vagyoni hozzájárulás arányában került megállapításra.
3. A társulás az alakuló ülésen megállapítja szervezeti és működési szabályzatát, illetve
megválasztja az elnököt és alelnököt. Az elnök és az alelnök megbízatása a polgármesteri
mandátumuk idejére szól.
4. Az elnök feladatai:
a. összehívja és vezeti a társulási tanács ülését,
b. előkészíti tárgyalásra a tárgysorozatot, előterjeszti az azokra vonatkozó
javaslatokat,
c. képviseli a Társulást,
d. gyakorolja az utalványozási jogot, a társulási tanácstól kapott felhatalmazás
alapján,
e. az alelnökkel együtt gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot a
társulási tanács döntéseinek megfelelően,
f. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának,
költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről és ezeket a társulási
tanács elé terjeszti,
g. a Társulás nevében aláírási jogot gyakorol
h. gondoskodik a társulási tanács üléseiről szóló jegyzőkönyv elkészítéséről.
4a. A Tárulási tanács átruházott feladatai:
a) szervezeti és működési szabályzat megállapítása,
b) a tisztségviselők megválasztása
c) belső ellenőrzési terv elfogadása, módosítása
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d) belső ellenőri jelentés megtárgyalása, elfogadása
e) társulás költségvetésének, gazdasági beszámolójának elfogadása
f) döntés pályázat beadásáról, közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
g) döntés a Társulás pénzeszközeinek felhasználásáról
4b. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
4c. A társulási tanács az alakuló ülését a társulás valamennyi tagjának képviselő – testülete
által a társulási megállapodás elfogadását követő 30 napon belül.
4d. A társulás az alakuló ülésen megállapítja szervezeti és működési szabályzatát, illetve
megválasztja az elnököt és alelnököt.
5. Az elnökhelyettes az elnök távolléte, illetve akadályoztatása esetén ellátja mindazon
feladatokat, amelyeket a 4. pont az elnök hatáskörébe utal.
6. A társulási tanács döntéseit határozati formában, nyílt szavazással, általában egyszerű
szótöbbséggel hozza.
7. A társulási tanács minősített többségű döntése szükséges:
-

a társulás elnökének, alelnökének megválasztásához,
a térség jelen megállapodásban rögzített feladatára vonatkozó fejlesztést szolgáló –
pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
települési hozzájárulás meghatározásához.
tag társulásból történő kizárásához
szervezetének kialakításával és működésének meghatározásával kapcsolatos
kérdésben
összeférhetetlenség megállapításához
Mötv. 42§ 2.5.6.7. pontjában meghatározott esetekben

Minősített többséghez a tagok szavazatainak 61 % százalékának megfelelő számú igen
szavazata szükséges és el kell érnie az általuk képviselt települések lakosságszámnak a felét.
A társulási tanács a társulási megállapodás és a társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
módosítása, valamint a társulás költségvetésének elfogadása, az előző év gazdálkodásáról
szóló beszámoló elfogadása tárgyalásakor akkor határozatképes, ha az ülésen a társult tagok
képviselőinek mindegyike, a szavazatok 100 %-a jelen van.
Egyéb esetekben a társulási tanács határozatképességéhez a tagok többségének, a szavazatok
61 % jelenléte szükséges.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő egy napon túli. De 8 napon belüli
időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási
Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül tájékoztatni
az képviselő-testületeiket
8. A társulási tanács ülésein a társult önkormányzatok jegyzői, aljegyzői tanácskozási joggal
vesznek részt.
9. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni
- szükség szerint, de legalább évi hat alkalommal;
- a társulási tanács által meghatározott időpontban
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-

tizenöt napon belül a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó –
indítványára;
a társulás székhelye szerint illetékes kormányhivatal vezetőjének
kezdeményezésére

9a. A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze az ülés indokának, időpontjának,
helyszínének és napirendjének meghatározásával.

9b. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A társulás
elnökének és alelnökének együttes akadályoztatása esetén a társulási tanács ülését a
korelnök vezeti és hívja össze.
10. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a
társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg
kell küldeni a társulás székhelye szerinti törvényességi felügyeleti jogkört gyakorló
szervnek.
11. A Társulás alkalmazottat nem foglalkoztat, igazgatási, pénzügyi feladatit a Nyőgéri Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
12. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a szervezeti és működési
szabályzatában határozza meg. A szervezeti és működési szabályzatban rendelkezni kell:
a) A Társulás hivatalos megnevezéséről, székhelyéről;
b) A Társulási Tanács ülésének összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási
rendjéről;
c) a nyilvánosság biztosításáról
d) döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról
e) határozathozatalról
f) a Társulási Tanácsülésének jegyzőkönyveiről
13. A Társulási Tanács polgármesterei évente beszámolnak településük képviselőtestületének a társulás működéséről.
14. A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.

Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban
a Tag köteles a társulás székhelye szerinti önkormányzat polgármesterénél írásban jelezni,
meghatározva az ellenőrzés körét, és az ellenőrzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat.

A társulás székhelye szerinti önkormányzat polgármestere köteles gondoskodni arról, hogy az
ellenőrzést végző Tag az általa igényelt bármely, a Társulás gazdálkodására és működésére
vonatkozó iratba betekinthessen, azt megvizsgálhassa.
A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti vagy ilyen célból
szakértőt kérhet fel.

A Tag a vizsgálata eredményéről jogosult a többi tagot tájékoztatni, és jogosult
kezdeményezni az ellenőrzés tapasztalatai alapján a szükséges intézkedések megtételét.
15. A társulás belső ellenőrzésről a Sárvár és Kistérsége Többcélú Önkormányzati Tárulás
által megbízott belső ellenőr útján gondoskodik a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
szerint.

16. A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési,
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Nyőgéri Közös
Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
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V. Társulási megállapodás módosítása,
társuláshoz történő csatlakozás, társulásból történő kiválás
1. A társulási megállapodás módosításához a tárulásban részt vevő képviselő – testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A társulási megállapodás
módosítását bármely tagkezdeményezheti.

2. A társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A társulásból való kiválásról, ha
törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell
dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.
3. A társulásból kiválni csak a vállalt kötelezettségek teljesítése esetén lehetséges.

4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év
utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
5. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az
esetben tarthat igényt a kiváló, illetve kizárt tag, ha ez által nem veszélyezteti a társulás
feladatainak jövőbeni ellátását.
6. A Társuláshoz a Társulással földrajzilag határos területen működő önkormányzatok
csatlakozhatnak.

7. A Társuláshoz való csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó
képviselőtestület minősített többséggel hozott határozata szükséges, amelyben rögzítést nyer,
hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső költségvetési
hozzájárulást biztosítja és a megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
8. A csatlakozásról szóló döntést a Képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles
meghozni és a Társulás tagjaival, valamint a Társulási Tanáccsal közölni.
9. A csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei
minősített többséggel hozott határozattal döntenek.
10. A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet.
11. A társulás megszűnik:
a) ha a társulás tagjai azt minősített többségű döntéssel azt elhatározzák;
b) a törvény erejénél fogva;
c) a bíróság jogerős döntése alapján.
12. A társulás megszűnése esetén a társulási tanács köteles elszámolni az alapító társult
tagok felé, akiket a fel nem használt pénzeszközök a következő % arányban illetik
meg.
Borgáta: 34,655689 %
Köcsk: 13,173653 %
Egyházashetye: 14,820359 %
Káld: 37,350299 %
13. Közös vagyon pénzügyi hozzájárulás arányában illeti meg az önkormányzatokat.
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VI.
Egyéb rendelkezések
1. A társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., a Számvitelről szóló
2000. évi C. Tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Ptk. vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
2. A társulási megállapodásból eredő vitás kérdéseket a megállapodást kötő felek igyekeznek
megegyezéssel, peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a
Sárvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
Az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást:
Káld Község Önkormányzata…… határozatával,
Borgáta Község Önkormányzata…… határozatával,
Köcsk Község Önkormányzata …… határozatával,
Egyázashetye Község Önkormányzata …… határozatával fogadta el.
Hatályba lép a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés napján.
Kelt: Káld, 2017. …………….

(:Dr. Schmidt József:)
Káld Község polgármestere

(:Gőcze Zsanett:)
Borgáta község polgármestere

(:Zolnai Attila:)
Egyházashetye község polgármester

(:Magyar Tibor:)
Köcsk község polgármester
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