
E L ŐT E RJ E SZT É S  
a Somogy Megyei Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítására 

 

 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. június 28-i ülésén a 97/2013. 

(VI.28.) sz. határozatával hagyta jóvá a Somogy Megyei Önkormányzat Munka és 

Tűzvédelmi Társulás társulási megállapodását. 

 

A társulási megállapodás elfogadását követően a Somogy Megyei Önkormányzat jelezte, 

hogy a társulási megállapodással kapcsolatosan érkezett észrevételek alapján a társulási 

megállapodás átdolgozásra került a következő okok miatt: 

 több település jelezte, hogy kizárólag a munka- és tűzvédelmi feladatok elláttatására 

tart igényt, 

 a járásokon belül a települések között láthatóan nem került sor egyeztetésre, ami az 

általuk a Társulási Tanácsba delegált személyt illeti, 

 kérdések merültek fel a feladat ellátás finanszírozása szabályozottságával 

kapcsolatosan. 

 

Fenti okok miatt a Somogy Megyei Önkormányzat a társulási megállapodást átdolgozta. Az 

általuk javasolt számos feladatot célként határozták meg, így amennyiben azok valamelyikére 

a Társult tagok igényt tartanak a társulási megállapodás későbbi módosításával, - az átruházott 

feladatok körébe emelve, részletezve a feladat tartalmát, és a hozzá tartozó befizetési 

kötelezettséget - lehetőség lesz az adott feladatot társult formában ellátni. A járásonként való 

delegálás helyett a polgármesteri-, illetve közös önkormányzati hivatalonkénti delegálás 

került a megállapodásba, oly módon, hogy lakosságszám alapján meghatározott szavazati 

arány kerül alkalmazásra. 

 

A munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos finanszírozási mód nem változik 

meg, továbbra is székhely, illetve hozzá kapcsolódó telephely munkahelyekre kerül a 

befizetendő összeg meghatározásra. Ezen befizetési kötelezettség mértéke a 2013. évben 

változatlan, amelyet az alakuló ülésen a Társulási Tanács határozatban rögzíteni fog. A 

jövőben is a Társulási Tanács dönt ennek mértékéről, amely emelkedés azonban nem lehet 

magasabb az adott évi infláció mértékénél. A munka- és tűzvédelmi feladatok ellátását 

továbbra is a közbeszerzésen nyertes vállalkozóval végeztetik a Társult tagok számára a 

társulási megállapodás alapján, azonban egyéb önálló intézmények, szervek esetében (pl.: 

iskolák) lehetőségünk van a szerződéskötésre. 

 

A Társulás működésével kapcsolatosan megállapítandó csekély összegű pénzügyi 

hozzájárulás eddig nem szerepelt a társulási megállapodásban, azonban bevezetését tartják 

indokoltnak (bankszámla vezetési költség, minimális postaköltség). Ez alapján az alakuló 

ülésen 1.000 Ft/ tag egyenlő mértékű éves hozzájárulást kérnek majd elfogadni. 

 

A Somogy Megyei Önkormányzat fenti okok alapján kérte azon Képviselő-testületeket, akik a 

2013. június 19-i közgyűlés által elfogadott társulási megállapodást jóváhagyták, hogy a 

kiegészített társulási megállapodást tárgyalják meg, és hagyják jóvá. 

 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormányzatok 

Munka-és Tűzvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 



előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 

polgármestert társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Sipos Balázs polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 

 

 

Kéthely, 2013. augusztus 16. 

 

Sipos Balázs sk. 

polgármester 
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PREAMBULUM 

 

E megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok képviselő-testületei, mint 

alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §.-ban 

foglaltak alapján Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) néven 

önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást 

hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. 

Tagok megállapítják, hogy e Megállapodás a 2013. június 30. napján hatályos, Somogy 

Megyei Önkormányzatok Munka- és Tűzvédelmi Társulása Társulási Megállapodásának 

(továbbiakban alap megállapodás) a tagok közös megegyezése alapján a jogszabályváltozások 

miatt történő szükséges módosítása. 

Ezen társulási Megállapodás megkötésénél Tagok egyaránt figyelembe veszik az 

Alaptörvényben, a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvényben, a Mötv-ben foglaltakat,  

az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli tv.) és az ezen törvények végrehajtásával 

kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit is. 

Jelen társulási Megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen 

Megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek együtt: 

a. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a 

jelen megállapodásban rögzített, tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére. 

b. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy kölcsönösen együttműködnek egymással. 

c. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási Megállapodás felmondására csak a jelen 

megállapodásban meghatározottak szerint van lehetőség.  

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.A Társulás neve: Somogy Megyei Önkormányzati Társulás 

 

2.A Társulás székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u.10. 

 

3.A Társuláshoz tartozó települések összes lakosságszáma:       ….  fő.  

 

4.A Társulás működési (illetékességi) területe: alapító települések közigazgatási területe 

 

5.A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: A társult önkormányzatok 

képviselő-testületei  

 

6.A Társulás irányító szerve: a Társulási Tanács 

 

7.A Társulás munkaszervezete: a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

8.A Társulás létrejötte: A Társulás a Társulási Tanács alakuló ülése által a Társulás 

megalakulásának  kimondásával, a társulási Megállapodásnak a tagok képviselő-testületei 

által minősített többséggel történő jóváhagyásával és a Magyar Államkincstár Somogy 

Megyei Igazgatósága általi nyilvántartásba vételével jön létre. 

 

cdp://1/99000065.TV/41/
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9.Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal. 

10.A Társulás létrehozásáról rendelkező határozat megnevezése, kelte, száma: 

A megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza az alapító önkormányzatok megnevezését, 

székhelyét, lakosságszámát és a megállapodást jóváhagyó képviselő-testületi, közgyűlési 

döntés számát. 

 

11.A Társulási Megállapodás hatálya a társulásra átruházott feladat- és hatáskörökre, a 

társulást alapító és ahhoz csatlakozó tagokra terjed ki. 

 

II. 

A Társulás jogállása 

 

1.A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik. 

 

2.A Társulás pénzügyi gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal, mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a vele kötött megállapodás szerint. 

 

3.A Társulásban részt vevő Képviselő-testületek (továbbiakban Társulás tagjai) 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

a.társulási megállapodás jóváhagyásához,  

b.társulási megállapodás módosításához,  

c.társulás átszervezéséhez, megszűntetéséhez,  

d.társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, 

e.a társulási megállapodás felmondásához való hozzájáruláshoz, 

f.a Társulás által a térség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat   

   benyújtásának jóváhagyásához, 

g.költségvetési szerv, gazdasági társaság alapításához. 

 

III. 

A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATA 

 

1.A Társulás célja: a Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező 

önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, 

a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési 

önkormányzati feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására. A Társulás célja 

elősegíteni a rá átruházott az alábbi feladatok ellátását: hatáskörök gyakorlásával az 

együttműködést és a koordinációt a települések között:  

- munka – és tűzvédelem, 

- egyes területfejlesztési feladatok, 

- belső ellenőrzési feladatok, 

- ifjúsági- és sportfeladatok,  

- esélyegyenlőségi feladatok, 

- Bűnmegelőzési feladatok, 

- Turizmus, idegenforgalom, 

- Közművelődési feladatok, 

- foglalkoztatás-politikai feladatok, 

- településüzemeltetési feladatok összehangolása. 
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2.A Társulás feladata: a Társulás tagjai a Mötv. 10.§ (2) bekezdése, 13.§-ában foglalt és 27. 

§ (1) bekezdésében jelölt feladatok közül a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező 

feladatok megvalósításával kapcsolatosan a munka és tűzvédelmi feladatot.  

 

 

 

IV. 

A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK, VALAMINT 

AZOK ELLÁTÁSÁNAK MÓDJA 

 

 

Munka-és tűzvédelmi feladatok ellátása és ehhez kapcsolódó koordináció. 

 

1.A Társulás tagjai felhatalmazzák a Társulást a Mötv. 10.§ (2) bekezdése és a 

munkavédelemről szóló 1993. évi III. törvény alapján munka- és tűzvédelmi feladatok 

ellátására. A társulás munkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat lát el a társult önkormányzatok 

számára és külön megállapodás alapján bármely egyéb munkáltató számára. 

 

2. A Társulás a tevékenységét a vonatkozó hatályos jogszabályok és szakminisztériumi 

módszertani útmutatók figyelembevételével látja el. 

 

3. A Társulás a Társulás tagjai számára az alábbi feladatokat látja el:  

 

a. Elkészíti és naprakészen tartja a Társulás tagja munkavédelmi, illetve tűzvédelmi 

szabályzatát.  

b. Elkészíti és naprakészen tartja a Társulás tagja telepített munkahelyeire vonatkozó 

tűzveszélyességi osztályba sorolást.  

c. Elvégzi a Társulás tagja állandó fizikai munkavállalóinak ismétlődő munkavédelmi, 

illetve tűzvédelmi oktatását, annak nyilvántartását.  

d. Elvégzi a Társulás tagjánál a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott 

személyt ért, munkaképtelenséget okozó munkabaleset kivizsgálást, 

jegyzőkönyvezését.  

e. Elvégzi a Társulás tagjánál az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és 

készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására 

vonatkozó kockázatértékelést, az értékelés alapján szükséges intézkedési terv 

összeállítását.  

f. Ellátja a helyi munka- és tűzvédelmi megbízottat a szükséges 

formanyomtatványokkal, oktatási tematikákkal.  

g. Elvégzi a Társulás tagja veszélyes munkahelyének, munkaeszközének munkavédelmi 

üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát, illetve 

a Társulás tagja munkahelyének, munkaeszközének, egyéni védőeszközének soron 

kívüli ellenőrzését, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül 

veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát.  

h. Írásos munkabiztonsági tájékoztató megküldésével értesíti a Társulás tagjait az 

időközbeni jogszabályi, munkáltatókat is érintő egyéb szakmai változásokról.  

 

4. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak az alábbiakra:  

 

a. Haladéktalanul értesítik a Társulást a szervezett munkavégzés körében bekövetkezett, 

keresőképtelenséget okozó munkabalesetről.  
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b. Haladéktalanul tájékoztatja a Társulást a veszélyes munkahelye, munkaeszköze 

munkavédelmi üzembe helyezési szándékáról, a munkahelye, munkaeszköze, egyéni 

védőeszköze soron kívüli ellenőrzésének szükségességéről.  

c. Biztosítja előzetesen egyeztetett időpontban az ismétlődő oktatásra kötelezett fizikai 

munkavállalók részvételét, az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket.  

d. Haladéktalanul tájékoztatja a Társulást a belső szabályozás módosítását igénylő 

szervezeti, személyi és egyéb változásokról.  

e. Eleget tesz a belső szabályozás szerinti irányító és ellenőrzési feladatainak.  

f. Eleget tesz a munkahelyi kockázatértékelés alapján készített intézkedési tervből adódó 

munkáltatói feladatinak.  

g. A saját települési önkormányzatának területére vonatkozóan kijelöl egy kapcsolattartó 

személyt, a társulási feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.  

 

5. A Társulás a munka- és tűzvédelmi feladatokat  közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott 

szolgáltatóval vállalkozási szerződés útján láttatja el. A Társulás kötelezettséget vállal arra, 

hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, a Társulás tagjai érdekeinek 

maximális figyelembe vételével választja ki a feladatot ellátó vállalkozót. 

 

Területfejlesztési feladatok körében: 
a. a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, adottságainak értékelése, 

b. pályázati útmutatók előzetes véleményezése, 

c. megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

térségi fejlesztési tanáccsal, a saját térségi fejlesztési programjai finanszírozására és 

megvalósítására, 

d. pénzügyi terv készítése, véleményezése a térségi fejlesztési programok megvalósítása 

érdekében, 

e. a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésében közreműködés, 

f. a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek 

együttműködésének koordinálása, az állami és civil szervezetekkel történő 

együttműködés megvalósítása, 

g. közreműködik a térségben a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési 

programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzelései összegyűjtésében, 

h. folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a regionális fejlesztési 

ügynökséggel, a térségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a 

fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében, 

i. pályázatkészítés tervei megvalósítására, adatok és információk szolgáltatása a területi 

információs rendszer részére, 

j. vélemény nyilvánítás a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 

programokról, különösen azoknak a térség területét érintő intézkedéseit illetően, 

k. forrásgyűjtés a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához, 

l. pályázat benyújtása a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, 

m. a Társulás költségvetésének megállapítása, annak végrehajtásáról történő 

gondoskodás, valamint a fejlesztési források hatékony, a települések szoros 

együttműködését erősítő felhasználásának figyelemmel kísérése, elősegítése, 

n. k. és l. pontok révén szerzett források és a külön jogszabályban meghatározott források 

feletti rendelkezés. 

1. Belső ellenőrzési feladatok ellátásának hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelő megszervezésének elősegítése, koordináció. 
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2. Közös építési szabályzatok és közös településrendezési tervek készítésének 

elősegítése, koordinálása. 

3. A térség közigazgatási ügyintézése korszerűsítésével kapcsolatos 

kezdeményezések megtétele. 

4. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem, ifjúsági- és sportfeladatok térségi szintű 

koordinálása, szervezése, ezen belül: 

a. figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek tevékenységét, 

b. elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és 

informális szervezetek koordinációját, 

c. elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést. 

5. Települési és térségi esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi program 

megvalósítása, esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése. 

6. Bűnmegelőzési együttműködés, közbiztonság kialakításában együttműködés. 

7. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül: 

a. közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában, 

b. közreműködik a térség és a mikrotérségek turizmusfejlesztési koncepciójának 

kidolgozásában, 

c. közreműködik a térség turizmust megtartó, elősegítő programjainak kidolgozásában, 

megvalósításában. 

8. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás erősítése, 

kulturális örökség őrzése, kulturális szolgáltatás. 

9. A vízgazdálkodás, vízkár elhárítás valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés és 

környezetvédelem, környezet-egészségügy, polgári védelem  feladatainak 

összehangolása. 

10. Térségi foglalkoztatás-politikai célok összehangolása, hajléktalan személyek 

rehabilitációja. 

11. Településrendezés, település üzemeltetés feladatainak összehangolása,  

koordináció. 
 

V. 

SZERVEZETRENDSZER 

 

Tagok jelen társulási megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) aláírásával egyidejűleg az 

alábbi szervezeti- és működési rendben állapodnak meg: 

1. Társulási Tanács 

2. Társulási Tanács elnöke, alelnöke 

 

V.1.Társulási Tanács megalakulása és működése 

 

1.A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai (továbbiakban: 

TT tagok)  a Társulás tagjai által polgármesteri, - illetve közös önkormányzati hivatalonként 

delegált polgármesterek összessége. 

 

2.Az egyes TT tagok a tagsági jogviszonnyal rendelkező, őket delegáló önkormányzatok 

helyett, és nevében járnak el, jogot szereznek, kötelezettséget vállalnak, az előzetes 

egyeztetési-, és beszámolási kötelezettségük terhe mellett.  

 

3.A Társulási Tanácsban minden TT tag az általa képviselt települések lakosságszámának 

megfelelő szavazati aránnyal rendelkezik. A megyei önkormányzat önállóan delegál TT tagot, 

aki a legmagasabb szavazati aránnyal bíró TT taggal megegyező szavazati aránnyal 
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rendelkezik. A TT tag által képviselt lakosságszámot, és az az alapján kiszámított szavazati 

arányt a megállapodás a 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

4.A Társulási Tanács dönt a jelen Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által 

átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és 

hatáskörében. 

5.A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

a. a Társulási Tanács elnökének, alelnökének a megválasztása, visszahívása, 

b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 

c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 

d. Tag kizárása, 

e. a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása, a költségvetés első 

félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves 

mérlegének elfogadása, 

f. a III. fejezet 1. pontjában felsorolt feladatok a Társulás átruházott hatáskörébe 

emelése a Társulási megállapodás módosítása által 

g. döntés minden a Társulás működésével összefüggő kérdésben  

h. a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. 

 

6.A Társulás megalakultnak tekintendő, ha a Képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 

Megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta 

megalakulását. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik tag Képviselő-

testülete nem hagyja jóvá a megállapodást, úgy a Társulás a megállapodást jóvá nem hagyó 

tag(ok) nélkül alakul meg. 

 

7.A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell 

hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell 

dönteni, ha azt bármely tanácstag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha 

a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Somogy Megyei 

Kormányhivatal kezdeményezi. 

 

8.A Társulási Tanács alakuló ülését a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke hívja össze. Az 

alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, megállapítja a Tanács tagjainak számát, 

melyet a Tanács maga évente felülvizsgál. Az alakuló ülés választja meg minősített 

többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt és az elnök javaslatára - az elnök 

munkájának segítésére - az alelnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja 

javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges.  

 

9.A Társulási Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az Elnök feladata, de a 

napirend összeállításában a Társulási Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 

 

10.A Társulási Tanács ülését az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze írásban, 

az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is 

lehetséges, de csak a TT tagok megfelelő értesítése mellett. Az Elnök és Alelnök együttes 

akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 

 

11.A Társulási Tanács ülése akkor határozatképes, ha azon a TT tagok által képviselt 

lakosságszám több, mint fele képviselve van. Határozatképtelenség esetén az eredeti 

időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. fél 

óra múlva kell az ülést összehívni azzal, hogy a TT tagokkal ezt az első ülésre szóló 
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meghívóban közölni kell, és mely ülés a megjelent TT tagok által képviselt lakosságszámtól 

függetlenül határozatképes. 

 

12.A TT tag helyettesítésére eseti jelleggel, egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az őt delegáló 

önkormányzat(ok) bármely képviselője részére, mely meghatalmazás hatálya a 

határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.  

 

13.A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. A Társulási Tanács zárt ülést a Mötv. 

rendelkezései szerint tarthat. 

 

14.Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával 

döntenek. A Társulási tanács határozatait a jelenlévő TT tagok által képviselt lakosságszám 

szerinti 50 % + 1 fő szavazati aránnyal hozza. Az összes tag által képviselt lakosságszám 

szerinti 50 % + 1 fő szavazati aránnyal hozott határozat szükséges az alábbi döntések 

meghozatalához: 

- elnök, alelnök megválasztása, 

- működési hozzájárulás mértékének meghatározása, 

- költségvetés elfogadása, 

- tag kizárás elhatározásának előkészítő döntése.  

 

15.A Társulási Tanács határozatai valamennyi társult tagra kötelező érvényűek. A Társulási 

Tanácsban hozott döntésekről a munkaszervezet köteles 30 napon belül írásban (elektronikus, 

vagy postai úton) tájékoztatni a társult tagokat. 

 

 

V.2. A Társulási Tanács elnöke, alelnöke 

 

Az Elnök, és az Alelnök megbízatása polgármesteri tisztségük betöltéséig áll fenn.  

 

1.A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

a. képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok 

előtt, 

b. intézkedik a Társulás Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartásban szereplő 

adatai változásának nyilvántartásba vétele iránt,  

c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítéséről, 

e. a Társulás mérlegét a társulási tagok számára hozzáférhetővé teszi, 

f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 

g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Megállapodás, illetve a Társulási Tanács 

számára előírt. 

 

2.Az elnöki megbízatás megszűnik: 

a.polgármesteri tisztségének megszűnésével, 

b.az őt delegáló társult tag(ok) által történő visszahívással,  

c.a Társulási Tanács által történő visszahívással, 

d.lemondással, 

e.elhalálozással. 
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3.Lemondás esetén az Alelnök köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a 

megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a 

Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából.  

 

 

 

4. Az Alelnök 

a. A Társulás Alelnökének megbízatási időtartamára, az Alelnök jogállására az elnökre 

vonatkozó rendelkezések irányadóak.  

b. Az Elnök lemondásával az alelnöki megbízatás nem szűnik meg. 

c. A Társulás Alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes 

jogkörrel helyettesíti. 

d. Az Elnök jogkörébe tartozik, hogy a munkájának segítése során feladatokkal bízza 

meg az Alelnököt. 

 

 

VI. 

MUNKASZERVEZETI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 

1.A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás 

szervezése) a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el a 

Társulás és a Hivatal között kötött feladat ellátási szerződés alapján. 

 

2.A Hivatal által ellátott feladatok szervezéséért a megyei Főjegyző a felelős, a feladatok 

szervezésének rendjét az általa jóváhagyott Ügyrend tartalmazza. 

 

VII. 

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 

 

VII.1.Gazdálkodás 

 

1.A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ámr., a Számv.tv., továbbá az államháztartás 

szervezeti beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) 

Korm.rende4let (továbbiakban Áhsz.) előírásai alkalmazandók. 

 

2.A Társulás tagjai a Társulás működésének, feladatellátásának forrásait saját 

költségvetésükből biztosítják.  

 

3.A Társulás működésének költségeit a Társulási Tanács a tagok számára egyforma 

összegben, csekély mértékben állapítja meg. 

 

4.A munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatos, a társult önkormányzatok által 

fizetendő befizetési kötelezettség megállapításának elve: a társult önkormányzatok éves díjat 

fizetnek a társulás részére mindazon telepített munkahelyeik után, amelyekre a társulási 

szolgáltatások kiterjednek. A munka- és tűzvédelmi szolgáltatás önkormányzati 

székhelyenként, illetve ezen túl minden további megjelölt telephely után.  
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5.A Társulás működésének költségei mértékét, és az egyes Társult tagok által biztosítandó, a 

náluk felmerülő feladatellátással kapcsolatos befizetési kötelezettség összegét a Társulási 

Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig határozattal állapítja 

meg, azzal a kikötéssel, hogy a következő évi működési költség és a befizetési kötelezettség 

mértékének emelkedése nem haladhatja meg a KSH honlapján közzétett infláció mértékét.   

 

6.A Társulási Tanács határozata alapján az Elnök legkésőbb az adott költségvetési év január 

15. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a tájuk háruló működési költség, és befizetési 

kötelezettség összegéről, melyet Tagok kötelesek a működési költség vonatkozásában 

tárgyév február 28. napjáig, befizetési kötelezettség vonatkozásában két egyenlő részletben 

tárgyév február 28. napjáig, illetve július 31. napjáig a Társulás számára megfizetni.  

 

7.Társulás Elnöke a költségvetési évet követő év február 28. napjáig beszámol a 

költségvetési évben beszedett működési költség, és befizetési kötelezettség felhasználásáról.  

 

8.Amennyiben a Tagok a Társulási Tanács Elnökének írásbeli értesítésében foglalt 

határidőre az esedékes fizetési kötelezettségüket elmulasztják, a Társulás a Tag 

önkormányzati költségvetési elszámolási számlája terhére azonnali beszedési megbízás 

beszedésére jogosult. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 

bejelentik a számlavezető pénzintézetüknél a Társulás megnevezését, pénzforgalmi 

jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy Tagok a 

befizetési kötelezettség összegének megfizetésig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A 

felhatalmazás a bank által aláírt egy példányát a Tagok kötelesek a Társulásban átadni.  

 

9.Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben valamely Tag a jelen Megállapodásban vállalt 

fizetési kötelezettséget határidőben és felhívásra nem teljesíti, úgy kötelezetti késedelembe 

esik. A fizetésre a kötelezett a késedelembe esés időpontjától a Ptk. rendelkezései szerint 

köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési 

kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett a késedelmét kimenti.  

 

VII.2.Vagyon 

 

1.A Társulás Tagjai az alapításkor nem bocsátanak rendelkezésre vagyontárgyakat, azonban a 

Társulás működésének technikai feltételei biztosítása érdekében a Társulás tagjai bármikor 

jogosultak vagyontárgyak rendelkezésre bocsátására. 

 

2.A Társulás Tagjai Társulásba bevitt vagyonát a Társulás tagjai (társult önkormányzatok) 

vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös 

vagyona, és arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

 

VIII. 

CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

1. Csatlakozás: 

a. A Társuláshoz a Somogy megyei térségen belüli települési önkormányzat csak 

naptári év első napjával jogosult csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a 

Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani. A csatlakozásról szóló képviselő-

testületi döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghoznia 

a csatlakozni szándékozó önkormányzatnak. A döntésnek tartalmaznia kell, hogy az 
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önkormányzat a jelen társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes 

egészében kötelezőnek ismeri el és elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok 

megvalósításához szükséges működési hozzájárulást biztosítja. 

b. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő 

valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges. 

c. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, 

illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási 

Tanács dönt. 

 

2. A Megállapodás felmondása (kiválás): 

a. A társulási Megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni a naptári év utolsó 

napjával lehet. A felmondásról, kiválásról szóló döntést a képviselő-testület legalább 

6 hónappal korábban, minősített többséggel kell meghozni és arról a Társulási 

Tanácsot értesíteni kell. 

b. Társult tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni. A felmondó 

tag köteles a tárgyévi működési hozzájárulásának teljesítésére, valamint a társulás 

által vállalt hosszútávú kötelezettségek esetén a kilépésétől a kötelezettség 

megszűnéséig terjedő időre eső kötelezettségei teljesítésére, különös tekintettel a Kbt. 

hatálya alá tartozó szerződésekre és abból eredő Társulási kötelezettségvállalásokra. 

 

3.Kizárás: 

a. Amennyiben a társult tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét 

megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő 

határidő tűzésével felhívni a teljesítésre. 

b. Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen 

megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint fele minősített 

többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.  

c. Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás 

megfizetésének elmulasztása. 

a. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel. 

 

4. A Társulás megszűnése: 

a. Megszűnik a társulás,  ha a társulás valamennyi tagja minősített többségű döntésével 

elhatározta a társulás megszüntetését, valamint megszűnik a bíróság e tárgyú jogerős 

döntése alapján. 

b. A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek. 

c. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Társulás tagjait lakosságszám-arányosan illeti meg. 

d. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok lakosságszám-

arányosan arányában tartoznak felelősséggel. 

 

IX. 

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 

 

1.A Társulás irányító szerve a Társulási Tanács. 

2.A Társulási Tanács tagja évente legalább egyszer az őt delegáló önkormányzatok képviselő-

testületeinek beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 
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3.A Társulás működése felett a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet 

gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, működése és 

döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási megállapodásban, valamint 

a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak. 

 

X. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1.Jelen Megállapodás 2013. július 01-jén lép hatályba. A társulási megállapodás 

érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott 

jóváhagyó határozata szükséges. 

 

2.Jelen Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. június 30. 

napján hatályos, Somogy Megyei Önkormányzatok Munka- és Tűzvédelmi Társulása 

Társulási Megállapodása.  

 

3.Jelen Megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás alapján – más, 

gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést eszközölni, 

utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen 

Megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit.  

 

4.Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 

változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket. 

 

5.A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik 

meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Kaposvári Törvényszék döntésének vetik alá 

magukat. 

 

6.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

 

7.Jelen Megállapodás 140 eredeti példányban készül. 

 

8.Jelen Megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

9.A megállapodás melléklete:  

1. sz. melléklet: A társulást alkotó település neve, székhelye, lakosságszáma, a 

Megállapodást jóváhagyó képviselő testületi határozat száma önkormányzatonként 

2. sz. melléklet: A polgármesteri-, illetve közös hivatalonként delegált TT tagok 

szavazatszáma alapján megállapított szavazati arány. 

 

Kaposvár, 2013. szeptember … 
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Somogy Megyei Önkormányzat 

 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  közgyűlés elnöke      megyei főjegyző 

 

 

BARCSI JÁRÁS 

 

Csokonyavisonta 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

CSURGÓI JÁRÁS 

 

Őrtilos 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogyudvarhely 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Zákány 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

Zákányfalu 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

FONYÓDI JÁRÁS 

 

Balatonboglár 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Balatonfenyves 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Balatonlelle 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 
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  polgármester       ellenjegyző 

Buzsák 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Fonyód 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Gamás 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Karád 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Öreglak 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogyvámos 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogyvár 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

Szőlősgyörök 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Visz 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

KAPOSVÁRI  JÁRÁS 

 

Alsóbogát 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Bárdudvarnok 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 
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  polgármester       ellenjegyző 

Baté 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Bodrog 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Büssü 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Csoma 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Csombárd 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Csököly 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Ecseny 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

 

Edde 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Felsőmocsolád 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Fonó 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Gadács 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Gige 
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…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Hencs 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Hetes 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Juta 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kadarkút 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kaposhomok 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kaposkeresztúr 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kaposmérő 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

Kaposszerdahely 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kercseliget 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kisgyalán 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kiskorpád 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kőkút 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 
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  polgármester       ellenjegyző 

Magyaratád 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Magyaregres 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Mernye 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

Mezőcsokonya 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Mike 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Mosdós 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Nagybajom 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

Nagyberki 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Orci 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Osztopán 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Patalom 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Patca 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 
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  polgármester       ellenjegyző 

Polány 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Rinyakovácsi 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Simonfa 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somodor 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogyaszaló 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogyfajsz 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogygeszti 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

Somogyjád 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogysárd 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogyszil 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Szabadi 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Szenna 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Szentgáloskér 
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…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Szilvásszentmárton 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Taszár 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Újvárfalva 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Várda 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Zimány 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

Zselickisfalud 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Zselickislak 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

Zselicszentpál 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

MARCALI JÁRÁS 

 

 

Balatonberény 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Balatonszentgyörgy 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Balatonújlak 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Hollád 
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…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kéthely 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Libickozma 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Nemeskisfalud 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Pusztakovácsi 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Sávoly 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogysámson 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogyzsitfa 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

 

Szenyér 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Tapsony 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Táska 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

NAGYATÁDI JÁRÁS 

 

 

Beleg  

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 
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  polgármester       ellenjegyző 

Kisbajom 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kutas 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Lábod 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Ötvöskónyi  

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Rinyabesenyő 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Szabás 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

SIÓFOKI JÁRÁS 

 

Ádánd 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

Balatonendréd  

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Balatonföldvár 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Balatonszabadi 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Balatonszárszó 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Bálványos 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 
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Kereki 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kőröshegy 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kötcse  

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Nagyberény 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Nagycsepely 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Pusztaszemes 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Siójut 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Szántód 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Szólád 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

Teleki 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Zamárdi 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

TABI JÁRÁS 

 

 

Andocs  

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Bábonymegyer 

 



22 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Bedegkér  

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Kapoly 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Miklósi 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Nágocs  

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogyacsa 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogydöröcske 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Somogymeggyes 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Tab 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 

 

Törökkoppány 
…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Zala 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

Zics 

 

…………………………………….   P.H.  ………………………………….. 

  polgármester       ellenjegyző 

 



1. sz. melléklet

1. Ádánd Önkormányzata Ádánd, Kossuth L. u. 50. 8653 2198

2. Alsóbogát Önkormányzata Alsóbogát, Vörösmarty u. 33. 7443 286

3. Andocs Önkormányzata Andocs, Szabadság tér 1. 8675 1135

4. Bábonymegyer Önkormányzata Bábonymegyer, Dózsa Gy. u. 50. 8658 842

5. Balatonberény Önkormányzata Balatonberény, Kossuth tér 1. 8649 1187

6. Balatonboglár Önkormányzata Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 8630 6092

7. Balatonendréd Önkormányzata Balatonendréd, Fő u. 75. 8613 1378

8. Balatonfenyves Önkormányzata Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. 8646 2241

9. Balatonföldvár Önkormányzata Balatonföldvár, Petőfi S u. 1. 8623 2393

10. Balatonlelle Önkormányzata Balatonlelle, Petőfi u. 2. 8638 5079

11. Balatonszabadi Önkormányzata Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102. 8651 2996

12. Balatonszárszó Önkormányzata Balatonszárszó, Hõsök tere 1. 8624 2184

13. Balatonszentgyörgy Önkormányzata Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91. 8710 1697

14. Balatonújlak Önkormányzata Balatonújlak, Templom u. 3. 8712 512

15. Bálványos Önkormányzata Bálványos, Kossuth L. u. 68. 8614 572

16. Bárdudvarnok Önkormányzata Bárdudvarnok, Bárd u. 36. 7478 1202

17. Baté Önkormányzata Baté, Fő u. 7. 7258 818

18. Bedegkér Önkormányzata Bedegkér, Rákóczi u. 147. 8666 461

19. Beleg Önkormányzata Beleg, Kossuth u. 97. 7543 667

20. Bodrog Önkormányzata Bodrog, Kossuth u. 54. 7439 431

21. Buzsák Önkormányzata Buzsák, Fő tér 2. 8695 1536

22. Büssü Önkormányzata Büssü, Kossuth u. 31. 7273 428

23. Csokonyavisonta Önkormányzata Csokonyavisonta, Széchenyi u. 3. 7555 1538

24. Csoma Önkormányzata Csoma, Kossuth u. 36. 7253 461

25. Csombárd Önkormányzata Csombárd, Kossuth L. u. 45/c. 7432 287

26. Csököly Önkormányzata Csököly, Petőfi u. 100. 7526 1111

27. Ecseny Önkormányzata Ecseny, Petőfi u. 116. 7457 257

28. Edde Önkormányzata Edde, Fő u. 47. 7443 214

29. Felsőmocsolád Önkormányzata Felsőmocsolád, Rákóczi u. 35. 7456 445

30. Fiad Önkormányzata Fiad, Kossuth L. u. 48. 7282 168

31. Fonó Önkormányzata Fonó, Petõfi u. 1. 7271 302

Sorszám Önkormányzat neve Székhely
Lakosságszám 

(2013.01.01.)
Jóváhagyó határozat



32. Fonyód Önkormányzata Fonyód, Fő u. 19. 8642 5234

33. Gadács Önkormányzata Gadács, Fő u. 72. 7277 111

34. Gamás Önkormányzata Gamás, Fő u. 83. 8685 795

35. Gige Önkormányzata Gige, Kossuth u. 4. 7527 397

36. Hencse Önkormányzata Hencse, Kossuth u. 43. 7532 360

37. Hetes Önkormányzata Hetes, Rákóczi u. 34. 7432 1162

38. Hollád Önkormányzata Hollád, Fő u. 16. 8731 275

39. Juta Önkormányzata Juta, Hősök tere 8. 7431 1245

40. Kadarkút Önkormányzata Kadarkút, Fő u. 24. 7530 2565

41. Kapoly Önkormányzata Kapoly, Kossuth u. 56. 8671 665

42. Kaposhomok Önkormányzata Kaposhomok, Kossuth u. 2. 7261 494

43. Kaposkeresztúr Önkormányzata Kaposkeresztúr, Szabadság tér  1. 7259 348

44. Kaposmérő Önkormányzata Kaposmérő, Hunyadi u. 12. 7521 2477

45. Kaposszerdahely Önkormányzata Kaposszerdahely, Kossuth L. u. 65. 7476 1059

46. Karád Önkormányzata Karád, Attila u. 31. 8676 1626

47. Kercseliget Önkormányzata Kercseliget, Fő u. 33. 7256 456

48. Kereki Önkormányzata Kereki, Petőfi S. u. 64. 8618 568

49. Kéthely Önkormányzata Kéthely, Ady E. u. 1. 8713 2368

50. Kisbajom Önkormányzata Kisbajom, Kossuth u. 111. 7542 433

51. Kisgyalán Önkormányzata Kisgyalán, Szabadság tér 15. 7279 215

52. Kiskorpád Önkormányzata Kiskorpád, Petőfi u. 20. 7524 905

53. Kőkút Önkormányzata Kőkút, Arany J. u. 10. 7531 582

54. Kőröshegy Önkormányzata Kőröshegy, Petõfi S. u. 71. 8617 1416

55. Kötcse Önkormányzata Kötcse, Kossuth L. u. 2. 8627 536

56. Kutas Önkormányzata Kutas, Petőfi u. 70. 7541 1492

57. Lábod Önkormányzata Lábod, Kossuth u. 57. 7551 2042

58. Libickozma Önkormányzata Libickozma, Fő u. 29. 8707 45

59. Magyaratád Önkormányzata Magyaratád, Hősök tere 4. 7463 865

60. Magyaregres Önkormányzata Magyaregres, Dózsa u. 8. 7441 662

61. Mernye Önkormányzata Mernye, Lenin u. 14. 7453 1452

62. Mezőcsokonya Önkormányzata Mezőcsokonya, Kossuth L. u. 1. 7434 1275

63. Mike Önkormányzata Mike, Hunyadi u. 43. 7512 681

64. Miklósi Önkormányzata Miklósi, Rákóczi u. 3. 8669 246

65. Mosdós Önkormányzata Mosdós, Kossuth L. u. 1/a. 7257 984

66. Nágocs Önkormányzata Nágocs, Hősök tere 7. 8674 633



67. Nagybajom Önkormányzata Nagybajom, Fő u. 40. 7561 3253

68. Nagyberény Önkormányzata Nagyberény, Fő u. 12. 8656 1397

69. Nagyberki Önkormányzata Nagyberki, Újváros u. 1. 7255 1495

70. Nagycsepely Önkormányzata Nagycsepely, Kossuth L. u. 17. 8628 387

71. Nagyszakácsi Önkormányzata Nagyszakácsi, Kossuth u. 166. 8739 474

72. Nemeskisfalud Önkormányzata Nemeskisfalud, Madarász u. 3. 8717 126

73. Orci Önkormányzata Orci, Petőfi tér 2. 7461 567

74. Osztopán Önkormányzata Osztopán, Fő u. 11. 7444 817

75. Öreglak Önkormányzata Öreglak, Fő u. 14. 8697 1609

76. Őrtilos Önkormányzata Őrtilos, Rákóczi u. 29. 8854 535

77. Ötvöskónyi Önkormányzata Ötvöskónyi, Fő u. 51. 7511 939

78. Patalom Önkormányzata Patalom, Kossuth L. u. 58. 7463 355

79. Patca Önkormányzata Patca, Fõ u. 9. 7477 55

80. Polány Önkormányzata Polány, Fõ u. 23. 7458 272

81. Pusztakovácsi Önkormányzata Pusztakovácsi, Fõ u. 56. 8707 898

82. Pusztaszemes Önkormányzata Pusztaszemes, Kossuth L. u. 53. 8619 386

83. Rinyabesenyő Önkormányzata Rinyabesenyő, Kossuth u. 7. 7552 198

84. Rinyakovácsi Önkormányzata Rinyakovácsi, Béke tér 4. 7527 149

85. Sávoly Önkormányzata Sávoly, Petőfi u. 14. 8732 568

86. Simonfa Önkormányzata Simonfa, Ady E. u. 1. 7474 374

87. Siójut Önkormányzata Siójut, Kossuth L. u. 14. 8652 614

88. Somodor Önkormányzata Somodor, Kossuth L. u. 109. 7454 450

89. Somogyacsa Önkormányzata Somogyacsa, Kossuth L. u. 25. 7283 210

90. Somogyaszaló Önkormányzata Somogyaszaló, Kossuth u. 107. 7452 768

91. Somogydöröcske Önkormányzata Somogydöröcske, Keleti u. 80. 7284 159

92. Somogyfajsz Önkormányzata Somogyfajsz, Kossuth u. 63. 8708 559

93. Somogygeszti Önkormányzata Somogygeszti, Béke tér 5. 7455 506

94. Somogyjád Önkormányzata Somogyjád, Kossuth u. 42. 7443 1621

95. Somogymeggyes Önkormányzata Somogymeggyes, Akácfa u. 4. 8673 508

96. Somogysámson Önkormányzata Somogysámson, Fő u. 98. 8733 752

97. Somogysárd Önkormányzata Somogysárd, Fő u. 22. 7435 1308

98. Somogyszil Önkormányzata Somogyszil, Szabadság u. 25. 7276 784

99. Somogyudvarhely Önkormányzata Somogyudvarhely, Jókai u. 2. 7515 1108

100. Somogyvámos Önkormányzata Somogyvámos, Csepregi L. u. 8. 8699 825

101. Somogyvár Önkormányzata Somogyvár, Kaposvári u. 2. 8698 1866



102. Somogyzsitfa Önkormányzata Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. 8734 574

103. Szabadi Önkormányzata Szabadi, Kossuth u. 40. 7253 308

104. Szabás Önkormányzata Szabás, Fő u. 152. 7544 577

105. Szántód Önkormányzata Szántód, Vajda J. u. 5. 8622 666

106. Szenna Önkormányzata Szenna, Rákóczi u. 8. 7477 756

107. Szentgáloskér Önkormányzata Szentgáloskér, Kossuth L. u. 3. 7465 552

108. Szenyér Önkormányzata Szenyér, Simon J. u. 1. 8717 357

109. Szilvásszentmárton Önkormányzata Szilvásszentmárton, Fő u. 72. 7477 213

110. Szólád Önkormányzata Szólád, Kossuth L. u. 32. 8625 569

111. Szőlősgyörök Önkormányzata Szőlősgyörök, Szabadság u. 18. 8692 1275

112. Tab Önkormányzata Tab, Kossuth L. u. 49. 8660 4572

113. Tapsony Önkormányzata Tapsony, Széchenyi tér 1/a. 8718 766

114. Táska Önkormányzata Táska, Arany J. u. 2. 8696 433

115. Taszár Önkormányzata Taszár, Lakótelep 8. 7261 2018

116. Teleki Önkormányzata Teleki, Rákóczi u. 37. 8626 209

117. Törökkoppány Önkormányzata Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. 7285 420

118. Újvárfalva Önkormányzata Újvárfalva, Szabadság tér 12. 7436 289

119. Várda Önkormányzata Várda, Fő u. 94. 7442 490

120. Zákány Önkormányzata Zákány, Május 1. u. 6. 8852 1145

121. Zákányfalu Önkormányzata Zákányfalu, Szabadság u. 89. 8853 572

122. Zala Önkormányzata Zala, Kossuth L. u. 65. 8660 259

123. Zamárdi Önkormányzata Zamárdi, Szabadság tér 4. 8621 2664

124. Zics Önkormányzata Zics, Petőfi  S. u. 1. 8672 382

125. Zimány Önkormányzata Zimány, Kossuth u. 31. 7471 583

126. Zselickisfalud Önkormányzata Zselickisfalud, Fő u. 65. 7477 257

127. Zselickislak Önkormányzata Zselickislak, Kossuth L. u. 57. 7400 319

128. Zselicszentpál Önkormányzata Zselicszentpál, Fő u. 42. 7474 422

129. Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár, Fő u. 10. 7400 325544



2. sz. melléklet

lakosságszám 

településenként

lakosságszám 

összesen 

polgármesteri 

hivatalonként, 

közös 

hivatalonként

delegált neve/

pótdelegált neve

össz lakosságszámhoz 

viszonyított arány

2198 3595 2,67%

Nagyberény 1397 - - -

1135 1936 1,44%

Fiad 168 - - -

Nágocs 633 - - -

6092 6092 4,53%

2241 2241 1,66%

2393 5363 3,99%

Bálványos 572 - - -

Kereki 568 - - -

Pusztaszemes 386 - - -

Szántód 666 - - -

Szólád 569 - - -

Teleki 209 - - -

5079 5079 3,78%

2996 2996 2,23%

2184 3107 2,31%

Kötcse 536 - - -

Nagycsepely 387 - - -

1697 1972 1,46%

Hollád 275 - - -

1202 2261 1,68%

Kaposszerdahely 1059 - - -

818 2452 1,82%

Fonó 302 - - -

Kaposkeresztúr 348 - - -

Mosdós 984 - - -

Balatonlelle

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszentgyörgy

Bárdudvarnok

Baté

település

Ádánd

Andocs

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonföldvár



1536 2811 2,09%

Szőlősgyörök 1275 - - -

1538 1538 1,14%

1111 1657 1,23%

Gige 397 - - -

Rinyakovácsi 149 - - -

5234 5234 3,89%

1162 2370 1,76%

Bodrog 431 - - -

Csombárd 287 - - -

Várda 490 - - -

1245 3125 2,32%

Magyaregres 662 - - -

Somodor 450 - - -

Somogyaszaló 768 - - -

2565 2565 1,91%

665 1634 1,21%

Bedegkér 461 - - -

Somogymeggyes 508 - - -

2477 2477 1,84%

1626 1626 1,21%

2368 4736 3,52%

Balatonújlak 2368 - - -

1416 2794 2,08%

Balatonendréd 1378 - - -

1492 2502 1,86%

Kisbajom 433 - - -

Szabás 577 - - -

2042 2240 1,66%

Rinyabesenyő 198 - - -

865 2370 1,76%

Orci 567 - - -

Patalom 355 - - -

Zimány 583 - - -

1452 2932 2,18%

Kutas

Lábod

Magyaratád

Mernye

Kadarkút

Kapoly

Kaposmérő

Karád

Kéthely

Kőröshegy

Buzsák

Csokonyavisonta

Csököly

Fonyód

Hetes

Juta



Ecseny 257 - - -

Felsőmocsolád 445 - - -

Polány 272 - - -

Somogygeszti 506 - - -

681 1623 1,20%

Hencse 360 - - -

Kőkút 582 - - -

3253 4158 3,09%

Kiskorpád 905 - - -

1495 2720 2,02%

Kercseliget 456 - - -

Csoma 461 - - -

Szabadi 308 - - -

474 474 0,35%

1609 2434 1,81%

Somogyvámos 825 - - -

898 1376 1,02%

Libickozma 45 - - -

Táska 433 - - -

2341 1,74%

Patca 374 - - -

Szenna 756 - - -

Szilvásszentmárton 213 - - -

Zselickisfalud 257 - - -

Zselickislak 319 - - -

Zselicszentpál 422 - - -

1621 2938 2,18%

Alsóbogát 286 - - -

Edde 214 - - -

Osztopán 817 - - -

1308 3431 2,55%

Mezőcsokonya 1275 - - -

Somogyfajsz 559 - - -

Újvárfalva 289 - - -

1108 1108 0,82%

Somogysárd

Somogyudvarhely

Nagyberki

Nagyszakácsi

Öreglak

Pusztakovácsi

Simonfa

Somogyjád

Mike

Nagybajom



1866 1866 1,39%

574 1326 0,98%

Somogysámson 752 - - -

4572 6055 4,51%

Bábonymegyer 842 - - -

Zala 259 - - -

Zics 382 - - -

2018 2018 1,50%

420 1035 0,77%

Miklósi 246 - - -

Somogyacsa 210 - - -

Somogydöröcske 159 - - -

1145 2252 1,67%

Őrtilos 535 - - -

Zákányfalu 572 - - -

2664 2664 1,98%

- 1187 0,88%

1187 - - -

- 483 0,35%

126 - - -

357 - - -

- 1195 0,89%

428 - - -

215 - - -

552 - - -

- 895 0,66%

111 - - -

784 - - -

- 795 0,59%

795 - - -

- 568 0,42%

568 - - -

- 766 0,57%

766 - - -

- 1606 1,19%

Sávoly

Mesztegnyő

Tapsony

Segesd

Igal

Gadács

Somogyszil

Látrány

Gamás

Marcali

Nemeskisfalud

Szenyér

Gölle

Büssü

Kisgyalán

Szentgáloskér

Törökkoppány

Zákány

Zamárdi

Balatonkeresztúr

Balatonberény

Böhönye

Somogyvár

Somogyzsitfa

Tab

Taszár



667 - - -

939 - - -

- 614 0,45%

614 - - -

- 494 0,36%

494 - - -

325544 *6092 4,53%

128127 - - -

453671 134219 100%Összesen (SMÖ-vel):

*: Társulási Megállapodás V.1.3. pontja alapján

Siófok

Siójut

Szentbalázs

Kaposhomok

Somogy Megyei Önkormányzat

Összesen (SMÖ nélkül): 

Beleg

Ötvöskónyi
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