KÉTHELYÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
A társult önkormányzatok képviselő-testületei – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban Mötv.) 87. §-ban foglalt felhatalmazás, valamint a 13. §. (1)
bekezdés 8. pontja alapján egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására, önkéntes és
szabad elhatározásból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos
teherviselés érvényesítése céljáról szociális intézmény közös fenntartására, mint alapító tagok
Kéthely és Környéke Szociális Társulás néven önálló jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulást (továbbiakban Társulást) hoznak létre és biztosítják annak működéséi
feltételeit, 2020. július 1-i hatállyal:
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.) A társult önkormányzatok – felülvizsgálva korábbi társulási megállapodásukat - jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre.A Társulás szociálisés
gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos önkormányzati feladatokat látja el.
Tevékenysége kiterjed ezen feladatok biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmény
fenntartására, a feladatellátás feltételeinek biztosítására is.
2.) A Társulás határozatlan időre jön létre.
3.) A Társulás neve: KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁS
4.) A Társulás székhelye: 8713Kéthely, Ady Endre u. 1.
5.) A Társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője:
a.) Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.
Képviseli:
Molnár Balázs polgármester
b.) Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8712 Balatonújlak, Templom u. 3.
Képviseli:
Vimmer István polgármester
c.) Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8705 Somogyszentpál, Kossuth Lajos tér 1.
Képviseli:
Poszáné Szabó Edit polgármester
d.) Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8707 Pusztakovácsi, Fő u. 56.
Képviseli:
Kresztyankó András Sándor polgármester
e.) Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8707 Libickozma, Fő u. 29.
Képviseli:
Horváth Gábor polgármester
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f.) Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Székhelye: 8696 Táska, Arany János u. 2.
Képviseli:
Gadányi Albert polgármester
6.) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:4.928fő (2019. 01.01-én) (a
továbbiakban a társulás lakosságszámára az éves költségvetési tervezés során az adott
település állandó lakosságszáma az irányadó)
7.) Társulás működésiterülete:
közigazgatási területe.

a

társulásban

résztvevő

települési

önkormányzatok

8.) A Társulás alapító jogokkal felruházott szerve: a társult önkormányzatok képviselőtestületei.
9.) A Társulás bélyegzője: KÉTHELY ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS TÁRSULÁSfeliratú
körbélyegző, középen a Magyarország címerével.
10.) A Társulás önálló jogi személy. A költségvetési szervek működésére vonatkozó
szabályok szerint gazdálkodik.
11.) A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, az
elnök és az alelnök akadályoztatása esetén a Társulás Tanács által megbízott társulási tag
látja el.

II.

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

1.) A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak
megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban
szabályozott módon (hatásköreit).
a.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 62. §-ában meghatározott étkeztetés
b.) Szt. 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás
c.) Szt. 64. §-ában meghatározott családsegítés
d.) Szt. 65. §-ában meghatározott idősek nappali ellátása
e.) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 39. és
40. -ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
f.) pályázatokon történő részvétel elhatározása
1a.) Az 1.) pontban szabályozottakon túl Kéthely és Pusztakovácsi, mint a közös önkormányzati
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzatok, a család- és gyermekjóléti feladataikat jelen
társulás keretében látják el, az ellátási terület a nem székhely, Balatonújlak, Libickozma,
Somogyszentpál és Táska településekre is kiterjedően.
2.) A fenti feladatok ellátására közösen intézményt tartanak fenn.
3.) A társulási feladatellátás módja:
A) SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK
Étkeztetés: a Szoc. tv. 62. § (1) bekezdése alapján 2 község (Kéthely, Balatonújlak)
közigazgatási területén valósul meg.
A 2 település lakosság száma: 2.824 fő
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Házi segítségnyújtás: a Szoc.tv. 63. § (1) bekezdése alapján 6község (Kéthely, Balatonújlak,
Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska) közigazgatási területén valósul meg.
A 6 település lakosság száma: 4.928 fő
Idősek nappali ellátása: Szoc.tv. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja alapján 6 község (Kéthely,
Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska) közigazgatási területén
valósul meg.
A 6 település lakosság száma: 4.928 fő
Családsegítő szolgáltatás: Szoc.tv. 64. § (1) bekezdése alapján 6 község (Kéthely,
Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska) közigazgatási területén
valósul meg.
A 6 település lakosság száma: 4.928 fő
B) GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Gyermekjóléti szolgáltatás: Gyvt. 39 - 40. § (1) bekezdései alapján 6 község (Kéthely,
Balatonújlak, Somogyszentpál, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska) közigazgatási területén
valósul meg.
A 6 település lakosság száma: 4.928 fő
4.) A szociális alapellátással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását a jogelődök által
alapított és jelen társulás által közösen fenntartott intézmény útján látja el.
5.) A Társulás által ellátott feladatok átszervezéséhez, megszüntetéséhez, illetve új feladat
felvételéhez, illetve a feladatellátás módosításához a Társulási Tanács döntése szükséges.
Amennyiben az átszervezés, új feladat vállalása a társult települések önkormányzata
számára többletköltséget eredményez, a társult település képviselő-testületének
egyetértése szükséges.

III.

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAÉS HATÁSKÖRE

A társulás szociális, gyermekjóléti szolgáltatási és ellátási feladatai
1.) A Társulási tevékenységi köre II./2 pontban foglaltak szerint valósul meg a társulásban
résztvevő településeken, figyelembe véve a jogszabályokban meghatározott
önkormányzati feladatokat:
a.) Ellátja a Gyvt. 39. §-ában meghatározott önkormányzati gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat, továbbá a Szoc. tv. 62. - 64. §, és a 65/F. §-aiban foglalt szociális
alapellátásokat.
b.) Hatályon kívül helyezve.
c.) A Társulás összehangolja a társulás területén belül a család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. A Társulás gyermekvédelmi pályázatokat
nyújthat be. A Társulás szakmai tanácskozásokat szervez gyermek- és ifjúságvédelmi
szakemberei számára.
d.) A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a társulás önkormányzatai között, a
szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen
felmerülő viták elintézésében.
e.) A Társulás által nyújtott gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokra, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a
fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelet megalkotására a települési
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önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás székhelye szerinti önkormányzatot,
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki.
A rendelet
megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének
hozzájárulása szükséges.
2.) A Társulás által ellátott feladatok felsorolása az általa fenntartott intézmény feladatai
alapján:
Államháztartási szakágazat: 881011 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül:
Kormányzati funkció
102030Idősek nappali ellátása
104042Gyermekjóléti szolgáltatás
107051Szociális étkezés
107052Házi segítségnyújtás
107054Családsegítés
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3.) A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges:
-

a társulási megállapodás jóváhagyásához,
a társulási megállapodás módosításához,
a társulás megszüntetéséhez,
a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
a társulás fejlesztését szolgáló pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához
és az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
a társulás által ellátott feladatok átszervezéséhez, megszüntetéséhez, illetve új feladat
felvételéhez, illetve a feladatellátás módosításához.

3.) A Társulási Tanácsra átruházott feladat- és hatáskör:
A társult képviselő-testületek – az alábbi hatásköreik gyakorlását ruházzák a társulásra az
Mötv. 41. §. (4) bekezdése szerint:
a.) meghatározza az intézmény költségvetését, jóváhagyja az intézmény félévi,
beszámolóját és a zárszámadást;
b.) ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét;
c.) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját,
valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény esetében a házirendet;
d.) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a
szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és
hatékonyságát,
e.) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
f.) gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításáról; működteti a Szociális
Kerekasztalt (Szt. 58. B. § (2) bekezdés)
g.) kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes
szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala
előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése,
az intézményi típus, forma megváltoztatása;
h.) Hatályon kívül helyezve.
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i.) szolgáltatástervezési koncepciót készít – figyelemmel az 1993 évi III. tv .92. § (3)
bekezdésére – az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények
vonatkozásában.
j.) kivizsgálja a Gyvt 36. § (2) bekezdése alapján hozzá érkező panaszokat és szükség
esetén intézkedik a panaszt kiváltó okok megszüntetése iránt, és a megtett
intézkedéséről tájékoztatja a működést engedélyező szervet.
k.) dönt az intézmény alapító okiratának elfogadásáról, módosításáról.
l.) az intézmény feladatának megváltoztatása, átszervezése, megszüntetése, amelyhez a
társulás tagönkormányzatainak egyetértése szükséges.

IV.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE
A tagsági jogviszony keletkezése

A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket, a társulási megállapodás
jóváhagyásával. Döntésükben megfogalmazzák, hogy mely konkrét szolgáltatások
biztosításában vesznek a társulás tagjaként részt. Feladatonként (szociális ellátás
gyermekjóléti szolgáltatások, illetve a szociális ellátáson belül ellátási fajtánként) nyilvánítják
ki társulásba történő belépésüket.
A Társulás tagnyilvántartása
1.) A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapításának alapja is.
2.) A társulás tagsági nyilvántartása:
A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról a
munkaszervezeti feladatot ellátó Hivatal a vonatkozó jogszabályok szerint külön
nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
- a társult települési önkormányzat megnevezését, képviselője nevét,
- feladatonként a belépés, a csatlakozás időpontját,
- feladatok felsorolását, melyben a társult település részt vesz
- szavazati jogosultságot, annak mértékét
- a pénzügyi hozzájárulást
- tag nevét, székhelyét, e megállapodás szerint rögzített lakosságszámát,
- a kilépés időpontját, tagság megszűnésének időpontját.
A Társulás szervei és munkaszervezeti feladatokat ellátó szerve
A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, a Társulás Elnöke, Alelnöke.
Társulási Tanács
1.) A Társulás döntéshozó szerve a Társulás Tanács, a társulási tanács tagjai a Társult
önkormányzatok mindenkori polgármesterei. A Tanács tagjaink száma: 6 fő
2.) A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott feladat- és
hatásköröket.
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3.) A Tanács tagját a társult önkormányzatok mindenkori alpolgármestere, vagy ennek
hiányában a képviselő-testülete által meghatározott képviselő helyettesíti.
4.) A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési joggal felhatalmazott
képviselő a Tanács tagját megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, jogai és
kötelességei azonosak a tanács tagjának jogaival és kötelességeivel.
5.) A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat
(képviselő-testületi határozat, egyéb kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat
el.
Társulás Elnöke
1.) A Társulás elnökét a Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazássalválasztjameg
tagjai sorából.
2.) Az Elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté
váláshoz a jelenlevő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnök
megválasztásához a Társulás minősített többségű igen szavazata szükséges.
3.) Az Elnököt és az alelnököt a tagok az önkormányzati ciklus idejére választják.
4.) A Társulás Elnöke
a.) Képviseli a Társulást,
b.) Összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését,
c.) Tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó javaslatokat,
d.) Kapcsolatot tart állami, társadalmi szervekkel, illetve szervezetekkel,
e.) Gyakorolja az utalványozási jogot,
f.) Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
Társulás Alelnöke
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából
titkos szavazássalAlelnököt választ. Az Alelnök személyére az Elnök tesz javaslatot. A
Társulás alelnökének megválasztásához a Társulás minősített többségű igen szavazata
szükséges.
A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal:
1.) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását aKéthelyi
Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal), mint munkaszervezet látja el.
2.) A Hivatal munkaszervezeti feladata különösen:
a.) a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése és végrehajtása,
b.) gondoskodik a Társulás költségvetésének, költségvetési beszámolóinak és
zárszámadásának előkészítéséről, és a Társulási Tanács elé terjesztéséről a
költségvetés végrehajtásáról,
c.) a Társulásban összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi, a gazdasági és
társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos
elképzeléseit,
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d.) folyamatos kapcsolatot tart a járásban működő közigazgatási szervezetekkel,
intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása
érdekében,
e.) adatszolgáltatási feladatokat lát el,
f.) gondoskodik a székhely település rendeletalkotást megelőző egyetértési eljárások
lefolytatásáról
g.) ellátja a Társulás által fenntartott költségvetési szerv és a társulás pénzügyi- gazdasági
feladatait.
h.) előkészíti a Társulás és az általa fenntartott intézményalapító okiratainak
módosításával kapcsolatos feladatokat.

V.

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
A Társulási Tanács ülései

1.) A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart ülést.
2.) A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely települése önkormányzatának
polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, és
választja meg minősített többséggel, titkos szavazássaltagjai sorából az elnököt.
3.) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a.) a társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
b.) a Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított
tizenöt napon belül
c.) ha azt bármely tag a napirendi pont egyidejű megjelölésével indítványozza
4.) A Társulási Tanácsot az Elnök hívja össze írásos, a Társulási Tanács tagjainak a1. számú
függelékében feltüntetett e-mail címére elektronikusan, az ülés előtt 3 nappal korábban
megküldött meghívóval.Az elnök a tagok által kezdeményezett ülést 3 napon belüli
időpontra hívja össze.
Az ülés rövid úton, telefonon a következő napra is összehívható halaszthatatlan esetben.
A tanács működésének részletes szabályait, a tanácsülés előkészítését, az előterjesztések
tartalmi és formai elvárásait a tanácskozás rendjét, a jegyzőkönyvek készítését, a Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
5.) A Társulási Tanács üléseit az Elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Alelnök,
illetőleg a társulási tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze, és vezeti le.
6.) A Társulási Tanács ülése akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok több
mint felével rendelkező tag jelen van, és a jelen lévő tagok által képviselt települések
száma meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.
7.) A javaslat elfogadásához 4 tag,de legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
8.) A Társulási Tanács döntéseihez előírt minősített többségű szavazás esetén a minősített
többséghez legalábbannyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt
vevő tagok szavazatainak több mint felét, és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
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9.) A Tanács ülése nyilvános.
10.) A Tanács ülésére és működésére a Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint a képviselőtestületre és a bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
11.) A Társulási Tanács üléseiről a Mötv. képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyveire
vonatkozó szabályok szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és
a társulási tanács által esetenként választott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a társulási
tanács elnöke az ülést követő 15 napon belül megküldi a Kormányhivatalnak.
A Társulási tagok szavazatainak száma:
A Társulási Tanácsban a tagokat a képviselt település állandó lakosságszámának arányában
illeti meg a szavazati jog, amelynek tárgyévi mértékét a megállapodás 2. sz. melléklete
tartalmazza.
A szavazati arányokat a Társulási Tanács a társult önkormányzatok állandó lakosságszámának
arányában állapítja meg, minden év február 28. napjáig a népesség nyilvántartás tárgyév
január1-jei lakosságszám adatai alapján.
A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok
Minősített többségű szavazat szükséges
-

a társulás fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat
benyújtásához, a pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához
üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléséhez (a Társulás
vagyonával való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén)
a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez,
az intézmény költségvetésének, zárszámadásának jóváhagyásához
a saját SZMSZ és a fenntartott intézmény SZMSZ elfogadásához
társult tag társulásból történő kizárásáról,
társulás működési költségeihez történő hozzájáruláshoz
tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapításához
az intézmény alapító okiratának elfogadásához és módosításához

VI.

A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDTETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

1.) A Társulás működtetésével – munkaszervezeti feladatainak ellátásával - kapcsolatos
költségeket a társulás tagjai – a Társulás által fenntartott intézmény költségvetési
főösszege figyelembevételével – minden évben, a költségvetés jóváhagyásával
egyidejűleg állapítják meg.
2.) A hozzájárulás tagok közötti felosztása a szavazat értékarányában történik.
3.) A hozzájárulás felosztása a települések között lakosságarányosan kerül megállapításra. A
fizetendő hozzájárulás társult önkormányzatokra jutó összegét tárgyévre vonatkozóan a 3.
számú melléklet tartalmazza.
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VII. TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNY
1.) A Társulási Megállapodás alapján a Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében
a következő költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet tartja fenn:
Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ
Székhelye: 8713Kéthely, Hunyadi u.10. (továbbiakban: Intézmény)
Telephelye: Napsugár Klub 8713 Kéthely, Magyari u. 30.
2.) A Társult önkormányzatok meghatározzák, hogy az Intézmény alapítói jogokat gyakorló
szerve a társult önkormányzatok képviselő-testületei.
3.) Az Intézmény fenntartói irányítói jogkört gyakorló szerve a Társulási Tanács.
4.) Az Intézmény vezetőjét pályázat útján a Társulási Tanács bízza meg, s gyakorolja
tekintetében a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási
Tanács elnöke.
5.) Az Intézmény önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait – munkamegosztási megállapodás alapján – a
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

VIII.A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE ÉS A PÉNZÜGYI
HOZZÁJÁRULÁS TELJESÍTÉSE
1.) A költségvetés forrásai az állami támogatás, a tagok kötelező befizetései, állami pályázati
forrás, gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,a Társulás
vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel
nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, a társulás és az általa
fenntartott intézmény saját bevételeiből áll.
2.) A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban
állapítja meg.
3.) A Társulás pénzeszközeit az Kéthely és Vidéke TakarékszövetkezetTakarékbank
ZrtKéthelyi fiókjánál megnyitott pénzforgalmi számlán kezeli, az általa létrehozott,
fenntartott költségvetési szervek csak e hitelintézetnél vezethetik költségvetési
elszámolási számlájukat.
4.) A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy
akadályoztatása esetén az alelnök és a munkaszervezeti feladatot ellátó Hivatal – Elnök
által ezzel írásban megbízott – dolgozói gyakorolják.
5.) A Társulás részére a feladatmutatók alapján a településeket megillető szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok állami hozzájárulását, és valamennyi egyéb
támogatást a gesztori feladatokat ellátó Kéthely Község Önkormányzata igényli meg, és
építi be támogatásértékű átadott pénzeszköz útján a Társulás költségvetésébe.
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6.) A tárgyévi költségvetési törvény mellékletében nevesített jogcímek szerint igénybe vett
támogatások bizonylati megalapozottságának alátámasztását a társult települések által –
az Intézmény koordinálása mellett – a mutatószám felmérések során szolgáltatott adatok
biztosítják.
7.) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik az állami elszámolások
eredményeként, a visszafizetendő összegért a társulásban résztvevő önkormányzat a
hozzájárulása arányában felel aszerint, hogy feladathoz, vagy lakosságszámhoz kötötten
fizette- e meg a hozzájárulást.
8.) Amennyiben az ellátott szakfeladatokra jutó, költségvetésben elfogadott kiadásokat a
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és egyéb támogatás, illetve az intézményi
működési bevétel nem fedezi, a társult önkormányzatok az igazolt költségek és a
normatívák, egyéb támogatások és térítési díjak különbözetét a Társulás számára –
előzetes egyeztetés alapján – köteles megtéríteni. Az egyeztetést a Kéthelyi Közös
Önkormányzati Hivatal az intézményvezetőn keresztül kezdeményezi. A különbözet
arányos összegét egyösszegben, minden évmájus 15. napjáig kell a Társulás számlájára
utalni.
9.) Amennyiben az Intézmény költségvetése az eredeti előirányzathoz képest módosul (pl. a
bevételi előirányzata csökken, ill. kiadási előirányzata növekszik), az érintett településnek
a változásból eredő különbözetet év közben a Társulás részére meg kell fizetni.
10.) Az Intézmény közös – szervezési, vezetési, ügyviteli – költségeihez a társult települések
lakosságarányosan járulnak hozzá, amely az Intézmény költségvetésébe beépítésre kerül.
A hozzájárulás mértékéről és módjáról évente az Intézmény költségvetésének
elfogadásakor határoznak.
11.) A rendeltetésszerű működéshez szükséges fejlesztésekhez, beruházásokhoz való
hozzájárulást a tagok külön megállapodás alapján viselik.
12.) Az egyes települések telephelyein a felmerülő egyéb költségeket: telefonhasználat, áram,
víz, villany, számítógép-használat és egyéb működési költségeit minden társult
önkormányzat saját maga viseli és tervezi be a költségvetésébe.
Ez alól kivétel a nappali ellátást működtető telephelyeken felmerülő költség, amelyet az
Intézmény költségvetése tartalmaz.
13.) A társulásban résztvevő önkormányzatoknak a fizetendő pénzeszközátadást félévre előre
kell megfizetni úgy, hogy a tárgyévre fizetendő hozzájárulás I. féléves összegét március
31. napjáig, míg a II. féléves összegét június 30. napjáig utalja át a Társulás számlájára, a
társulás által fenntartott intézmény folyamatos finanszírozása érdekében.
14.) A társulás tartozásaiért a Társulás tagjai a szerint felelnek, hogy a lakosságarányosan,
vagy feladathoz kötötten fizették-e a hozzájárulást.
15.) A költségvetésbe pályázat révén bekerülő támogatás összegének a pályázati célt
megvalósító önkormányzat javára történő átadásáról a Társulási Tanács és az érintett
önkormányzat megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell a jogosultsági
feltételekre, a támogatás összegére, felhasználására, elszámolására és az esetleges
visszafizetésre vonatkozó szabályokat.
16.) A pénzpiaci műveletek végzésére - hitelfelvétel kivételével - a Tanács Elnökejogosult
(lekötés, stb.).
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IX.A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL VÁLLALT PÉNZÜGYI
HOZZÁJÁRULÁS NEM TELJESÍTÉSE ESETÉN IRÁNYADÓELJÁRÁS
1.) A Társulás tagjai kinyilvánítják, hogy fizetési kötelezettségeik elmulasztása esetén, –
amennyiben a fizetési határidő lejártát követően, az azonnali beszedési megbízás
(inkasszó) lehetőségére történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől
számított 30 napon belül nem tesznek eleget – úgy a Társulási Tanács elnökejogosult – a
fizetési kötelezettséget és járulékait (kamat, költségek) a megállapodás 5. számú
melléklete szerinti nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámlára azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) benyújtására.
2.) A tagok a jelen megállapodás 5. számú mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozatokat a
megállapodás aláírásával egyidejűleg aláírják.
3.) A teljesítés elmaradása esetén a Társulás Elnöke 5 munkanapon belül jogosult az
azonnali beszedési megbízás kezdeményezésére, a kötelezett egyidejű értesítése mellett,
csatolva a megbízást alátámasztó dokumentumokat.
4.) A teljesítés elmaradása esetén a Társulás elnöke a társult település által igénybe vett
szolgáltatásokhoz történő települési hozzáférést felfüggesztheti.

X.A TÁRSULÁS VAGYONA, VAGYONÁTADÁS FELTÉTELEI,
A TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK
RENDJE
1.) A Társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik.
2.) A feladatellátást szolgáló ingatlan és ingó vagyontárgyakat a társult települések az
Intézmény ingyenes használatába adják. Azon vagyontárgyakat, melyeket a társult
önkormányzatok saját költségvetésük terhére szereznek be, vagy a feladatellátáshoz
adnak át a feladatellátónak, beszerző önkormányzat tulajdona.
a.) A Társulás székhely településén található székhelyépülete, leltár szerinti felszerelései
és ingóságaiKéthelyKözség Önkormányzat tulajdonában állnak. Kéthely Község
Önkormányzat vagyona az általa alapított Idősek Klubjában lévő leltár szerinti
vagyon.
3.) A Társulás által megvalósított közös beruházások, fejlesztések révénmás pályázati úton
megszerzett vagyon és annak szaporulata a Társulás közös tulajdonát képezi amennyiben eltérő megállapodás ezt nem részletezi.
4.) A Társulás működése során keletkező esetleges vagyonszaporulat a társult
önkormányzatok közös vagyonát képezik. E vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási
Tanács gyakorolja.

XI. INTÉZMÉNY KÖZÖS ALAPÍTÁSA ESETÉN AZ ALAPÍTÓI
JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
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A Társulás tagjai által közösen alapított Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ
vonatkozásában az alapítói jogokat (alapítás, átalakítás, megszüntetés, költségvetési szerv
alapító okiratának kiadása) a feladatellátásban résztvevő települések által létrehozott Társulási
Tanács gyakorolja.

XII.A TÁRSULÁS ÁLTALÁNOS RENDJÉTŐL ELTÉRŐ
(NEM MINDEN TAG RÉSZÉRE VAGY A TAG ÁLTAL SAJÁT
INTÉZMÉNYE ÚTJÁN MÁS TAGOK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ)
FELADATELLÁTÁS
1.) A Tanács tagjai és településeik a II. pontban meghatározott feladatok megvalósítása
érdekében további intézményt alapíthatnak, közös feladat ellátást végezhetnek. Ha a
szolgáltatáshoz további település csatlakozni kíván, a csatlakozás feltétele, hogy
megfizeti azt az ezzel felmerülő többletköltséget.
2.) A közös feladat ellátásra alakult Társulási Tanács a feladat ellátásban részt nem vevő
településre a feladat ellátásból származó kötelezettséget nem állapíthat meg.

XIII.A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBEVÉTELÉNEK A
TÁRSULÁS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEI
1.) A társult tag a közösen fenntartott Intézmény szolgáltatásait a megállapodás II.3.pontban
részletezettek szerint veheti igénybe.
2.) A társult település a szolgáltatás igénybevételének szándékáról, a szolgáltatás kezdő
dátumát megelőzően négy hónappal korábban értesíti a feladat ellátásában részt vevő
Társulási Tanácsot.
3.) A feladat- és hatáskör vállalásáról a Társulási Tanács határozatban dönt a feladat- és
hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban.
4.) A Társulási Tanács a társult település csatlakozási igényéről minősített többséggel dönt.
5.) A társult település a szolgáltatás igénybevételéért a Társulási Tanács által az adott évi
költségvetésben meghatározottak szerinti pénzeszközátadással tartozik, illetve díjat fizet.

XIV.A TÁRSULÁS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
A Társulási Tanács tagjai a Társulás Tanács munkájáról, a Társulási Tanácsban végzett
tevékenységéről, valamint a társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a Társulás
pénzügyi helyzetéről a települési önkormányzat képviselő-testületének évente legalább egy
alkalommal beszámolnak.

XV.A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI RENDJE
A Társulás belső ellenőrzését – a Társulással kötött megállapodás alapján – a Marcali
Többcélú Kistérségi Társulásvégzi.
A Társulás belső ellenőrzéséről a Kéthely Község Önkormányzata által belső ellenőrzési
feladatok ellátására megbízást kapott személy gondoskodik.
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XVI.A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1.) A megállapodás módosítására vonatkozó kérelmet a Társulási Tanács elnökénél írásban
kell benyújtani.
2.) Az Elnök köteles a kezdeményezés kézhezvételét követően 8 napon belül megküldeni azt
a Társulási Tanács tagjainak, és megtárgyalása érdekében 30 napon belül összehívni a
Társulási Tanácsot.
3.) Az Elnök a Társulási Tanács ülését követő 8 napon belül köteles a kérelmet a Társulási
Tanács véleményével a társult önkormányzatoknak megküldeni.
4.) A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához.

XVII.A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS FELTÉTELEI
1.) A Társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával – december 31. hatállyal – lehet
felmondani, azonban a megállapodás a társulás tagjai mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése mellett év közben is felmondható.
2.) A Társulás tagja a felmondásról szóló határozati döntést legalább 6 hónappal korábban
köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a Társulással közölni.
3.) A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári
év utolsó napjával fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt
kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget.
Fontos oknak minősül:
- ha a tag több alkalommal, de legalább kétszer a pénzügyi hozzájárulást nem vagy
nem határidőben utalja át,
- ha tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az
előzetes egyeztetésnek nem tesz eleget.
4.) A kizárásról szóló döntést a tanács legalább hat hónappal a kizárást megelőzően köteles
írásban közölni.
5.) A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a társulás
használatába adott vagyontárgyakon a társulás használati joga a kiválás időpontjában
megszűnik.
6.) A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag köteles gondoskodni a közigazgatási
területén dolgozó közalkalmazotti állományába történő visszavételéről, vagy más módon
történő továbbfoglalkoztatásáról, illetőleg az esetlegesen szükségessé váló
létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezetének biztosításáról.

XVIII. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A TAGOK EGYMÁSSAL
VALÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE, MÓDJA
1.) A Társulás megszűnik:
- ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt,
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-

a törvény erejénél fogva,
ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
ha a Társulás valamennyi tagjának képviselőtestülete minősített többséggel
elhatározza a társulás megszűntetését,
a bíróság jogerős döntése alapján.

2.) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a
tagok felosztják.
3.) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyon felosztásáról külön
megállapodásban rendelkeznek. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és
annak szaporulata a Társulás tagjait a vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg
következő elvek figyelembe vételével:
- a használatba adott ingatlanokat és a természetben meglévő, használatba adott
ingóságokat vissza kell adni a használatba adónak,
4.) Amennyiben a társulás állami támogatásban részesült, és a társulásból való kilépés
eredményeként a Társulás már nem felel meg az állami támogatás igénybevétele
feltételeinek, úgy a kiváló önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással összefüggésben
felmerült többlet költséget (pl. foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos
többletkiadások) a Társulásnak megtéríteni. Ezen összeg megtérítésére a jelen társulási
megállapodás azonnali beszedési megbízás szabályai az irányadók.
5.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a társulás
megszűnésekor a Társulási Tanács Intézményeiben foglalkoztatott azon
közalkalmazottakat, amelyek az adott önkormányzat közigazgatási területén működő
telephelyeken vannak foglalkoztatva, illetve az önkormányzat közigazgatási területén
látják el feladataikat, áthelyezéssel az önkormányzat állományába visszaveszik, vagy
továbbfoglalkoztatásukról más módon gondoskodik. Amennyiben a fenti módok egyikén
sincs lehetőség a közalkalmazott továbbfoglalkoztatására a létszámleépítéssel kapcsolatos
valamennyi kiadás is ilyen módon terheli az önkormányzatokat.
6.) A Társulás megszűnése következtében – amennyiben az intézményeknél az
létszámleépítést tesz szükségessé – a felmerülő költségek lakosság arányosan a
feladatellátásban érintett települések önkormányzatainak képviselő-testületeit terhelik.

XIX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.) Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó
önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik elfogadottá, és2013. július 1.
napján lép hatályba. A Társulás, mint jogi személy létrejöttéhez kincstáribejegyzés
szükséges.
2.) Jelen megállapodás elfogadásával hatályát veszti a megállapodó felek által 2006. január
1-től kötött, majd többször módosított Önkormányzatok Szociális Mikrokörzeti Társulás
társulási megállapodása.
3.) A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Peres eljárás
előtt közvetítőként a TÖOSZ egyeztető bizottságát kérik fel.
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4.) E társulási megállapodás melléklete és függelékei:
4.1)Mellékletek
1. számú melléklet:tagok neve, székhelye, képviselő neve
2. számú melléklet: szavazatok aránya lakosságszám alapjánfeladatonkénti bontásban
3. számú melléklet: Kéthely és környéke állandó lakosságszáma (2013. január 1-jén)
2013. évi tagi hozzájárulás
4. számú melléklet: Hatályon kívül helyezve.
5. számú melléklet: Nyilatkozat azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
4.2.) Függelékek
1. számú függelék: A Társulás Tagjainak e-mail elérhetősége
Aláírások:
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
....................................
Molnár Balázs
polgármester

.....................................
Nagy Gáborné
jegyző

Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
....................................
Vimmer István
polgármester

.....................................
Nagy Gáborné
jegyző

Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
....................................
Poszáné Szabó Edit
polgármester

.....................................
dr. Halász Péter
jegyző

Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
....................................
Kresztyankó András Sándor
polgármester

.....................................
dr. Halász Péter
jegyző

Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
....................................
Horváth Gábor
polgármester

.....................................
dr. Halász Péter
jegyző

Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
....................................
GadányiAlbert
polgármester

.....................................
dr. Halász Péter
jegyző
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Záradék:
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá, és fogadták el
előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként:
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete…./2020. (VI….) sz. határozatával
Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete…./2020. (VI….) sz. határozatával
Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete…./2020. (VI….) sz. határozatával
Pusztakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2020. (VI….) sz. határozatával
Libickozma Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2020. (VI….) sz. határozatával
Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2020. (VI….) sz. határozatával
jóváhagyta.

Kéthely, 2020. június …..
Nagy Gáborné
jegyző

1.számú melléklet
Társulás tagjainak neve

Képviselő neve

Székhelye

Kéthely Község Önkormányzata

8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.

Molnár Balázs

Balatonújlak Község Önkormányzata

8712 Balatonújlak, Kossuth L. u. 79

Vimmer István

Somogyszentpál Község Önkormányzata

8705 Somogyszentpál, Kossuth Lajos tér 1.

Poszáné Szabó Edit

Pusztakovácsi Község Önkormányzata

8707 Pusztakovácsi, Fő u. 56

Kresztyankó András Sándor

Libickozma Község Önkormányzata

8707 Libickozma, Fő u. 29

Horváth Gábor

Táska Község Önkormányzata

8696 Táska, Arany János u. 2.

GadányiAlbert

2.számú melléklet:szavazatok aránya lakosságszám alapjánfeladatonkénti bontásban
étkeztetés

házi segítségnyújtás

idősek nappali ellátása

családsegítés

gyermekjóléti szolgáltatás

Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Feladat
Lakosság Szavazati
Lakosság Szavazati
Lakosság Szavazati
Lakosság Szavazati
Lakosság Szavazati
ellátásban
ellátásban
ellátásban
ellátásban
ellátásban
arány
arány
arány
száma
száma
száma
száma
arány
száma
arány
részt vesz
részt vesz
részt vesz
részt vesz
részt vesz
Kéthely
Balatonújlak
Somogyszentpál
Pusztakovácsi
Libickozma
Táska

igen
igen

2331
493
814
847
43
400

82,5%
17,5%

igen
igen
igen
igen
igen
igen

2331
493
814
847
43
400

47,3%
10,0 %
16,5 %
17,2 %
0,9 %
8,1 %

igen
igen
igen
igen
igen
igen

2331
493
814
847
43
400

47,3%
10,0 %
16,5 %
17,2 %
0,9 %
8,1 %

igen
igen
igen
igen
igen
igen

2322
485
821
876
40
401

47,3%
10,0 %
16,5 %
17,2 %
0,9 %
8,1 %

igen
igen
igen
igen
igen
igen

2331
493
814
847
43
400

47,3%
10,0 %
16,5 %
17,2 %
0,9 %
8,1 %

3. számú melléklet

Kéthely és környéke állandó lakosságszáma (2019. január 1-jén)
2020. évi tagi hozzájárulás Ft-ban

Település
Kéthely
Balatonújlak
Somogyszentpál
Pusztakovácsi
Libickozma
Táska

Lakosság szám
2331
493
814
847
43
400

Tagi hozzájárulás
946.000
200.000
330.400
343.800
17.400
162.400
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5. számú melléklet
Nyilatkozat
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
Alulírott Kéthely Község Önkormányzata, mint a Kéthely és Környéke Szociális Társulás
(8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.) tagja, ezennel hozzájárulok, hogy a Kéthely és Környéke
Szociális Társulás társulási megállapodása értelmében keletkező befizetési kötelezettségek
teljesítésének elmaradásából adódó fizetési kötelezettségeket és járulékait (kamat, költségek)
– akár a Társulás, akár valamely feladat ellátását biztosító intézmény irányában áll fenn a
tartozás – a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a jelen
nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámlákról azonnalibeszedési megbízással
érvényesítse.
Jelen nyilatkozatomat valamennyi számlavezető bankom tudomására hoztam, és tudomásul
veszem, hogy azt csak a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
hozzájárulásával vonhatom vissza.
Kijelentem, hogy jelenleg ezen Nyilatkozat záradékában felsorolt pénzintézeteknél vezetett és
bankszámla számmal megjelölt bankszámlákkal rendelkezem, egyúttal vállalom, hogy a
felsorolt bankszámlák esetleges megszűnéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról
haladéktalanul értesítem a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsát.
Kelt:Kéthely, 2013. június 10.
……………………………………
Kedvezményezett
Pénzintézet

Bankszámlaszám

Takarékbank Zrt.
8713 Kéthely, Arany J. u. 2.

66900014-10001679-00000000

Pénzintézet cégszerű
aláírása, keltezése
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5. számú melléklet
Nyilatkozat
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
Alulírott Balatonújlak Község Önkormányzata, mint a Kéthely és Környéke Szociális
Társulás (8713Kéthely, Ady Endre u. 1.) tagja, ezennel hozzájárulok, hogy a Kéthely és
Környéke Szociális Társulás társulási megállapodása értelmében keletkező befizetési
kötelezettségek teljesítésének elmaradásából adódó fizetési kötelezettségeket és járulékait
(kamat, költségek) – akár a Társulás, akár valamely feladat ellátását biztosító intézmény
irányában áll fenn a tartozás – a Kéthely és Környéke Szociális Társulás TársulásiTanácsának
Elnöke a jelen nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámlákról azonnalibeszedési
megbízással érvényesítse.
Jelen nyilatkozatomat valamennyi számlavezető bankom tudomására hoztam, és tudomásul
veszem, hogy azt csak a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
hozzájárulásával vonhatom vissza.
Kijelentem, hogy jelenleg ezen Nyilatkozat záradékában felsorolt pénzintézeteknél vezetett és
bankszámla számmal megjelölt bankszámlákkal rendelkezem, egyúttal vállalom, hogy a
felsorolt bankszámlák esetleges megszűnéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról
haladéktalanul értesítem a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsát.
Kelt:Kéthely, 2013. június 10.
……………………………………
Kedvezményezett
Pénzintézet

Bankszámlaszám

Takarékbank Zrt.
8713 Kéthely, Arany J. u. 2.

66900045-11020789-00000000

Pénzintézet cégszerű
aláírása, keltezése
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5. számú melléklet
Nyilatkozat
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
Alulírott Libickozma Község Önkormányzata, mint a Kéthely és Környéke Szociális Társulás
(8713 Kéthely Ady Endre u. 1.) tagja, ezennel hozzájárulok, hogy a Kéthely és Környéke
Szociális Társulás társulási megállapodása értelmében keletkező befizetési kötelezettségek
teljesítésének elmaradásából adódó fizetési kötelezettségeket és járulékait (kamat, költségek)
– akár a Társulás, akár valamely feladat ellátását biztosító intézmény irányában áll fenn a
tartozás – a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a jelen
nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámlákról azonnalibeszedési megbízással
érvényesítse.
Jelen nyilatkozatomat valamennyi számlavezető bankom tudomására hoztam, és tudomásul
veszem, hogy azt csak a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
hozzájárulásával vonhatom vissza.
Kijelentem, hogy jelenleg ezen Nyilatkozat záradékában felsorolt pénzintézeteknél vezetett és
bankszámla számmal megjelölt bankszámlákkal rendelkezem, egyúttal vállalom, hogy a
felsorolt bankszámlák esetleges megszűnéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról
haladéktalanul értesítem a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsát.
Kelt:Kéthely, 2013. június 10.
……………………………………
Kedvezményezett
Pénzintézet
Nagybajom és Vidéke
Takarékszövetkezet
8707 Pusztakovácsi Fő
u.73.

Bankszámlaszám

67100451-15500575-00000000

Pénzintézet cégszerű
aláírása, keltezése
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5. számú melléklet
Nyilatkozat
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
Alulírott Pusztakovácsi Község Önkormányzata, mint a Kéthely és Környéke Szociális
Társulás (8713 Kéthely Ady Endre u. 1.) tagja, ezennel hozzájárulok, hogy a Kéthely és
Környéke Szociális Társulás társulási megállapodása értelmében keletkező befizetési
kötelezettségek teljesítésének elmaradásából adódó fizetési kötelezettségeket és járulékait
(kamat, költségek) – akár a Társulás, akár valamely feladat ellátását biztosító intézmény
irányában áll fenn a tartozás – a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási
Tanácsának Elnöke a jelen nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámlákról
azonnalibeszedési megbízással érvényesítse.
Jelen nyilatkozatomat valamennyi számlavezető bankom tudomására hoztam, és tudomásul
veszem, hogy azt csak a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
hozzájárulásával vonhatom vissza.
Kijelentem, hogy jelenleg ezen Nyilatkozat záradékában felsorolt pénzintézeteknél vezetett és
bankszámla számmal megjelölt bankszámlákkal rendelkezem, egyúttal vállalom, hogy a
felsorolt bankszámlák esetleges megszűnéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról
haladéktalanul értesítem a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsát.
Kelt:Kéthely, 2013. június 10.
……………………………………
Kedvezményezett
Pénzintézet

Bankszámlaszám

Nagybajom és Vidéke
Takarékszövetkezet
8707 Pusztakovácsi Fő
u.73.

67100451-15500465-00000000

Pénzintézet cégszerű
aláírása, keltezése

24

5. számú melléklet
Nyilatkozat
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
Alulírott Somogyszentpál Község Önkormányzata, mint a Kéthely és Környéke Szociális
Társulás (8713 Kéthely Ady Endre u. 1.) tagja, ezennel hozzájárulok, hogy a Kéthely és
Környéke Szociális Társulás társulási megállapodása értelmében keletkező befizetési
kötelezettségek teljesítésének elmaradásából adódó fizetési kötelezettségeket és járulékait
(kamat, költségek) – akár a Társulás, akár valamely feladat ellátását biztosító intézmény
irányában áll fenn a tartozás – a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási
Tanácsának Elnöke a jelen nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámlákról azonnali
beszedési megbízással érvényesítse.
Jelen nyilatkozatomat valamennyi számlavezető bankom tudomására hoztam, és tudomásul
veszem, hogy azt csak a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
hozzájárulásával vonhatom vissza.
Kijelentem, hogy jelenleg ezen Nyilatkozat záradékában felsorolt pénzintézeteknél vezetett és
bankszámla számmal megjelölt bankszámlákkal rendelkezem, egyúttal vállalom, hogy a
felsorolt bankszámlák esetleges megszűnéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról
haladéktalanul értesítem a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsát.
Kelt:Kéthely, 2013. június 10.
……………………………………
Kedvezményezett
Pénzintézet

Bankszámlaszám

OTP Dél- dunántúli r.
Marcali
8700 Marcali, Rákóczi u.
6-10.

11743026-15400059-00000000

Pénzintézet cégszerű
aláírása, keltezése
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5. számú melléklet
Nyilatkozat
azonnali beszedési megbízás érvényesítésére
Alulírott Táska Község Önkormányzata, mint a Kéthely és Környéke Szociális Társulás (8713
KéthelyAdy Endre u. 1.) tagja, ezennel hozzájárulok, hogy a Kéthely és Környéke Szociális
Társulás társulási megállapodása értelmében keletkező befizetési kötelezettségek
teljesítésének elmaradásából adódó fizetési kötelezettségeket és járulékait (kamat, költségek)
– akár a Társulás, akár valamely feladat ellátását biztosító intézmény irányában áll fenn a
tartozás – a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a jelen
nyilatkozat záradékában feltüntetett bankszámlákról azonnali beszedésimegbízással
érvényesítse.
Jelen nyilatkozatomat valamennyi számlavezető bankom tudomására hoztam, és tudomásul
veszem, hogy azt csak a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsának
hozzájárulásával vonhatom vissza.
Kijelentem, hogy jelenleg ezen Nyilatkozat záradékában felsorolt pénzintézeteknél vezetett és
bankszámla számmal megjelölt bankszámlákkal rendelkezem, egyúttal vállalom, hogy a
felsorolt bankszámlák esetleges megszűnéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról
haladéktalanul értesítem a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Tanácsát.
Kelt:Kéthely, 2013. június 13.
……………………………………
Kedvezményezett
Pénzintézet

Bankszámlaszám

Nagybajom és Vidéke
Takarékszövetkezet
8695 Buzsák Május 1.u.73.

67100437-15300681-00000000

Pénzintézet cégszerű
aláírása, keltezése
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