
ELŐTERJESZTÉS 
Velem községi Önkormányzat  

2015. november 5-i rendkívüli ülésének 
4. napirendi pontjához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási 
megállapodását a 2013. március 12-i ülésén 
fogadta el a Társulási Tanács, amely 2014. 
decemberében lett első ízben módosítva. Az 
elmúlt időszakban megjelent új jogszabályok 
valamint a társulás által ellátott feladatokban 
történt változások következtében újra indokolt a 
megállapodás módosítása, ezzel együtt néhány 
formai változtatást is célszerű a szövegen 
átvezetni. 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2015. évi 
CXXXIII. törvény 2016. január 01-jei hatállyal 
módosította a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényt (továbbiakban: Gyvt.), valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényt. Ennek értelmében 
2016. január 1-től a családsegítés csak 
gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 
szervezeti és szakmai egységben – működhet: 
települési szinten önkormányzati feladat marad a 
család és a gyermekjóléti szolgálat, járási szinten 
pedig család és gyermekjóléti központ keretében, 
amely csak a járásszékhely önkormányzat 
feladata.  

A törvénynek való megfelelés érdekében a 
f e l a d a t e l l á t á s i k ö t e l e z e t t s é g g e l b í r ó 
önkormányzatoknak a szükséges átalakításokat el 
kell végezniük. 2015. október 31-ig minden 
településnek felül kell vizsgálnia a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját, szervezeti kereteit. Ezeket a 
feladatokat jelenleg a Szociális Gondozási 
Központ látja el, amelynek fenntartója Kőszeg 
Város és Térsége Társulása.  

A jövőben is lehetséges lesz az új szabályoknak 
úgy megfelelni, hogy ezek az önkormányzati 
feladatok a társulás keretében legyenek ellátva, 
mind a szolgálat, mind a központ vonatkozásában, 

azonban figyelembe kell venni az ellátási területre 
vonatkozó törvényi szintű szabályokat.  

Kőszeg Város Önkormányzata tekintetében a 
törvényi előírásnak megfelelően 2016. január 1-től 
létre fog jönni a Szociális Gondozási Központ 
szervezeti és szakmai szempontból önálló 
intézményegységeként a család és gyermekjóléti 
központ. A hatáskörébe tartozó feladatok ellátása 
a Kőszegi Járás illetékességi területére fog 
kiterjedni. Az alapító, azaz a kőszegi képviselő-
testület ennek érdekében módosította az 
intézmény alapító okiratát. Az erre vonatkozó 
jogszabály úgy rendelkezik, hogy az intézmény 
nevének egyedi jelleggel kell rendelkeznie, ezért 
az intézmény jövőbeni neve: Kőszegi Szociális 
Gondozási Központ lesz.  

A feladatok finanszírozását tekintve a 
társulásban részt vevő önkormányzatok a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot 
lakosságszám arányosan, míg a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központot Kőszeg Város 
Önkormányzata finanszírozza. 

A megállapodásban a társulás feladatai közül ki 
kell venni a falugondnoki szolgáltatást, mivel ezt 
a feladatot a település a továbbiakban maga 
kívánja ellátni. Már nem működik Bozsok és 
Velem tekintetében a főzőkonyha sem, az erre 
való utalást is töröltük a megállapodás 
szövegéből. 

Fentiekre való tekintettel javaslom a Tisztelt 
képviselő-testületnek a társulási megállapodás 
jelen módosítását megtárgyalni és jóváhagyni 
szíveskedjenek, hogy a tervezett módosítások 
2016. január 1-től hatályba léphessenek. 

Kőszeg, 2015. október 29. 

        A polgármester nevében: 

          Dr. Zalán Gábor  
                  jegyző 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Velem községi Önkormányzat Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának 
módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 



A KŐSZEG  VÁROS  ÉS  TÉRSÉGE  TÁRSULÁSA 
TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁS  MÓDOSÍTÓ  OKIRATA 

Kőszeg Város és Térsége Társulása megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) a társulás 
alapító tagjai, azaz 

Bozsok községi Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Cák Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Nemescsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Pusztacsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint 
Velem községi Önkormányzata Képviselő-testülete 

a közöttük 2013. március 28-án létrejött és 2013. július 1-jén hatályba lépett társulási 
megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

1. A megállapodás 1.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1.3. A társulás működési területe: A társulást alkotó települési önkormányzatok közigazgatási 
területe, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ család- és gyermekjóléti központ 
intézményegysége tekintetében járási illetékességgel.” 

2. A megállapodás 2.2.2.-2.2.5. pontok helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, a 2.5.6. pont 
hatályát veszti: 

„2.2.2.A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a 
továbbiakban: Szt.)  57. § (1) - (2) bekezdésben szereplő, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 15. § (2) 
bekezdésében meghatározott alábbi feladatok ellátását a társulás által közösen fenntartott 
Kőszegi Szociális Gondozási Központ útján biztosítja: 

a) étkeztetés (ezen ellátási formában nem vesz részt Gyöngyösfalu) 

b) házi segítségnyújtás (ezen ellátási formában nem vesz részt Gyöngyösfalu) 

c) családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (a rászorult lakóhelyén) 

d) nappali ellátás (Idősek klubja, nappali melegedő) 

e) Idősek Otthona  

f) Hajléktalanok Átmeneti Szállása  



g) Család és Gyermekjóléti Központ (járási illetékességgel) 

Az Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kőszeg Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet. 

2.2.3. Az egészségügyi ellátás keretében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. tv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok közül biztosítja: 

2.2.3.1. a Kőszegi Szociális Gondozási Központ keretein belül a védőnői ellátás fenntartását, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátást,  

2.2.3.2. a központi orvosi ügyelet szervezését szolgáltatás vásárlásával. 

2.2.4. A Társulás szolgáltatás vásárlásával biztosítja az étkeztetési feladatok ellátását az alábbi 
köznevelési intézményekben: Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös 
Igazgatású Köznevelési Intézmény és Tagintézményei, Újvárosi Óvoda és tagintézményei, Béri 
Balog Ádám Általános Iskola, Bersek József Általános Iskola és tagintézményei. 

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése, a 147. § (1) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a gyermekétkezetés intézményi térítési díjáról 
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet. 

2.2.5. A társulás gondoskodik a család-gyermek és ifjúságvédelem keretében a Gyvt. 15. § (2) 
bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei feladat ellátásról a 
közös fenntartásában lévő Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású 
Köznevelési Intézmény bölcsődéjében.  

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése, a 147. § (1) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő 
intézményi térítési díjról Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet.” 

3. A megállapodás 3.5.1. a) pontjában a „(2. sz. melléklet)” szövegrész hatályát veszti. 

4. A megállapodás 4.2.3. pontja hatályát veszti. 

5. A megállapodás 6.2.3. pontjában a „KIKI” szövegrész hatályát veszti. 

6. A megállapodás 6.2.13. pontja hatályát veszti. 

7. A megállapodás 6.2.14. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

6.2.14. A 2.2.2. pontban szereplő, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által ellátott 
feladatok finanszírozása oly módon történik, hogy az ellátottak után megigényelt normatív 
támogatás és az intézmény saját bevételei feletti hozzájárulást a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzat köteles megfizetni az alábbiak szerint:  

a) étkeztetés: ellátott arányosan 
b) házi segítségnyújtás: ellátott arányosan 
c) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat: lakosságszám arányosan 
d) nappali ellátás: ellátott arányosan, az adott telephelyen felmerült költségek 

alapján 



e) Idősek Otthona: Kőszeg Város Önkormányzata 
f) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: Kőszeg Város Önkormányzata 
g) Családsegítő és Gyermekjóléti Központ:Kőszeg Város Önkormányzata.  

8. A megállapodás 2. és 4. sz. melléklete hatályát veszti: 

9. A megállapodás módosítása 2016. január 1-jén lép hatályba. 

………………………………………………
… 

Darabos Béla 
Bozsok község polgármestere

………………………………………………… 
Dr. Zalán Gábor 

jegyző

………………………………………………
… 

Paukovics Józsefné 
Cák község polgármestere

…………………………………………………
. 

Tóth János 
jegyző

………………………………………………
… 

Krizmanich István 
Horvátzsidány község polgármestere

…………………………………………………
. 

Dr. Méry Erzsébet 
jegyző 

………………………………………………. 
Bánó Zoltán 

 Kiszsidány község polgármestere

…………………………………………………
. 

Dr. Méry Erzsébet 
jegyző

……………………………………………… 
Huber László 

Kőszeg város polgármestere

…………………………………………………
. 

Dr. Zalán Gábor 
jegyző



……………………………………………….. 
Joó Tamás Imre 

Kőszegdoroszló község polgármestere 

…………………………………………………
. 

Tóth János 
jegyző

……………………………………………….. 
Májerhoffer Attila 

Kőszegpaty község polgármestere

…………………………………………………
. 

Tóth János 
jegyző

……………………………………………….. 
Takács Péter László 

Kőszegszerdahely község polgármestere

…………………………………………………
. 

Tóth János 
jegyző

…………………………………………….. 
Virág János 

Lukácsháza község polgármestere

…………………………………………………
. 

Tóth János 
jegyző 

………………………………………………
… 

Bánó András 
Nemescsó község polgármestere

…………………………………………………
. 

Tóth János 
jegyző

……………………………………………….. 
Hergovich Vince 

Ólmod község polgármestere

…………………………………………………
.. 

Dr. Méry Erzsébet 
jegyző



Kőszeg, 2015. ……... 

Záradék: 

Ezen társulási megállapodást 
Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Cák Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….)  határozatával, 
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) együttes 

határozatával, 
Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) együttes 

határozatával, 
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) számú 

határozatával, 

………………………………………………
… 

Grüll János 
Peresznye község polgármestere

…………………………………………………
.. 

Dr. Méry Erzsébet 
jegyző 

………………………………………………
… 

Kollarits Kornél 
Pusztacsó község polgármestere

…………………………………………………
. 

Tóth János 
jegyző

………………………………………………
… 

Kiss Tibor 
Gyöngyösfalu község polgármestere 

…………………………………………………
. 

Tóth János 
jegyző

………………………………………………
… 

Szél Józsefné 
Velem község polgármestere

………………………………………………… 
Dr. Zalán Gábor 

jegyző



Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) számú 

határozatával, 
Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….)  határozatával, 
Nemescsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….)  határozatával, 
Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) együttes határozatával, 
Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) együttes 

határozatával, 
Pusztacsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) számú határozatával  
jóváhagyta. 



MEGÁLLAPODÁS 

önkormányzati társulás működésének szabályairól 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

A települési önkormányzatok attól a szándékától vezérelve, hogy a feladatkörükbe tartozó 
közszolgáltatásokat magasabb szakmai színvonalon hatékonyabban és gazdaságosabban biztosítsák 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /a továbbiakban Mötv./ 
146. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott társulási megállapodást 
felülvizsgálják és az alábbi egységes szerkezetbe foglalt megállapodást fogadják el. 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A társulás megnevezése: Kőszeg Város és Térsége Társulása (továbbiakban: társulás) 
   Rövid neve: Kőszegi Társulás 

2. Az alapítás időpontja: 2004. június 24. 

1.3. A társulás működési területe: A társulást alkotó települési önkormányzatok közigazgatási 2

területe, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ család- és gyermekjóléti központ 
intézményegysége tekintetében járási illetékességgel. 

1.4. A társulás székhelye: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. A társulást alkotó tagönkormányzatok 
képviselő-testületei egyes feladatok ellátására társszékhelyet jelölhetnek ki. 

1.5. A társulás alapításkori lakosságszáma: 16 773 fő 

1.6. A társulás tagjainak névsorát, székhelyét, képviselőinek nevét valamint a mindenkori 
lakosságszámát a megállapodás 1. számú melléklet tartalmazza. A mindenkori lakosságszám-
meghatározás a költségvetési törvény szerint meghatározott lakosságszámnak megfelelően 
történik. 

1.7. A társulási megállapodás határozatlan időre szól.  

1.8. A társulás bélyegzője kör alakú, közepén a Magyarország címerével, szegélyén „Kőszeg 
Város és Térsége Társulása” körkörös felirattal. 

1.9. A társulás jogi személy. Gazdálkodása a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályok alapján történik. 

 A 2016. 01.01.-től hatályos módosítások.2



1.10. A társulás képviseletét a társulási tanács elnöke, akadályoztatása esetén a Társulási Tanács  
alelnöke látja el.  

II. fejezet 

A társulás célja és feladatai 

1. A társulás célja egyes önkormányzati intézmények közös fenntartása, egyes 
közszolgáltatások integrált formában történő működtetése a magasabb szakmai színvonal, 
valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb működés érdekében. Ezen kívül speciális 
szakértelmet vagy magas szervezettséget igénylő önkormányzati feladatok közös ellátása az 
elvárt szakmai minőség garantálása érdekében. A társulás a feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatások ellátására a Mötv. 90. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény 
alapíthat. A társulás által alapított intézmény tekintetében az irányító szervet az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a alapján megillető jogok és 
kötelezettségek a társulási tanácsot illetik meg illetve terhelik. 

2. A társulás az általa közösen fenntartott intézményekben az alábbi feladatokat látja el: 
2.2.1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 6. pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4. § 1. 
bekezdése a) és b) pontjaiban meghatározott köznevelési feladatot a társulás az általa 
közösen fenntartott alábbi intézmények útján (óvodák, nemzetiségi óvodák) biztosítja 
Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 
(és Felsővárosi Tagóvodája, Horvátzsidányi Tagóvodája, Peresznyei Tagóvodája), az Újvárosi 
Óvoda (és Kőszegfalvi Tagóvodája, Bozsoki Tagóvodája, Velemi Tagóvodája).  

  2.2.2.A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a 1 2

továbbiakban: Szt.)  57. § (1) - (2) bekezdésben szereplő, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 15. § (2) 
bekezdésében meghatározott alábbi feladatok ellátását a társulás által közösen fenntartott Kőszegi 
Szociális Gondozási Központ útján biztosítja: 

a) étkeztetés (ezen ellátási formában nem vesz részt Gyöngyösfalu) 

b) házi segítségnyújtás (ezen ellátási formában nem vesz részt Gyöngyösfalu) 

c) családsegítés és gyermekjóléti szolgálat (a rászorult lakóhelyén) 

d) nappali ellátás (Idősek klubja, nappali melegedő) 

e) Idősek Otthona  

f) Hajléktalanok Átmeneti Szállása  

g) Család és Gyermekjóléti Központ (járási illetékességgel) 

Az Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kőszeg Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet. 
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2.2.3. Az egészségügyi ellátás keretében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. tv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok közül biztosítja: 

2.2.3.1. a Kőszegi Szociális Gondozási Központ keretein belül a védőnői ellátás fenntartását, 
valamint az iskola-egészségügyi ellátást,  

2.2.3.2. a központi orvosi ügyelet szervezését szolgáltatás vásárlásával. 

2.2.4. A Társulás szolgáltatás vásárlásával biztosítja az étkeztetési feladatok ellátását az alábbi 
köznevelési intézményekben: Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös 
Igazgatású Köznevelési Intézmény és Tagintézményei, Újvárosi Óvoda és tagintézményei, Béri 
Balog Ádám Általános Iskola, Bersek József Általános Iskola és tagintézményei. 

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése, a 147. § (1) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a gyermekétkezetés intézményi térítési díjáról 
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet. 

2.2.5. A társulás gondoskodik a család-gyermek és ifjúságvédelem keretében a Gyvt. 15. § (2) 
bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei feladat ellátásról a 
közös fenntartásában lévő Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású 
Köznevelési Intézmény bölcsődéjében.  

A Gyvt. 146. § (1) bekezdése, a 147. § (1) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő 
intézményi térítési díjról Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alkot rendeletet. 

III. fejezet 

A társulás tagjai 

1. A társulás alapító tagjai a 1. számú mellékletben felsorolt települési önkormányzatok. 

2. Jelen megállapodás érvényességi feltétele az alapító önkormányzatok képviselő-testületének 
e megállapodást elfogadó határozata. 

3. A társuláshoz csatlakozni bármikor lehet. A minősített többséggel hozott csatlakozási 
kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a csatlakozni szándékozó önkormányzat képviselő-
testülete a társulás alapdokumentumait (társulási megállapodás, SZMSZ), valamint a 
társulási tanács csatlakozás előtt hozott hatályos döntéseit magára nézve kötelezőnek 
elfogadja. 
A tagönkormányzatok a csatlakozáshoz való hozzájárulásról a kérelem megérkezését követő 
két hónapon belül kötelesek dönteni. 

4. A tagsági viszony megszűnése: 

4.1. A társulásból a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával lehet kiválni, amennyiben a képviselő-testület erről szóló 
határozatát a társulás tagjaival 6 hónappal korábban közli. 

4.2. A társulás tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 



napjával kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének 
ismételt felhívásra sem tett határidőben eleget.  

4.3. A társulás megszűnik a Mötv. 91 §-ában szabályozott esetekben. 

5. A tagok jogai és kötelességei 

5.1. A tagok jogai 
a) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, 

céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat 
megalkotásában (2. sz. melléklet), a Társulás szervezetének kialakításában. 2

b) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 
c) Teljes joggal képviseli a társulási tanács ülésén képviselője útján a saját 

önkormányzata érdekeit. 
d) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 
e) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, 

tapasztalatait és információit. 
f) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait (amely szolgáltatásokra megállapodást 

kötött). 
g) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított 

kedvezményeket. 
h) A tanács döntés alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 

pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 
pénzbevétel) 

i) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, 
jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és 
megtámadására. 

j) Képviselője útján kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás 
tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely 
tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, 
betekinthet a Társulás irataiba. 

k) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van 
képviselője útján a kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére. 

l) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

5.2. A tagok kötelességei 
a) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

megtartása. 
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, 

elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
c) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
d) A Társulás határozatainak végrehajtása. 
e) Befizetési kötelezettségek teljesítése. 
f) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a 

szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 
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IV. fejezet 

A társulás és a társult önkormányzatok kapcsolatai 

1. A társulás tagjai:  

1.1. A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos javaslataikat, kezdeményezéseiket 
döntés előtt előzetesen egyeztetik a társulás illetékes szervével. 

1.2. Szakapparátusukkal segítik és támogatják a társulás feladatainak ellátását. 

1.3. Feladatkörébe tartozóan adat- és információszolgáltatást biztosítanak a társulás részére 

1.4. Saját illetékességi területükön biztosítják a társulás működéséhez szükséges tárgyi 
feltételeket (pl. helyszíni tanácskozások, egyeztetések stb.). 

2. A társulás: 

2.1. Feladatkörébe tartozó kérdésekben a tagok részére információszolgáltatást, tanácsadást 
végez. 

4.2.2 Feladatkörébe tartozóan gyűjti a térségre vonatkozó információkat, koncepciókat, 
terveket, rendszerezi, elemzi, feldolgozza azokat és a tagok részére továbbítja. 

3. Hatályon kívül helyezve. Minden év április 15-ig munkájáról írásos szakmai és 2

pénzügyi beszámolót készít a tagönkormányzatok képviselő-testületei részére. 

4. A képviselő-testületek igénye szerint közmeghallgatáson, vagy falugyűlésen informálja a 
polgárokat a társulás tevékenységéről. 

V. fejezet 

A társulás szervezete 

1. Jelen fejezet a társulás szervezetének, működésének, döntés előkészítési és döntéshozatali 1

eljárásának főbb szabályait tartalmazza. A részletes szabályokat a törvény és ezen 
megállapodás keretei között a társulási tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
állapítja meg. 

2. A társulás szervei: 
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a) a társulási tanács 
b) a társulási tanács tisztségviselői 
c) a pénzügyi bizottság  
d) az ideiglenes bizottságok 

1. A társulási tanács: 
2.1.1. A társulás legfőbb döntéshozó szerve, gyakorolja a jelen megállapodásban a 

társulásra ruházott feladat- és hatásköröket. 
Ezen belül: - megállapítja a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát 

- évente megállapítja a tagok a társulás működéséhez szükséges 
többlet hozzájárulását 

- megválasztja a társulás elnökét, alelnökét, bizottságait 
- elfogadja a társulás költségvetését, módosításait valamint annak 

végrehajtásáról szóló beszámolót 
- megköti a társulás nevében a polgári jogi szerződéseket 
- dönt más társulással való együttműködésről 
- meghozza mindazokat a döntéseket, amelyek a társulás 

rendeltetésszerű működése szempontjából szükségesek. 

2.1.2.  A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 
tagok alkotják. A tag akadályoztatása esetén történő helyettesítéséről az érintett 
önkormányzat képviselő-testülete dönt. 

2.1.3.  A társulási tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 

2.1.4. A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen 
van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a társulást 
alkotó települések összlakosság-számának egyharmadát. 

a) A társulási tanács döntéseit általában egyszerű többséggel 
hozza. Egyszerű többség esetén a javaslat elfogadásához a 
jelenlévő társulási tagok több mint felének igen szavazata 
szükséges, amennyiben a javaslat mellett szavazó tagok által 
képviselt lakosságszám meghaladja az összlakosság-szám 
egyharmadát.  

  b) Minősített többség esetén a javaslat elfogadásához a társulási 
tanácsban részt vevő tagok szavazatának több mint a fele 
szükséges, amennyiben a javaslat mellett szavazó tagok által 
képviselt lakosságszám meghaladja az összlakosság-szám felét. 
Minősített többség szükséges szervezetének kialakítása és 
működésének meghatározása, hatáskörébe utalt kinevezés, 
választás, intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, a 
Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben. 

          c)    A társulási tanács tagjai egybehangzó igen szavazata 
    szükséges 

- a társulási megállapodás módosítására irányuló javaslat,  
- továbbá a társulás megszüntetését kezdeményező döntés 



meghozatalához. 

2.1.5. Amennyiben az 5.2.1.4. a-b pontjaiban meghatározott szavazati arány nem 
biztosítható a Társulási Tanács 8 napon belül összehívott ismételt ülésen dönt a 
kérdésben.  

2.1.6. A társulási tanács határozatairól nyilvántartást kell vezetni, arról a felelősöknek 
kivonatot kell küldeni. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet meg 
kell küldeni a tagönkormányzatoknak. 

2.2. A társulási tanács elnöke 

2.2.1. Feladatai: 
- összehívja és vezeti a társulási tanács ülését 
- irányítja a társulás döntéseinek előkészítését, valamint a határozatok 

végrehajtását 
- képviseli a társulást a tagönkormányzatok, valamint más szervek és 

személyek előtt 
- kapcsolatot tart az állandó bizottságokkal és ideiglenes bizottságokkal 
- a társulási tanács által kinevezettek tekintetében gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat 
- a társulási tanács döntéseinek megfelelően irányítja az intézményeket 
- megköti a társulás nevében a szerződéseket 

2.2.2. A társulás elnökét tagjai közül a társulási tanács választja titkos szavazással a 
képviselő-testület tagként történő delegálásának időtartamára. Az elnökre 
javaslatot bármely tag tehet. 

2.2.3. A társulási tanács elnöke és alelnöke nem megfelelő feladatellátás esetén 
visszahívható. A visszahívásra a megválasztásra vonatkozó szabályok irányadók. 

2.2.4. A társulási tanács az elnök javaslatára alelnököt választ a képviselő-testület tagként 
történő delegálásának időtartamára. 

2.2.5. A társulási tanács elnöke feladatainak egy részét az alelnökre ruházhatja. 

2.3. Pénzügyi Bizottság 

5.2.3.1. A társulási tanács a Mötv. 95. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok 
ellátására 5 tagú Pénzügyi Bizottságot választ. 

2. A bizottság kettő nem társulási tanács tagja a társulástól és szerveitől, valamint 
az érintett intézményektől független pénzügyi szakember lehet. 

5.2.3.3 A Pénzügyi Bizottság működésére vonatkozó szabályokat az SZMSZ 
tartalmazza. 

5.2.4 Ideiglenes bizottságok 



5.2.4.1 A társulási tanács egyes speciális feladatok elvégzésére, vagy a tanács határozata 
végrehajtásának ellenőrzésére ideiglenes bizottságot alakíthat. 

2. Az ideiglenes bizottság működésének szabályait az SZMSZ határozza meg. 

5. A társulási tanács döntéseinek előkészítését, feladatainak végrehajtását, a 
feladatkörbe tartozó, valamint bizonyos, a II. fejezetben meghatározott 
közszolgáltatás biztosítását Kőszeg Város Önkormányzatának, mint székhely 
településnek Közös Önkormányzati Hivatala látja el. 

VI. fejezet 

A társulás gazdálkodása és a feladatok finanszírozási rendje 

6.1. A társulás a társulási tanács által az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 26. § (1), (2) bekezdésében rögzítettek szerint költségvetési határozatban 
megállapított éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

6.2. A költségvetés bevételi forrásai: 
- a tagok által befizetett éves tagdíj 
- a társulásnak juttatott állami normatív támogatások 
- a települési önkormányzatok által biztosított normatíván felüli támogatások 
- pályázati pénzeszközök 
- átvett pénzeszközök 
- a társulás vagyonának hasznosításából származó bevételek 
- kamatbevételek 
- címzett és céltámogatások. 

6.2.1. A társulás által fenntartott köznevelési intézmények normatív támogatáson felüli 
működtetési (beleértve a gyermekétkeztetést is), valamint ingatlanon kívüli fejlesztési 
kiadásait a Központi Óvoda, Felsővárosi Óvoda, Újvárosi Óvoda és Kőszegfalvi Óvoda 
esetében Kőszeg Város Önkormányzata, Horvátzsidányi és Peresznyei Óvoda tekintetében 
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye Önkormányzatai, a Bozsoki és Velemi Óvoda 
vonatkozásában Velem, Bozsok, Kőszegszerdahely, Cák, Kőszegdoroszló Önkormányzatai 
ellátotti létszám arányában viselik. Az önkormányzatok között a tárgyévet megelőző év 
október 1-i statisztikai létszám szerinti megbontásban történik a költségvetési igény 
biztosítása.  

6.2.2 A bölcsődei ellátáshoz szükséges állami támogatáson felüli összeget Kőszeg Város 
Önkormányzata finanszírozza. 

6.2.3. A Bersek József KIKI Általános Iskola valamint a Béri Balog Ádám Általános Iskola 
étkeztetési kiadásainak normatíván felüli kiadásait Kőszeg Város Önkormányzat, a 
Horvátzsidányi Tagiskola étkeztetési kiadásainak normatíván felüli kiadásait Horvátzsidány, 



Kiszsidány, Ólmod, Peresznye Önkormányzatai az igénybevevő ellátotti létszám arányában 
viselik. A Kőszegszerdahelyi Tagiskola étkeztetési kiadásainak normatíván felüli kiadásait 
Velem, Bozsok, Kőszegszerdahely, Cák, Kőszegdoroszló Önkormányzatai az igénybevevő 
ellátotti létszám arányában viselik. Az igénybevevő önkormányzatok között a tárgyévet 
megelőző év október 1-jei létszám szerinti megbontásban történik a költségvetési igény 
biztosítása.  

6.2.4.Az intézmény finanszírozásában részt nem vevő önkormányzatok közigazgatási területéről 
érkező gyermekek után fizetendő önkormányzati hozzájárulást az intézmény finanszírozásában 
résztvevő önkormányzatok az adott intézménybe saját településről járó gyermekek arányában 
finanszírozzák. 

6.2.5.Az ingatlanokkal kapcsolatos felújítási, fejlesztési kiadásokat az óvodák esetében a tulajdonos 
önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában viselik, és azt az intézményi költségvetésben 
biztosítják. Ennek finanszírozása az évente megkötött finanszírozási megállapodás részeként eseti 
megállapítással történik. Amennyiben a felújításra, fejlesztésre külső támogatás felhasználásával 
kerül sor, a szükséges önerőt a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában viselik. 
Az ingatlanok felújítására, fejlesztésére vonatkozó pályázat benyujtásához a tulajdonos 
önkormányzatok képviselő-testületeinek műszaki tartalomra és önerő biztosítására vonatkozó 
jóváhagyó döntése szükséges. 

6.2.6. A társulási tanács döntéseinek előkészítését, feladatainak végrehajtását, a feladatkörbe 
tartozó, valamint bizonyos, a II. fejezetben meghatározott közszolgáltatás biztosítását végző 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatala részére az önkormányzatok a szükséges hozzájárulás 80 
%-át lakosságszám arányosan finanszírozzák, 20 %-ot Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Nemescsó, 
Pusztacsó és Kőszegpaty települések kivételével, a többi 10 település a lakosságszámuk arányában 
finanszírozzák. Megszűnés esetén a felmerülő költségeket a Társult települések lakosságszám 
arányosan finanszírozzák. 

6.2.7.A védőnői szolgálat OEP finanszírozással le nem fedett költségeinek finanszírozása ellátott 
arányosan történik. Évente megkötött finanszírozási megállapodás szerint 1/12 bontásban történő 
részletezéssel kötelesek az önkormányzatok a hozzájárulást teljesíteni. 

6.2.8.A tagok a települési állandó lakosságszámuk arányában éves tagdíjat fizetnek, melynek 
összege az alapítás évében 200 Ft/fő/év. A következő években a tagdíj összegét a társulási tanács 
állapítja meg a megelőző év november 30-ig. A tagdíj megfizetése számla alapján negyedéves 
bontásban a mindenkori költségvetési irányszámok alapján történik, azaz a költségvetési évet 
megelőző január 1-jei lakosságszám alapján. 

6.2.9 .A társulás fejlesztési igényeit elsősorban pályázati források megszerzésével biztosítja. 
Ezekhez saját erőként felhasználja a saját szabad pénzeszközeit, illetve a pályázat által 
kedvezményezett tagok hozzájárulását.  

6.2.10.A társulás a rendelkezésre bocsátott, vagy működése során megszerzett vagyon átmeneti 
hasznosításából is szerezhet forrásokat, ezek azonban feladatai ellátását nem veszélyeztethetik. 

6.2.11.A társulás a számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket, pénzpiaci befektetés útján 
kamatoztathatja. A szabad pénzeszközöket egy évnél nem hosszabb lekötési idejű bankbetétbe vagy 



államilag garantált állam- vagy értékpapírba lehet befektetni. Utóbbiról a társulási tanács elnöke 
jogosult dönteni. 

6.2.12. A társulás az állami céltámogatásokra pályázhat. 

6.2.13. Hatályon kívül helyezve. A Gyermekjóléti Szolgálat feladat finanszírozását a normatív 2

támogatáson és egyéb bevételen felül 0-17 éves korú gyermekek arányában vállalják a települések. 

2 6.2.14. A 2.2.2. pontban szereplő, a Kőszegi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok 
finanszírozása oly módon történik, hogy az ellátottak után megigényelt normatív támogatás és az 
intézmény saját bevételei feletti hozzájárulást a lakóhely szerint illetékes önkormányzat köteles 
megfizetni az alábbiak szerint:  

a) étkeztetés: ellátott arányosan 
b) házi segítségnyújtás: ellátott arányosan 
c) családsegítő és gyermekjóléti szolgálat: lakosságszám arányosan 
d) nappali ellátás: ellátott arányosan, az adott telephelyen felmerült 

költségek alapján 
e) Idősek Otthona: Kőszeg Város Önkormányzata 
f) Hajléktalanok Átmeneti Szállása: Kőszeg Város Önkormányzata 
g) Családsegítő és Gyermekjóléti Központ:Kőszeg Város Önkormányzata.  

  
6.3. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács, szabályszerűségéért a 1

Társulási Tanács elnöke felelős. A társulás gazdálkodásáról beszámolót kell készíteni, melyet a 
pénzügyi bizottság véleményez és a társulási tanács fogad el. 

3. A társulás és az irányított költségvetési szervek számláját vezető pénzintézetet a társulási 
tanács választja meg.  

4. A feladatellátáshoz, főként az intézmények fenntartásához az önkormányzatok az állami 
normatíván felül az éves költségvetésben elfogadott többlettámogatást az állami normatíva 
megérkezését követő 3 napon belül kötelesek biztosítani 

6.5.1. Amennyiben a VI. fejezetben foglalt hozzájárulások megfizetésére a megadott határidőig 
nem kerül sor, a társulás egy alkalommal tértivevényes fizetési felszólítást bocsáthat ki, amelyben 
8 napos fizetési határidőt jelöl meg fizetési határidőként. A fizetési határidő eredménytelen 
elmúlása esetén jogosult jelen megállapodás 3. számú melléklete szerinti felhatalmazó levél 
alapján azonnali beszedési megbízás benyújtására, mely felhatalmazó levelet a megállapodó 
önkormányzatok kötelesek a társulás számára biztosítani. 

6.5.2. A beszedési megbízás sikertelensége esetén a társulás jogosult a hátralék teljes összegére 
vetített késedelmi pótlékot felszámítani, melynek mértéke a megelőző hónap utolsó napján 
érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. 
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5.  Az év végével fennálló előirányzat túllépésre vonatkozóan az érintett önkormányzatok ellátott 
arányosan kötelesek biztosítani az indokolt előirányzat túllépést. Az intézmény indokolt 
költségvetési igényét köteles a társulás elé terjeszteni, a tárulás által indokoltnak tekintett 
előirányzat biztosításra vonatkozó egyéb szabályokra a megállapodásban rögzítettek az 
irányadóak. 

6.  Az Orvosi ügyelet finanszírozása lakosságszám arányosan negyedéves bontásban a 
negyedévet követő hónap 10. napjáig történik. 

VII. fejezet 

A társulás vagyona 

1. A társulást induló vagyonnal az alapító önkormányzatok látják el, oly módon, hogy a 
társulásban ellátandó feladatokhoz eddig használt ingatlanokra a társulásnak ingyenes 
használati jogot biztosítanak, az ingóságokat pedig a társulás használatába adják. 

2. A társulás vagyona a továbbiakban a következőkből tevődik össze: 

- vagyoni értékű jogok (ingyenes használat) 
- az önkormányzatok által átadott ingóságok 
- a pályázati források és önkormányzati támogatások felhasználásával létesített 

ingatlanok és ingóságok 
- befektetett érték- és állampapírok 
- készpénzvagyon 
- nem önkormányzati szervek (gazdálkodó szervezetek, alapítványok) által a 

társulásnak ajándékozott vagyon. 

3. A társulás vagyonát naprakészen nyilván kell tartani, az év fordulójával leltározni kell és a 
leltárt mellékletként a költségvetési beszámolóhoz kell csatolni. 

4. Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakat naprakészen nyilván kell tartani és évente 
december 31-ei fordulónappal leltározni kell, a kötelezettségvállalásokról a tulajdonos 
önkormányzat részére a tárgyévet követő év január 15-ig adatot kell szolgáltatni. 

5. A társulás vagyona felett rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg. 

6. Vagyonfelosztás a Társulás tagjának kilépése esetén: 

6.1.Amennyiben a társulás tagja társulási megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése 
mellett kíván kiválni, az általa bevitt vagyon és vagyonértékű jog neki visszajár. 
Ezen felül megilleti a társulás által megszerzett vagyon befizetés-arányos része. 
A vagyont a kilépő tagnak ki kell adni, kivételt képez az a vagyontárgy, amelynek 
kiadása a társulás további feladatellátását lehetetlenné teszi. Ez esetben a tagnak 
használati díjat kell fizetni. 

6.2.Amennyiben a tag vállalt kötelezettsége nem teljesítése következményeként lép ki, vagy 
a többi tag kizárja, az általa bevitt vagyon és vagyonértékű jog részére visszajár. A 



vagyont a 7.6.1. pontban leírt korlátozásokkal kell kiadni. 

7. A vagyon felosztása a Társulás megszűnése esetén: 

7.1.Ha a társulás megszűnését a tagok a társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeik 
teljesítése után mondják ki, a vagyonfelosztás a 7.6.1. pontban felvázolt elvek szerint 
történik. A bevitt vagyon és vagyonértékű jog természetben visszajár, a többi vagyon 
tényleges elosztására, vagy egymás közötti megváltására a tagok megállapodást 
kötnek, tekintettel arra is, hogy a feladatokat miként kívánják a jövőben ellátni. 

7.2.Ha a Társulás a Társulási Megállapodásban vállalt tagi kötelezettségek nem teljesítése 
következtében szűnik meg /amennyiben a tagok többsége nem teljesíti a kötelességét/, 
a tagok által bevitt vagyon és vagyonértékű jogok visszajárnak. A társulás működése 
alatt megszerzett vagyonból először rendezni kell a vállalások nem teljesítéséből 
adódó visszafizetési kötelezettségeket. Amennyiben a visszafizetésre az e pontban 
megjelölt vagyon nem elég, a tagok a különbözetet lakosságarányosan fizetik be. 
Ennek teljesítéséig a bevitt vagyon biztosítékul szolgál. A követelések 
kiegyenlítésének teljesítése után fennmaradó vagyont tagi befizetés arányosan kell 
felosztani.  

7.3.Amennyiben a társulás működése egy vagy egynéhány tag(ok) kötelezettség 
teljesítésének elmulasztása miatt lehetetlenül el és megszűnését ezért kell kimondani, 
a felelős tag vagy tagok a visszafizetési kötelezettségekért teljes vagyonrészükkel 
kötelesek helyt állni. Ha a visszafizetés a felelősök vagyonából nem rendezhető, a 
különbözetet a többi tag vagyonából vagyonarányosan kell rendezni. 

7.4.A társulás vállalja, hogy a címzett támogatásból megvalósult ingatlanban (nevezetesen 
Idősek Otthona, Hajléktalanok Átmeneti Szállása) a feladatellátást a pályázatban 
elnyert célra használja legalább a beruházás befejezésétől számított 10 éven 
keresztül. 

VIII. fejezet 

Záró rendelkezések 

1. Jelen megállapodás valamennyi a társuláshoz tartozó önkormányzat jóváhagyó határozatával 
válik joghatályossá akkor, amikor az utolsóként jóváhagyó képviselő-testület is meghozta 
határozatát.  

2. A társulás akkor tekinthető megalakultnak, ha a társulási tanács alakuló ülését megtartotta, és 
szerveit megválasztotta, illetve ha a Magyar Államkincstár Vas Megyei Területi 
Igazgatósága nyilvántartásba vette. 

3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, továbbá mindazon 
jogszabályoknak a rendelkezései irányadók, amelyek a társulásban ellátandó feladatokat 



érintik. 

4. Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott 
normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. 

5. A társuló önkormányzatok kölcsönösen kinyilvánítják, hogy a megállapodásból eredő, a 
működés kapcsán felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton 
kompromisszumra törekedve kívánják rendezni. Amennyiben ez az út mégsem vezetne 
eredményre, a vita bírósági eldöntésére a közigazgatási és munkaügyi bíróság jogosult. 

6. E társulási megállapodás függelékét / mellékletét képezik: 

1. sz. melléklet: A társulás tagjainak székhelyének, lakosságszámának és százalékos 
arányának jegyzéke 

2. sz. melléklet: Hatályon kívül helyezve. A társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 2

 3. sz. melléklet  Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra 
 4. sz. melléklet: Hatályon kívül helyezve. A társulás alaptevékenységi besorolása 
államháztartási szakágazat szerint valamint a társulás által ellátandó alaptevékenységek 
besorolása szakfeladat rend szerint 

7. Ezen megállapodás ………………… tól lép hatályba. 

………………………………………………… 
Darabos Béla 

Bozsok község polgármestere

………………………………………………
… 

Dr. Zalán Gábor 
jegyző

………………………………………………… 
Paukovics Józsefné 

Cák község polgármestere

………………………………………………
…. 

Tóth János 
jegyző

………………………………………………… 
Krizmanich István 

Horvátzsidány község polgármestere

………………………………………………
…. 

Dr. Méry Erzsébet 
jegyző 
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………………………………………………. 
Bánó Zoltán 

 Kiszsidány község polgármestere

………………………………………………
…. 

Dr. Méry Erzsébet 
jegyző

……………………………………………… 
Huber László 

Kőszeg város polgármestere

………………………………………………
…. 

Dr. Zalán Gábor 
jegyző

……………………………………………….. 
Joó Tamás Imre 

Kőszegdoroszló község polgármestere 

………………………………………………
…. 

Tóth János 
jegyző

……………………………………………….. 
Májerhoffer Attila 

Kőszegpaty község polgármestere

………………………………………………
…. 

Tóth János 
jegyző

……………………………………………….. 
Takács Péter László 

Kőszegszerdahely község polgármestere

………………………………………………
…. 

Tóth János 
jegyző

…………………………………………….. 
Virág János 

Lukácsháza község polgármestere

………………………………………………
…. 

Tóth János 
jegyző 

………………………………………………… 
Bánó András 

Nemescsó község polgármestere

………………………………………………
…. 

Tóth János 
jegyző



Záradék: 

Ezen társulási megállapodást 
Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (III. 21.) határozatával, 
Cák Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2013. (III. 20.) határozatával, 
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2013. (III. 20.) határozatával, 
Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III. 20.) együttes 
határozatával, 
Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III. 20.) együttes határozatával, 
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2013. (III. 28.) határozatával, 

……………………………………………….. 
Hergovich Vince 

Ólmod község polgármestere

………………………………………………
….. 

Dr. Méry Erzsébet 
jegyző

………………………………………………… 
Grüll János 

Peresznye község polgármestere

………………………………………………
….. 

Dr. Méry Erzsébet 
jegyző 

………………………………………………… 
Kollarits Kornél 

Pusztacsó község polgármestere

………………………………………………
…. 

Tóth János 
jegyző

………………………………………………… 
Kiss Tibor 

Gyöngyösfalu község polgármestere 

………………………………………………
…. 

Tóth János 
jegyző

………………………………………………… 
Szél Józsefné 

Velem község polgármestere

………………………………………………
… 

Dr. Zalán Gábor 
jegyző



Kőszegdoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2013. (III. 20.) számú 
határozatával, 
Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2013. (III. 20.) határozatával, 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2013. (III. 20.) számú 
határozatával, 
Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2013. (III. 20.) határozatával, 
Nemescsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (III. 20.) határozatával, 
Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III. 20.) együttes határozatával, 
Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III. 20.) együttes határozatával, 
Pusztacsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2013. (III. 20.) határozatával, 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2013. (III. 21.) számú határozatával  
jóváhagyta, ezzel egyidejűleg Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása 2012. 
december 11-én kelt, 2013. január 1-vel hatályos, egységes szerkezetű Társulási Megállapodása 
hatályát veszti. 

1  Ezen társulási megállapodás 1. sz. módosítását  

Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 98/2014. (XII.17.) határozatával, 
Cák Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (I.26.)  határozatával, 
Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (I.12.) határozatával, 
Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2014. (XII.11.) együttes 
határozatával, 
Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2014. (XII.15.) együttes határozatával, 
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 215/2014. (XII.18.) határozatával, 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.26.) számú határozatával, 
Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2014. (XII.19.) határozatával, 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.26.) számú határozatával, 
Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 254/2014. (XII.15.)  határozatával, 
Nemescsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 77/2014. (XII.12.)  határozatával, 
Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2014. (XII.17.) együttes határozatával, 
Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 71/2014. (XII.18.) együttes határozatával, 
Pusztacsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2014. (XII.15.) határozatával, 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testülete 200/2014. (XII.16.) számú határozatával  
jóváhagyta. 

A módosított, jelen egységes szerkezetbe foglal megállapodás hatályba lépésének időpontja: 
2015. …………………… 

Kőszeg, 2015. ……………………………… 

2  Ezen társulási megállapodás 2. sz. módosítását  

Bozsok községi Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Cák Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….)  határozatával, 



Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Horvátzsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) együttes 
határozatával, 
Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) együttes határozatával, 
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Kőszegdoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) számú 
határozatával, 
Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) számú 
határozatával, 
Lukácsháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….)  határozatával, 
Nemescsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….)  határozatával, 
Ólmod Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) együttes határozatával, 
Peresznye Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) együttes határozatával, 
Pusztacsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) határozatával, 
Velem községi Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015. (……….) számú határozatával  
jóváhagyta. 

A módosított, jelen egységes szerkezetbe foglal megállapodás hatályba lépésének időpontja: 
2016. január 1. 

Kőszeg, 2015. ……………………………… 



1. melléklet: 

Kőszeg Város és Térsége Társulása tagjainak, 
valamint képviselőinek nevéről, székhelyéről és lakosságszámáról 

Név: Székhelye: Lakosságszáma: Képviselő neve:

B o z s o k K ö z s é g 
Önkormányzat

9727 Bozsok, Rákóczi 
utca 142.

D a r a p o s B é l a 
polgármester

Cák Község Önkormányzata 9725 Cák, Petőfi u. 30. 292 fő Paukovics Józsefné 
polgármester

G y ö n g y ö s f a l u K ö z s é g 
Önkormányzata

9723 Gyöngyösfalu, 
Ady E. u. 18.

1.088 Kiss Tibor 
polgármester

Horvá tzs idány Község 
Önkormányzata

9733 Horvátzsidány, 
Csepregi utca 5.

801 Krizmanich István  
polgármester

K i s z s i d á n y K ö z s é g 
Önkormányzata

9733 Kiszsidány, Fő 
utca 2.

98 Bánó Zoltán 
polgármester

K ő s z e g V á r o s 
Önkormányzata

9730 Kőszeg, Jurisics 
tér 8.

Huber László 
 polgármester

Kőszegdoroszló Község 
Önkormányzata

9725 Kőszegdoroszló, 
Fő u. 7.

249 fő Joó Tamás Imre 
polgármester

K ő s z e g p a t y K ö z s é g 
Önkormányzata

9739 Kő szegpa ty, 
Kossuth u. 39.

222 fő Májerhoffer Attila 
Polgármester

Kőszegszerdahely Község 
Önkormányzata

9 7 2 5 
Kő szegsze rdahe ly, 
Kossuth u. 5.

515 fő Takács Péter László 
polgármester

L u k á c s h á z a K ö z s é g 
Önkormányzata

9724 Lukácsháza , 
Szombathelyi út 2.

1.121 fő Virág János 
polgármester

N e m e s c s ó K ö z s é g 
Önkormányzata

9 7 3 9 N e m e s c s ó , 
Péterfy S. u. 21.

311 fő Bánó András 
polgármester

Ó l m o d K ö z s é g 
Önkormányzata

9733 Ólmod, Fő utca 
25.

106 Hergovich Vince 
polgármester

P e r e s z n y e K ö z s é g 
Önkormányzata

9 7 3 4 P e r e s z n y e , 
Hunyadi János utca 2.

722 Grüll János 
polgármester

P u s z t a c s ó K ö z s é g 
Önkormányzata

151 fő Kollarits Kornél 
polgármester

V e l e m K ö z s é g 
Önkormányzata 

9726 Velem, Rákóczi 
utca 73

Szél Józsefné 
polgármester





3. számú melléklet 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Alulírott ………………………………………………………………………………………............. 
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető 
hitelintézetemet, hogy a………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..…………....-nál 
(a hitelintézet neve és címe) vezetett ……………………………………………………. számú 
számlámat Kőszeg Város és Térsége Társulása által benyújtott azonnali beszedési megbízás alapján 
a ……………………………………………számla javára megterhelje. 

Kelt: ……………………………………….. 

         …………………………………….. 
a felhatalmazó önkormányzat cégszerű aláírása 

Záradék: 
……………………………………………………………………………………………….……...... 
(a hitelintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos hitelintézete tudomásul vesszük, hogy 
Kőszeg Város és Térsége Társulása - mint jogosult - a………………………………….……………. 
…………………………………………….létrejött társulási megállapodás alapján felmerült 
követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti. 
A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában 
nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla 
megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti Kőszeg Város és 
Térsége Társulását. 
A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak 
Kőszeg Város és Térsége Társulása tudtával és hozzájárulásával vonható vissza. 

Kelt: ……………………………………….. 

………………………………….….. 
hitelintézet 




