
NYUGAT-MECSEKI TÁRSADALMI INFORMÁCIÓS ELLENŐRZÉSI és 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA*

A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési 
Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) I. 2.1. pontban felsorolt
önkormányzatok, mint a Társulás tagjai (továbbiakban: tagok, a Társulás tagjai) 
Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (1) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ai, és az 1996. 
évi CXVL törvény az atomenergiáról 10/A §-a alapján -  önként vállalt tájékoztatási és 
ellenőrzési feladataik ellátása céljából — tájékoztatási, információs, ellenőrzési és 
településfejlesztési társulás létrehozásáról döntöttek, a Magyar Államkincstár 
bejegyzése napjától érvényes, alábbiak szerinti módosított Társulási 
Megállapodásukban (továbbiakban: Megállapodás)

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás neve, székhelye
1.1. A Társulás neve: Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési

és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 
(rövidítve: NYMTIT)

1.2. A Társulás székhelye: 7672 Boda, Petőfi u. 28.

2. A Társulás tagjainak megnevezése, képviselői, a települések lakosságszáma
2.1. A Társulás tagjai:

1. Bakonya Község Önkormányzata 7675 Bakonya, Fő u. 19.

2. Bükkösd Községi Önkormányzat 7682 Bükkösd, Kossuth u. 48.

3. Boda Község Önkormányzat 7672 Boda, Petőfi u. 28.

4. Cserdi Község Önkormányzata 7683 Cserdi, Fő u. 59.

5. Cserkút Község Önkormányzat 7673 Cserkút, Alkotmány u. 8

6. Helesfa Községi Önkormányzat 7683 Helesfa, Fő u. 55.

7. Hetvehely Község Önkormányzata 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

8. Kővágószőlős Község Önkormányzata 7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34

9. Kővágótöttös Község Önkormányzat 7675 Kővágótöttös, Kossuth u. 16

* Az 1996. 04. 23-án alapított és 2013. szeptem ber 4-én m ódosított Társulási M egállapodás hatályban  
tartott szövege norm ál betűvel, az új rendelkezések, kiegészítések, m ódosítások bold (erős) betűvel 
szerepelnek a m ódosításokkal egységes szerkezetű Társulási M egállapodásban.



2.2. A társulási tagok képviselőinek neve

Tagtelepülések A tag Tanácsban való 
képviselőjének neve

1. Bakonya Varga István

2. Bükkösd Budai Zsolt

3. Boda Kovács Győző

4. Cserdi Bogdán László

5. Cserkút Hágenthum József

6. Helesfa Gondos Gyula

7. Hetvehely Wágner Antal

8. Kővágószőlős Sándor Tibor

9. Kővágótöttös Vizslár Irén

2.3. A tagtelepülések lakosságszáma

Tagtelepülések Lakosságszám (fő) 
2014. évi adatok

1. Bakonya 375

2. Bükkösd 1166

3. Boda 442

4. Cserdi 410

5. Cserkút 607

6. Helesfa 490

7. Hetvehely 489

8. Kővágószőlős 1299

9. Kővágótöttös 370

Lakosságszám összesen 5642

3. A Megállapodás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a Társulás létesítő 
okiratának minősül.

4. A Társulás működési területe a tag-települési önkormányzatok közigazgatási területe.
5. A Megállapodás határozatlan időtartamú.
6. A Társulás bélyegzője: „Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és 

Településfejlesztési Önkormányzati Társulás” felirattal ellátott, körbefutó körbélyegző, 
középen Magyarország címerével.
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7. A Társulás törzskönyvi jogi személy.
7.1. A Társulás gazdálkodására az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Kormány rendelet szabályait kell alkalmazni.
8. A Társulás a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) Támogatási Szerződés 

alapján kapott pénzeszközeit a meghatározott pénzforgalmi számlavezetőjénél nyitott 
alszámlán kezeli.

8.1 A társulás számlavezető bankja: OTP Bank Pécsi fiók.
9. A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén Alelnöke látja 

el.

10. A Társulás nevében kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács) 
Elnöke (továbbiakban: Elnök) jogosult.

11. A Társulás nevében tett kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, Hetvehely társulási tag 
önkormányzat mindenkori képviselője jogosult.

12. A Megállapodásban meghatározott feladatok ellátásáról a Társulás gondoskodik. A 
tagönkormányzatok a társulásra ruházott önkormányzati feladat- és hatásköreiket 
képviselő-testületeik Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítik

13. A társulás tevékenységének típusát, szakfeladat számát és megnevezését a Társulási 
Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

II.

A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI, HATÁSKÖREI, SZOLGÁLTATÁSOK

1. A Társulás célja
A Társulás a Mötv. 87-95. §-ai, valamint az Atv. 10/A § (1) b. pontja alapján, a 
nagyaktivitású radioaktívhulladék-tároló telephelyének kiválasztásával kapcsolatos 
tájékoztatási, információs és ellenőrzési, valamint működési és településfejlesztési 
feladatok ellátása, a tagtelepülések lakossága érdekében.

2. A Társulás feladatai
A tag önkormányzatok a Társulásra ruházva az Atv.lO/A § (3) c. pontja szerinti 
önként vállalt tájékoztatási és ellenőrzési, valamint a Társulással érintett települések 
összehangolt fejlesztésére, a környezetvédelmére, és kommunikációjára- különösen 
fejlesztési és környezetvédelmi tervek, programok, pályázatok készítésére, 
megvalósításra,- valamint ebben a körben a településfejlesztés és kommunikáció 
összehangolására vonatkozó feladataikat az alább részletezetted szerint látják el 
feladataikat- , a megvalósításhoz szükséges, 3. pontban rögzített hatáskörök szerint

2.1 A nagyaktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kutatásával kapcsolatos lakossági 
tájékoztatást lát el.

2.2 Környezetvédelmi tevékenység keretében a Társulás a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Korlátolt Felelősségű Társaságtól (továbbiakban RHK Kft.) és más 
környezetvédelemmel és kommunikációval, érdekvédelemmel foglakozó egyéb 
szervezetektől kapott adatok felhasználásával folyamatosan informálja a Társulás 
tagjait és az érintett települések lakosságát a működési területét közvetlenül érintő 
helyszíni kutatófúrási tevékenységről, az esetleges tároló telephely-alkalmassági 
megítéléséről, az ezzel összefüggő fontosabb eseményekről.
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2.3 Az RHK Kft. tárgybani közleményeit, felhívását kommunikációs eszközök útján 
továbbítja az érintett, vagy azt meghaladó körhöz (tagtelepülések, vagy az RHK  
Kft. indítványára más települések vezetői, lakosság, civil szervezetek, stb.) 
valamint kommunikál az országos és nemzetközi sajtó felé. Videó hírlevelet, honlapot 
működtet folyamatos frissítéssel.

2.4 Közreműködik a kutatás iránti bizalomépítésben és a bizalom fenntartásában.

2.5 Szervezi a kutatás társadalmi ellenőrzését és az ellenőrzések tapasztalatait 
megismerteti mind tagjaival, mind a lakossággal, mind az RHK Kft.-val. Ellenőrzi a 
kutatás folyamatait, ebbe bevonja és támogatja a témakörhöz illeszkedő civil 
szerveződések munkáját.

2.6 Összegzi a tagtelepülések közvéleményének az adott kérdéshez való viszonyát, 
összefoglalja az ezzel összefüggésbe hozható megnyilvánulásokat, helyi 
véleményeket, a támogató és kritikai észrevételeket, valamint regisztrálja a települési 
szerveződések álláspontjait.

2.7 Az RHK Kft. kezdeményezése esetén segítséget ad az önkormányzatok együttes 
fórumainak összehívásához, a tagtelepülések mindegyikét, vagy több tagtelepülést 
átfogó tájékoztató programok megszervezéséhez, illetőleg közli, ha ilyenek 
lebonyolítását szükségesnek vagy hasznosnak látja.

2.8 Esetenként a külső látogatókat, érdeklődőket is felvilágosítja a kutatás állásáról.

2.9 Rendszeres kapcsolatot tart fenn és együttműködik az RHK Kft. képviselőivel, a 
kutatásban közreműködőkkel, szakmai kapcsolatot alakít ki nemzetközi 
szervezetekkel -  a tudományág szakembereivel, az illetékes szervekkel, más hasonló 
feladatot ellátó társulásokkal. Szakmai képzéseket, utakat szervez tagjai, esetenként az 
érintett lakosság részére.

2.10 Közreműködik a társult önkormányzatok településeinek fejlesztésében, támogatja a 
tagtelepülések beruházásait, felújításait, bővítéseit.

2.11 Érdekközvetítő és érdekvédő tevékenységet folytat a társulásban résztvevő 
önkormányzatok részére.

2.12 Helyzetfeltáró elemzéseket végez és végeztet.

2.13 Dönt az illetékes minisztériumtól Támogatási Szerződés keretében, a Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) finanszírozott költségvetési támogatás 
felhasználásáról, megosztásáról, valamint egyéb forrásból kapott pénzeszközök 
felhasználásáról, a társult önkormányzatok közötti szétosztásáról.

2.14. Az átadott pénzeszközök felhasználására vonatkozó támogatási alszerződéseket köt a 
társult önkormányzatokkal.

2.15. Gazdálkodik a társulás vagyonával.

2.16. Biztosítja az érintett önkormányzatok közötti kapcsolattartást és együttműködést.

2.17. Figyeli a pályázati lehetőségeket és pályázatokat nyújt be.
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2.18. Ellátja a 2.13. pontban jelzett, az illetékes minisztérium, az K IIK  Kft. és a 
Társulás közötti éves Támogatási Szerződésben rögzített feladatokat.

2.19. Gyakorolja a feladatai ellátásához szükséges munkáltatói jogokat.

3. A Társulás hatáskörei

3.1 Tájékoztatási, információnyújtási, kommunikációs hatáskörök (feladatok: 2.1.; 2.2.;
2.3., 2.8., pont)

3.2 Közreműködést jelentő hatáskörök (feladatok: 2.4., 2.10. pont)

3.3 Kapcsolattartási, együttműködési hatáskörök (feladatok: 2.9., 2.15. pont)

3.4 Érdekvédelmi hatáskör (feladatok: 2.11. pont)

3.5 Közvélemény kutatási, helyzetfeltáró tevékenységet biztosító hatáskörök (feladatok:
2.5., 2.6., 2.7., 2.12. pont)

3.6 Ellenőrzési hatáskör (feladatok: 2.5. pont)

3.7 Képzések szervezésével kapcsolatos hatáskör (feladatok: 2.9. pont)

3.8 Településfejlesztési hatáskör (feladatok: 2.10. pont)

3.9 Vagyongazdálkodási, támogatáselosztási hatáskör (feladatok: 2.13., 2.15. pont)

310 Munkáltatói Joggyakorlási hatáskör (feladatok: 2.19. pont)

3.11 Pályázatbenyújtási hatáskör (feladatok: 2.17. pont)

3.12 Szerződéskötési, szerződésteljesítési hatáskör (feladatok: 2.14.,2.18. pont)

4. Szolgáltatások igénybevétele

4.1 A Társulás tagjai a 2. pontban meghatározottakra, mint szolgáltatásokra tarthatnak 
igényt, a Társulás működése keretei között, a Tanács által meghatározott mértékéig.

4.1.1 A 4.1. pontban írtak feltétele, hogy teljesítsék a Társulással kapcsolatos 
kötelezettségeiket, beleértve a Megállapodásban rögzítetteken túl az éves 
Támogatási Szerződésben és az Alszerződésekben rögzítetteket.

4.2, Amennyiben valamely tag az általánostól eltérő, egyedi szolgáltatást igényel, ezt a 
Elnöknek írásban bejelenti, aki az igényt a legközelebbi Tanácsülés elé terjeszti 
döntés céljából.

4.2.1 A 4.2 . pontban írtakra is értelemszerűen alkalmazandóak a 4.1.1. pontban írt 
feltételek.
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A TÁRSULÁS TAGSÁGI JOGVISZONYAI

III.

1. A tagsági j ogviszony keletkezése

1.1. A Megállapodás jóváhagyásához, módosításához és a Társulás megszűntetéséhez 
valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének ezt tartalmazó minősített 
többséggel hozott döntése (határozat) szükséges.

1.1.1. A Megállapodás módosítását tartalmazó képviselő-testületi határozatok 
megjelölését e Megállapodás záradéka rögzíti.

1.2. A Társuláshoz csatlakozni kívánó település önkormányzatának képviselő-testület a 
társulási nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Tanácshoz küldi meg. A Társulás 
tagönkormányzatainak képviselő-testületez mindegyikének minősített többséggel 
hozott döntése szükséges a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

1.2.1. A csatlakozni szándékozó önkormányzat képviselő-testületi döntésnek 
tartalmaznia kell, hogy a Megállapodást megismerte, felvétele esetén az 
abban foglalt célkitűzéseket támogatja, a számára a Megállapodásban, 
valamint az ennek alapján létrejött egyéb dokumentumokba foglalt 
feladatokat ellátja.

1.2.2. A csatlakozásról szóló képviselő-testületi és Tanácsi döntést megelőzően az 
Elnök megkereséssel él az RHK Kft.-hez annak érdekében, hogy szerezze be 
az illetékes miniszter állásfoglalását arról, hogy pozitív döntés esetén a 
Támogatási összeget az új tag(ok)ra eső arányos hányaddal végleges 
jelöléssel megemelik-e, s ha igen, milyen időponttal?

1.2.3. A tag önkormányzatok képviselő-testületei és a Tanács a 1.2.1.- 1.2.2. 
pontokban foglaltakon túl egyéb szempontokat is meghatározhatnak a 
csatlakozás támogatására, vagy elutasítására vonatkozó döntéseik 
meghozatalához.

1.2.4. A tag önkormányzat képviselő-testülete és a Tanács az 1.2.1.-1.2.3. 
pontokban írtakra figyelemmel -  minősített többséggel -  dönt a csatlakozásról, 
az 1.2.2. pontban jelzett megkeresésre érkezett választ követő ülésén.

1.2.5. Az 1.2. pontban írtak szerinti csatlakozás időpontja a tag képviselő- 
testületek és a Tanács támogató döntése esetén az 1.2.2. pontban jelzett 
összegnek a Támogatási Szerződésben történő rögzítése.

1.3. A tag önkormányzatok saját belső szabályzataik szerint hagyják jóvá a pénzügyi 
kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, a tag 
önkormányzatok külön többletfinanszírozását érintő döntéseket.
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2. A tagsági j ogvi szony megszűnése 

2.1. A Társulás megszűnik

-  A tag önkormányzatok képviselő-testületeinek egyenkénti minősített többséggel 
hozott döntésével,

-  amennyiben a tagok száma egy tagra csökken,

-  a Bíróság jogerős döntése alapján

-  nem teljesül az Atv. 10/A § (2) -  (3) bekezdése

-  a törvény erejénél fogva.

2.2 A Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával -  december 31-i hatállyal -  lehet, 
melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot hat 
hónappal korábban kell meghozni és a Tanáccsal közölni.

r

2.2.1 Ev közben történő kiválás joga kizárólag a többi társult képviselő-testület 
minősített többséggel hozott, a kiváláshoz hozzájárulást tartalmazó döntése 
esetén gyakorolható, és válhat érvényessé.

2.3 A Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával 
fontos okból kizárhatja azt a tagot, mely a jelen megállapodásban foglalt 
kötelezettségének nem tesz eleget. A kizárást megelőzően a Tanács legalább két ízben 
(határidő tűzésével) hívja fel az érintett képviselő-testületet kötelezettségei 
teljesítésére.

2.3.1 Fontos oknak minősül, ha:

-  A tag önkormányzat(ok) a tagdíjat, vagy a költségvetési hozzájárulását nem, 
avagy sorozatosan- legalább 3 ízben,- határidőben nem utalj a/u talják  át.

-  A kép visel ő-testület(ek) a Társulás zavartalan működéséhez szükséges döntési,- 
rendeletalkotási, határozathozatali,- kötelezettségei(k)nek nem tesz(nek) eleget, 
illetőleg azt megelőzően a társult képviselő-testületekkel nem egyeztet(nek).

-  A társult tag a Társulástól kapott támogatással a megadott határidőn belül, a külön 
egyeztetett szabályok szerint nem számol el.

-  A Társulás céljaival összeférhetetlen tevékenységet végez(nek).

-  Nem látja/látják el a Megállapodásban és a Támogatási Szerződésben és az 
alszerződésekben számukra meghatározott feladatokat, és ebből hátrányos 
következmények származnak a Társulásra.

2.4 A Társulási tagság megszűnik
-  az Atv. 10/A.§ (5) bekezdésében szabályozott feltétel bekövetkezése esetén;

-  ha a település megszűnik vagy egyesül, ez utóbbi esetben, kivéve, ha az egyesült 
községek a Társulás tagja lehetnének, és az új képviselő-testület a tagi viszony 
fenntartása mellett döntött;
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-  kiválással, kizárással;

-  a Társulás megszűnésével.

2.4.1 Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő
támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.

2.5 A Társulás tagjai a Társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. A társult 
tag kiválása esetén köteles a Társulással elszámolni. Kiválás, kizárás esetén a vagyont 
annak, és olyan arányban kell visszaadni, akitől az származott, levonva azonban az 
értékcsökkenést és az esetleges tartozásokat.

2.5.1 A Társulás megszűnése esetén a tartozásai rendezését követően fennmaradó 
vagyon egyenlő arányban illeti meg a tagokat. A Tanács ezzel egyidőben 
rendelkezik a megszüntetés egyéb kérdéseiről. A megszüntetésről szóló megállapodás 
az Aht. végrehajtásáról szóló 368/2011 .(XII.31.) Kormányrendelet szabályait kell 
alkalmazni.

2.5.2 A megszüntetésről szóló megállapodást a 2.5.1. pontban jelzett 
jogszabályokban meghatározott módon ki kell hirdetni.

3. A Társulás tagnyilvántartása

3.1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell vermi, amely a határozatképesség és szavazati 
jog megállapításának alapja is.

3.2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:

-  az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
-  a település lakosságszámát,

-  a belépés időpontját,

-  a társulásba évente folyamatosan fizetett tagdíjat,

-  a tagság megszűnésének időpontját,

-  a szavazati jogosultságot és mértékét

-  a képviselő és a tanácsban őt helyettesítő személy megnevezését.

IV.

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

1. A Társulástagjánakjogai

1.1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, a Társulás szervezetének kialakításában.

1.2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
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1.3. Teljes joggal képviseli a Tanácsban képviselője útján saját önkormányzatát.

1.4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

1.5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait 
és információit.

1.6. Igényelheti a Társulás azon szolgáltatásait, amelyekre megállapodást kötött.

1.7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított 
kedvezményeket.

1.8. A Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért 
pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 
pénzbevételek).

1.9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a Tanács törvénysértő 
határozatának észrevételezésére és Törvényszék előtti megtámadására.

1.10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Tanács tisztségviselőihez, más 
szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a 
címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni; betekinthet a Társulás irataiba.

1.11. A Tanácson belül egy-egy kérdésben-kisebbségben maradt tagnak joga van a 
kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére,

1.12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.

2. A társulás tagjainak kötelességei

2.1. A Megállapodás betartása.

2.2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve 
a társulási célok és feladatok közös megvalósulását

2.3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

2.4. A Tanács határozatainak végrehajtása.

2.5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek az Elnökkel való 
egyeztetése, illetve a Tanáccsal való közlése.

2.6. Pótbefizetési kötelezettségek teljesítése.

2.7. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges 
adatok és információk továbbítása a Tanácshoz.

2.8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések 
teljesítése, a társulási vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.

2.9. A Társulástól kapott támogatással történő elszámolás.

2.10. A Támogatási Szerződésben és az alszerződésben a Társulás/tagok számára 
meghatározott feladatok teljesítése.
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2.11. Évente egy alkalommal tájékoztatni saját képviselő-testületét a Társulás 
tevékenységéről.

y .

A TÁRSULÁS SZERVEZETE

1. A Társulás szervei: a Társulás Tanácsa, Elnök, Alelnök, Ellenőrző Bizottság
meghatározott feladatra létrehozott egyéb bizottságok, Látogató és Tájékoztató Iroda, a
munkaszervi feladatokat ellátó egység.

2. Társulási Tanács

2.1. A vezető irányító és döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Tanács tagjai -  a tag 
önkormányzatok azonos tartalmú döntése alapján -  a társult önkormányzatok 
polgármesterei, s ha a polgármester akadályoztatva van, e Tanácsban az őt 
helyettesítő személy jár el, akinek jogai és kötelességei azonosak a polgármester 
jogaival és kötelességeivel.

2.2. A tag önkormányzatok képviselő-testületeit megilleti az a jog, hogy a 2.1. 
pontban írtaktól eltérően döntsenek arról, hogy más delegáltjuk képviselje az 
önkormányzatot a Tanácsban.

3. A Tanács Elnöke

3.1. Az Elnököt a Tanács tagjai sorából, a tagok több mint felének támogató 
szavazatával, határozott időre, a polgármesteri mandátumának lejártáig választja.

3.2. Amennyiben az elnöki tisztségre -  a 2.2. pont bekövetkezte esetén -  nem 
polgármestert választanak, a megbízatás időtartamáról a megválasztással 
egyidejűleg dönt a Tanács.

3.3. Az Elnök képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Tanács alelnöke látja el.

3.4. Az Elnök a Tanács döntésének megfelelően köt megállapodásokat, pályázatokat 
nyújthat be, irányítja a munkaszervezet tevékenységét, az éves költségvetési 
kereteken belül kötelezettségeket vállal, gondoskodik a Tanács üléseinek 
előkészítéséről, döntéseinek végrehajtásáról, a Megállapodásban és a Támogatási 
Szerződében foglaltak Társulás és a tagok részéről történő végrehajtásáról.

3.5. Gyakorolja a Tanács üléseinek előkészítésével, levezetésével kapcsolatos jogokat.
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4. A Tanács Alelnöke

4.1. A Tanács Alelnökét a Tanács saját tagjai sorából, a szavazásra jogosult tagok több 
mint felének támogató szavazatával, határozott időre, a polgármesteri mandátumának 
lejártáig választja.

4.2. Amennyiben az Alelnök nem polgármester, úgy értelemszerűen vonatkoznak rá 
a 3.2. pontban írtak.

4.3. Az Alelnök az Elnök akadályoztatása esetén, vagy külön megbízás alapján 
helyettesíti az Elnököt.

5. Munkaszervezet

5.1. A Társulás munkaszervezete: Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatal Bodai 
Kirendeltsége

5.1.1. A Kirendeltség székhelye, címe: 7672 Boda Petőfi S. út 28.

5.2. A kirendeltségen működő munkaszervezet ellátja a társulás működésével, 
gazdálkodásával az Elnök és az Alelnök feladatainak előkészítésével és a döntések 
végrehajtásával összefüggő adminisztratív, szervezési, előkészítő feladatokat.

5.3. A munkaszervezet vezetője a 5.1. pontban megjelölt Kirendeltség Jogi 
Osztályvezetője

6. Látogató és Tájékoztató Iroda

6.1. A Tanács telephelyként Látogató és Tájékoztató Irodát működtet, különös tekintettel 
a kommunikációs tevékenységre.

6.1.1. Az Iroda székhelye és címe: Kővágószőlős, Újtelep u. 1.

6.2. A Látogató Iroda fenntartásának költségeihez a Tanács évente meghatározott összeget 
biztosít.

6.3. Az Iroda fölötti tulajdonosi jogokat Kővágószőlős Önkormányzatának Képviselő
testülete gyakorolja.

7. Ellenőrző Bizottság

7.1. Az Ellenőrző Bizottsággal kapcsolatos rendelkezéseket a VIIL2. pont 
tartalmazza.

8. Egyéb bizottságok

8.1. A Tanács külön meghatározott feladatok ellátására eseti bizottságot hozhat létre.

8.2. A Tanács 2014 márciusában hozta létre és működteti a támogatási szerződésben 
rögzítettek szerint a kutatásokat ellenőrző bizottságot.
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VI.

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE

1. A Tanács ülései

1.1. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve.

1.2. A Tanács üléseit szükség esetén, de évente legalább 3-szor, a Tanács által 
meghatározott időpontban tartja.

1.2.1. A költségvetési koncepció, az éves költségvetés megállapítása, módosítása a 
féléves és háromnegyed-éves beszámoló és az előző év zárszámadása elfogadása
-  kizárólagos hatáskörében -  a Tanács ülésén történik.

1.2.2. A Tanács döntéseiről a tagok az általuk képviselt önkormányzataik 
képviselő-testületeit táj ékoztatj ák.

1.2.3. Az  éves Beszámolót az Elnök terjeszti a Tanács elé, melyről a Tanács, 
döntést hoz. A beszámolónak tartalmazni kell a II/2.2.1-2.19. pontban 
meghatározott feladatok ellátásának adott évi eredményeit, az esetlegesen 
fölmerült problémákat, továbbá a bevételeket, kiadásokat.

1.2.4. A tagok képviselői az 1.2.3. pontban írt beszámolót tájékoztatásul saját 
képviselő-testületeik elé terjesztik.

1.3. A Tanács üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze és vezeti, 
mindkettőjük akadályoztatása esetén e hatásköröket a korelnök gyakorolja.

1.3.1. A meghívót és annak mellékleteit az ülést megelőzően legalább 8 nappal kell 
megküldeni az érintetteknek.

13.2. Az ülésre meghívandók köréről az Elnök -  a 3.2. pont szerinti döntés alapján
-  a napirendi pontok figyelembe vételével határoz. A meghívó tartalmazza az 
ülés helyét, időpontját, a napirendi javaslatot -  mellékelve, amennyiben ilyen 
készül -  az írásos javaslatot, előterjesztést.

1.4. A Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a napirendi 
pont megjelölésével, s az elnök azt köteles 15 napon belülre összehívni.

1.4.1. Az Elnök köteles a Tanács ülését összehívni a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletért felelős szerv (Baranya Megyei Kormányhivatal) 
vezetője kezdeményezésére.

1.5. Az Elnök az adott ülés összehívásakor dönt az ülések előkészítésével, az 
előterjesztések tartalmi és formai elvárásaival kapcsolatos kérdéseiben -  a Tanács 
útmutatása alapján.

1.5.1. írásos előterjesztést kell készíteni minden esetben a költségvetésről és annak 
módosításáról, a zárszámadásról és a támogatási összeg felosztásáról.
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1.5.2. Az ülések dokumentumait postai úton vagy e-mailben lehet megküldeni, a 
tagok igénye szerint.

1.6. A Tanács üléseiről a Mötv.-nek a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveire 
vonatkozó szabályai szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök 
és a munkaszervezet vezetője írja alá.

1.7. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a munkaszervezet vezetője 
megküldi a Baranya Megyei Kormányhivatalnak.

2. Határozatképesség

2.1. A munkaszervezet vezetője által vezetett jelenléti ív alapján kell megállapítani a 
határozatképességet.

2.2. A Tanács ülése akkor határozatképes, ha ülésén tagjai több mint fele (legalább 5 fő) 
jelen van.

3. A Tanács, működésével kapcsolatos feladatai

3.1. Ellenőrzi az Elnök hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalásokat,

3.2. Dönt a tanácskozási joggal meghívott személyekről,

3.3. Dönt a Társulásba történő belépésről, az abból történő kiválásról, kiváláshoz 
kapcsolódó pénzügyi és vagyoni kérdésekben,

3.4. Dönt az esetlegesen felmerülő pótbefizetésről,

3.5. Dönt a Társulás vagyonának hasznosításáról

3.6. A Tanács éves munkatervében rögzíti működésével összefüggő részletes 
feladatait.

4. Hatáskör gyakorlás

4.1, A Tanács, amennyiben jogszabály vagy jelen társulási megállapodás másként nem 
rendelkezik, gyakorolja a Társulás feladat- és hatáskörébe tartozó jogokat és 
kötelességeket.

4.2. A Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása, a társulás 
megszűntetése, a tag kizárásáról, a kiválásról és az új belépésről való döntés, az éves 
költségvetés és módosításának, valamint a költségvetési beszámolónak az elfogadása, 
a tagok számára térítésmentesen biztosított szolgáltatások meghatározása, döntés a 
Társulás belépéséről valamely más szervezetbe.

5. A Tanács döntései

5.1. A Tanács döntése: határozat.
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5.1.1. A határozat a tagokra nézve általános érvényű, kötelező döntés; A működés, 
egyes feladatok ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, 
továbbá szervezeti és személyi döntések megjelenési formája.

5.2. A Tanács döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 
támogatási pénzeszközök szétosztásával, a tisztségviselők visszahívásával és a jelen 
M egállapodásban külön rögzített ügyekben való minősített döntéseket.

5.3. Az érvényes határozathoz -  a Mötv. 94.§ (7) bek. szerinti minősített többségű, 
döntések kivételével -  a jelenlévő tagok (legalább 3 fő) támogató szavazata 
szükséges.

5.4. A minősített többséghez az összes tag szavazatának 2/3-a szükséges (6 fő) szükséges 
úgy, hogy egyúttal e szavazatok elérjék az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét.

5.5. Minősített többségű döntése szükséges a Megállapodásban külön jelölteken túl az 
alábbi kérdésekben:

-  a támogatási pénzeszközök szétosztása

-  pótbefizetésekről való döntés

-  közbeszerzést igénylő beruházás pénzügyi feltételeit érintő kérdések,

-  a tagok éves tagdíjának megállapítása, módosítása,

-  csatlakozásról való döntés,

-  kizárásról való döntés,

-  tisztségviselők visszahívása.

-  Társulási Megállapodás módosítása

5.6. A képviselő-testületek külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely tag 
képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a Tanácsnak a döntését újra lehet 
tárgyalnia.

5.7. Az újratárgyalást a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével az aggályokat 
megfogalmazó önkormányzat képviselőjének kell az Elnöknél bejelenteni. Az 
újratárgyalás során lehetőleg létre kell hozni a konszenzust, amennyiben ez nem 
sikerül, és ennek hiánya megakadályozza az érvényes döntést, az adott ügyet le 
kell venni a napirendről.

6. A Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok

6.1. A Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

6.2. A Tanácsban szavazni személyesen lehet.
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A TÁRSULÁS VAGYONA, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEI

VII.

1. A Társulás vagyona, működési költségei

1.1. Az illetékes miniszter által a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a Társulás 
részére feladatai elvégzésére rendelkezésre átadott költségvetési támogatásból 
származott vagyonból, tagdíjból, pályázaton elnyert összegekből, egyéb bevételből, 
illetve vagyontárgyakból áll.

1.2. A Társulás működésének költségeit a Központi Nukleáris Alap biztosítja.

1.3. Amennyiben az éves támogatási összeg nem fedezi a működési költségeket, a társult 
önkormányzatok pótbefizetésre kötelezhetők.

1.3.1. A pótbefizetések elrendeléséről a Tanács dönt.

1.3.2. A pótbefizetésekre a Társulás tagjai egyenlő arányban kötelesek.

1.4. Az 1.3. pontban jelzett pénzügyi hozzájárulás kapcsán a tagok beszedési megbízás 
teljesítésre vonatkozó hozzájárulást, valamint felhatalmazó nyilatkozatot adnak, mely 
alapján a Tanács beszedési megbízást nyújthat be az adott önkormányzat 
pénzforgalmi szolgáltatójához.

1.5. A Társulás tagjai minden év március 31-ig egységesen meghatározott összegű 
tagdíjat kötelesek átutalni a Társulás elszámolási számlájára.

1.5.1. Az Elnök írásbeli felszólítására sem teljesítik a tagdíjfizetési kötelezettségüket, 
a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Tanács azonnali beszedési megbízás 
benyújtására jogosult a befizetés kötelezettséget elmulasztó társulati 
tagönkormányzat elszámolási számlája ellen.

1.6. A Tanács az Elnök javaslatára minden év III. negyedévében tartott ülésén határozza 
meg a következő évi tagdíjat, melynek elfogadásához minősített többségű szavazat 
szükséges.

2. Tulajdonosi joggyakorlás

2.1. A tulajdonosi jogokat és kötelességeket a következők szerint gyakorolja a Tanács: a 
támogatási összeg felosztása a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik, a támogatási 
összeg arányainak megváltoztatása minősített többséget igényel, a Tanács gyakorolja 
a vagyon fölötti tulajdonosi jogokat -  kivéve a V.6.3. pontban jelölteket -  azzal, hogy 
a gazdálkodással, pótbefizetésekkel a támogatási összeg szétosztásával, a pályázati 
források Tanács által meghatározott keretek közötti gyakorlásával kapcsolatos 
feladatok az Elnök hatáskörébe tartoznak.

2.2. Amennyiben nagy értékű eszközvásárlással, beruházással vagyon szaporulat 
keletkezik, annak felhasználásáról a Tanács az Elnök javaslatára dönt.
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2.3. A Társulás vagyona kizárólag a Társulás céljainak, feladatainak megvalósítására 
fordítható, abból illetve annak hozadékaiból a Tanács döntése szerint részesülhetnek 
a Társulás tagjai.

2.4. Más szervezet részére a társulás vagyona nem adható át.

2.5. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása egyenlő arányban történik a Társulás 
tagjai között.

2.6. A vagyonnal való rendelkezésre az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 
Aht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet szabályait kell 
alkalmazni.

VIII.

A TÁRSULÁS FELÜGYELETE, ELLENŐRZÉSE

1. Költségvetési felügyelet

1.1. A Társulás működési felügyeletét Bakonya Község Önkormányzat képviselő-testülete 
látja el. Az ellenőrzés során az ellenőrzöttek kötelesek együttműködni, a szükséges 
tájékoztatást szóban, szükség szerint írásban megadni.

2. Ellenőrzés

2.1. A Társulás működésének ellenőrzését, szabályszerűségét, az Ellenőrző Bizottság 
végzi. Az Ellenőrző Bizottság tapasztalatairól évente egy alkalommal beszámol a 
Tanácsnak.

2.2. A Társulás belső ellenőrzését, az általa megbízott külső szakértő látja el.

IX.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Társulás határozatlan időre jött létre. Társult tagok jelen, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Megállapodás rögzítésével végzik a Társulással összefüggő 
tevékenységeiket.

2. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e Megállapodásból eredő vitás 
kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 
Eredménytelen egyeztetést követően a tagok a Baranya Megyei Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz fordulhatnak.

16



3. A tagok a Társulással kapcsolatos viták egyéb eseteire kikötik a Pécsi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét.

4. A Megállapodás módosítására érvényesek a Megállapodás megkötésére vonatkozó

feltételek módosulása, új tag felvétele, a tagok legalább egyharmadának erre vonatkozó 
javaslata.

4.1. A módosított Megállapodás elfogadásának évében a VII. /1.5. pontban 
meghatározott tagdíj 300.000 Ft.

5. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Mötv., az Atv., az Áht. És annak 
végrehajtási rendelete, valamint és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

6. A módosított Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megismerése után a tag 
önkormányzatok képviseletében polgármesterek, annak megfelelően, hogy képviselő
testületeik minősített többséggel e módosított Megállapodás szövegét határozatukban 
rögzítve jóváhagyták, mint az önkormányzati akarattal, teljességgel megegyezőt saját 
kezűleg aláírták.

7. Jelen (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Társulási Megállapodás a 
törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzés napjával lép hatályban, amellyel 
egyidejűleg hatályát veszti a 2014. szeptember 4-én kelt Társulási Megállapodás.

Boda, 2015. szeptember 2. • r. ,. .

eljárási szabályok. A módosítás feltétele lehet a törvényi kötelezettség, támogatási

Kovács Győző 

Elnök
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Záradék

B oda K özség Ö nkorm ányzat 31 ./2015.(08.17.)

Cserdi K özség Ö nkorm ányzata 30./2015.(08.17.)

Cserkút K özség Ö nkorm ányzat 52-/2015.(08.12.)

H elesfa K özségi Ö nkorm ányzat 40./2015.(07.31.)

H etvehely K özség Ö nkorm ányzata 56-/2015.(07.29.)

K ővágószőlős K özség Ö nkorm ányzata 134-/2015.(08.06.)

K övágótöttös K özség Ö nkorm ányzata 43./2015.(07.31.)

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a tag 
önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozataikkal hagyták jóvá.

Tag önkormányzatok

B akonya K özség Ö nkorm ányzata

Képviselő-testületi Határozat

37-/2015.(08.12.)

/^fcpvise/ó;

B ükkösd K özségi Ö nkorm ányzat 31 ./2015.(08.27.)
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1. sz. melléklet 

A Társulás által végzett tevékenységek

Alaptevékenységi besorolás: 382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Tevékenység jellege 

Megnevezése

Kormányzati funkció Megnevezés

alaptevékenység 022010 Polgári honvédelmi ágazati feladatai, 
lakosság felkészítése.

alaptevékenység 032020 Tűz és katasztrófavédelmi 
tevékenységek

alaptevékenység 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

alaptevékenység 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

alaptevékenység 053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek

alaptevékenység 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások
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