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Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

A legutolsó javasolt módosítás szövege dőlt betűvel jelezve. 

 

A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban, továbbá a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 10. § (1) 

bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a társulási megállapodást az alábbiak szerint 

hagyják jóvá: 

 

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Társulás neve: Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

 

2. A Társulás székhelye: 1 7211 Dalmand, Hősök tere 5. 

A Társulás telephelye: 27341 Csikóstőttős, Szabadság utca 1. 

 

3. A Társulás tagjai: 

1.) Attala Község Önkormányzat, 7252 Attala, Kossuth utca 15. 

Képviselő neve3: Orosváriné Bocz Tünde polgármester 

2.) Csibrák Község Önkormányzata, 47225 Csibrák, Fő utca 52. 

Képviselő neve: Kardos János polgármester 

3.) Csikóstőttős Község Önkormányzata, 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. 

Képviselő neve5: Kreb Imre polgármester 

4.) Dalmand Község Önkormányzata, 7211 Dalmand, Hősök tere 5. 

Képviselő neve6: Dr. Stammné Juhász Luca polgármester 
7   5.)        Dombóvár Város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

Képviselő neve: Pintér Szilárd polgármester 

 

            6.)      Döbrököz Község Önkormányzata, 7228 Döbrököz Páhy utca 45. 

 
1 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. december 04-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
2  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 05-i 

ülésén. Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
3 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
4  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 05-i 

ülésén. Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
5 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
6 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
7 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa. Hatályos: 2020. július 1. napjával. 
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Képviselő neve: Farkas Edit Gizella polgármester 

7.)       Gyulaj Községi Önkormányzat, 7227 Gyulaj Szent Imre tér 1. 

Képviselő neve: 8Selmeci László 9polgármester 

8.)       Jágónak Község Önkormányzata, 7357 Jágónak, Kossuth utca 22. 

Képviselő neve: Lőczi László polgármester 

9.)       Kapospula Község Önkormányzat, 7251 Kapospula, Béke tér 21. 

Képviselő neve: Stemler József polgármester 

10.)   Kaposszekcső Község Önkormányzata, 7361 Kaposszekcső, Táncsics utca 30. 

Képviselő neve10: Badáczy-Csiba Zsuzsanna polgármester 

11.) Kocsola Község Önkormányzata, 7212 Kocsola, Kossuth utca 59. 

Képviselő neve11: Lajos Anikó polgármester 

12.) Kurd Község Önkormányzata, 7226 Kurd, Petőfi utca 11. 

Képviselő neve: Müller János Norbert polgármester 

13.) Lápafő Község Önkormányzata, 7214 Lápafő, Kossuth utca. 1. 
12Képviselő neve: Kirtyán Károly László polgármester 

14.) Nak Község Önkormányzata, 7215 Nak, Fő utca 127. 

Képviselő neve: Rácz Róbert polgármester 

15.) Szakcs Község Önkormányzata, 7213 Szakcs, Kossuth utca 4. 

Képviselő neve: Récsei Gábor polgármester 

16.) Várong Község Önkormányzata, 7214 Várong, Mező utca 1. 

Képviselő neve: Brunner Dezső polgármester 

 

A települések Mötv. 93. § 3. pontja szerinti lakosságszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

4. A Társulás működési területe: az I. fejezet 3. pontban felsorolt önkormányzatok 

közigazgatási területe. 

 

5. A társulási megállapodás időtartama: 2015. január 1. napjától kezdődően határozatlan 

időre szól. 
 

6. A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással 

hozzák létre. A megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei írják alá. 

A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához 

vagy a társulás megszüntetéséhez. 

 

7. A Társulás létrejötte: A társulási megállapodás aláírásával és a Magyar 

Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága általi nyilvántartásba vétellel jön létre. 

 
8 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2017. január 30-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 

 
9 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2017. május 30-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 

 
10 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
11 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
12 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. december 04-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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8. A társult önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. A társulási 

megállapodás módosítását bármelyik tag kezdeményezheti, arról a társult 

önkormányzatok minősített többséggel döntenek.  

 

9. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési 

szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

II. FEJEZET 

 

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK ÉS HATÁSKÖRÖK 

 

A Társulás tagjai közigazgatási területükön az alábbi feladat-, és hatásköröket ruházzák át a 

Társulásra: 

 

1. Terület- és vidékfejlesztési feladatok: 

 

a) A területfejlesztési feladatkörén belül, különösen ellátja: 

- folyamatosan kapcsolatot tart a Tolna Megyei Önkormányzattal a fejlesztési 

szükségletek és a bevonandó helyi források feltárása érdekében. 

- együttműködik a Tolna Megyei Önkormányzattal a Társulásban lévő települések 

közigazgatási területére kiterjedve közreműködik a Tolna Megyei Integrált 

Területi Program megvalósításában, illetve települési fejlesztési javaslatok 

előkészítésében, a projektfejlesztési munkában. 

 

b) Vidékfejlesztési feladatkörén belül, különösen ellátja: 

- együttműködve a területileg illetékes CLLD szervezettel és a Tolna Megyei 

Önkormányzattal a közösség-vezérelt helyi fejlesztéseket megalapozó Helyi 

Integrált Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozásában közreműködik, valamint 

elősegíti az elfogadott stratégia mentén a területén megvalósítható fejlesztések 

előkészítését és megvalósítását. 

 

c) Területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordináció feladatainak ellátása körében: 

- működési területén a megyei önkormányzattal történő együttműködés keretében 

vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait. 

- elvégzi a hazai decentralizált források felhasználására irányuló települési igények 

koordinálását, javaslatot tesz a megyei önkormányzat számára az indokolt és 

megalapozott támogatások megítélésére, amennyiben erre irányuló források 

megnyílnak a megyei önkormányzatoknál. 

- koordinálja a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, 

együttműködik az önkormányzatokkal, vállalkozásokkal és a civil szervezetekkel. 

- összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 

szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit. 
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2. Egyéb feladatok vonatkozásában: 

a) javaslatot tesz, érdek-képviseleti szerepet vállal a területén előforduló vis maior 

helyzetek rendezése érdekében,  

b) elősegíti a települések közös feladatainak ellátását a költséghatékonyság, 

eredményesség érdekében. 

 

3. Egyéb üzletviteli szolgáltatás:  

a) pályázat készítése önkormányzati, civil- valamint vállalkozói szféra részére, 

b) pályázat menedzsmenti feladatok ellátása, 

c) tervek, elemzések, tanulmányok készítése, 

d) szakmai konferenciák szervezése. 

 

4. A Társulás a térségi közfoglalkoztatási programok lebonyolításában foglalkoztatóként, 

illetve együttműködő szervezetként is rész vesz. 

 

5. 13Feladatellátása keretében a Társulás üzemelteti az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

mint az Oktatási Minisztérium jogutódja vagyonkezelésében álló kisbuszt. 
 

6. 14Gyermekjóléti szolgáltatások és családsegítés 15 a Társulás fenntartásában lévő Kapos-

menti „Segítő kéz”Alapszolgáltató Intézmény által: 16Attala, Csibrák, 17Csikóstőttős, 

Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Nak 

községekben. Házi segítségnyújtás 18a Társulás fenntartásában lévő Kapos-menti „Segítő 

kéz”Alapszolgáltató Intézmény által: Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, 

Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Nak községekben. 
 

7. A Társulás alaptevékenységi besorolását, valamint a kormányzati funkció besorolását a 

2. melléklet tartalmazza. 

 
 

III. FEJEZET 

 

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 
 

 

A.) Társulási Tanács 

 

1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

 
13  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 11-i ülésén. 

Hatályos: 2015. április 01-jétől. 
14 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 30-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
15 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. december 04-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
16 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2020. február 12-i ülésén. 

Hatályos: 2020. május 1. napjával. 
17 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2020. február 12-i ülésén. 

Hatályos: 2020. május 1. napjával. 
18 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. december 04-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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2. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok 

alkotják, a Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illet meg. 

 

3. A Társulási Tanács alakuló ülését a korelnök hívja össze.  

4. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt, az elnök helyettesítésére alelnököt választ. Az 

alelnök személyére az elnök tesz javaslatot a Társulási Tanács tagjainak véleménye 

alapján. Megválasztásuk szintén titkos szavazással és minősített többséggel történik. 

 

5. A Társulást az elnök képviseli, a Társulás nevében nyilatkozattételre az elnök jogosult. 

Az elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel az alelnök helyettesíti.  

 

6. Az elnök és alelnök együttes akadályoztatása vagy hiánya esetén a Tanács ülését a 

korelnök hívja össze, vezeti, látja el ideiglenesen az elnöki feladatokat. 

  

7. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint 

felét képviselő tag jelen van. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez legalább annyi 

tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a 

felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.  

 

8. A Társulási Tanács döntéseit határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől 

kezdődően növekvő arab sorszámmal kell ellátni, meghozatalának időpontját római 

számmal kell jelölni. 

 

A határozat jelölése:   ……../20... (…….) tanácsi   határozat 

 

A határozat rövidített jelölése: ……./20...(….) Th. 

 

9. Minősített többségű döntés szükséges: 

a.) a Társulás által a fejlesztést szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 

benyújtásához, 

b.) pályázathoz szükséges települési hozzájárulás megállapításához, 

c.) a társulás költségvetésének és zárszámadásának elfogadásához, 

d.) a tagok költségviselése mértékének megállapításához, 

e.) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléséhez (a Társulás 

vagyonával való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 

f.) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízás adása, illetőleg visszavonása, 

g.)  társulásból történő kizárásról, 

h.) a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) elfogadásához. 

 

10. Minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának a felét.  

 

11. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. 

 

12. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 
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a.) A Társulási Tanács tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, 

a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

b.) a megyei kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

c.) A pénzügyi bizottság kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül. 

 

13. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 

 

14. A Társulási Tanács az Mötv. 46. § (2) bekezdése szerinti esetekben zárt ülést tart. 

 

15.  A Társulási Tanács dönt: 

a) elnökének, alelnökének a megválasztásáról, 

b) bizottságainak megválasztásáról, 

c) az SZMSZ elfogadásáról, 

d) költségvetés, zárszámadás elfogadásáról, 

e) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, 

f) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással 

történő megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról, 

g) pályázat beadásáról, tartalmának módosításáról. 

 

16. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell: 

a) a testületi ülés helyét; 

b) időpontját; 

c) a megjelent delegált tagok nevét; 

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét; 

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; 

f) az előterjesztéseket; 

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a 

hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét; 

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; 

i) a döntéshozatalban résztvevők számát; 

j) a döntésből kizárt delegált tag nevét és a kizárás indokát; 

k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; 

l) a szavazás számszerű eredményét; 

m) a hozott döntéseket és 

n) az SzMSz-ben meghatározottakat. 

 

17. A jegyzőkönyvet az elnök és a munkaszervezeti feladatokat ellátó Dalmandi Közös 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Dalmandi KÖH) jegyzője, valamint a Társulási 

Tanács által ülésenként kijelölt két hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvet a Dalmandi KÖH 

jegyzője az ülést követő 15 napon belül megküldi a törvényességi felügyeletet ellátó Tolna 

Megyei Kormányhivatal vezetőjének és elektronikus úton a társulás tagjainak. 

 

18. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait az SZMSZ tartalmazza, melyet a 

Társulási Tanács alakuló-, vagy azt követő ülésén kell elfogadni. 
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Bizottságok 

 

1. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtásának szervezésére 

bizottságokat alakíthat. A bizottságok elnökeit és tagjait a Társulási Tanács választja 

meg. 

 

2. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

 

3. 19A szociális területen jelentkező feladatok, valamint a szociális ügyeket érintő kérdések 

előkészítésére a Társulási Tanács 3 tagú Humán Bizottságot hoz létre. 

 

4. A bizottságok működésének rendjét a Társulási Tanács SZMSZ-e határozza meg. 

 

Munkaszervezeti feladatok ellátása 

 

A munkaszervezeti feladatokat ellátó költségvetési szerv elnevezése: Dalmandi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Rövidített neve: Dalmandi KÖH 

Székhelye: 7211 Dalmand, Hősök tere 5. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE 

 

1. A Társulás önálló gazdálkodási jogkörrel bír, éves költségvetés alapján működik. A 

költségvetést a Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A társulás 

bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 

finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács 

munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv, a Dalmandi KÖH gondoskodik.  

 

2. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának 

megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat 

gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi 

jelentés készítésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: 

Áht.) a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

3. Az Áht. 26. §. értelmében a képviselő-testületet illető hatásköröket a Társulási Tanács 

gyakorolja, a polgármester részére megállapított feladatokat a Társulási Tanács 

Elnöke, míg a jegyző részére meghatározott feladatokat a Dalmandi KÖH jegyzője 

látja el.  

 

4. A Társulási Tanács kiadási előirányzatai terhére a Társulási Tanács elnöke vagy a 

 Társulási Tanács általa írásban felhatalmazott tagja vállalhat kötelezettséget.  

 
19  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 11-i ülésén. 

Hatályos: 2015. április 01-jétől. 
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5. Utalványozásra a Társulási Tanács elnöke vagy a Társulási Tanács általa írásban 

felhatalmazott tagja írásban jogosult.  

 

6. 20A Társulás nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére - gazdasági  

szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv-, Dalmandi KÖH jegyzője által 

írásban kijelölt, a Dalmandi KÖH állományába tartozó köztisztviselő jogosult. A 

 kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai teljesítés  

 igazolás részletes szabályait a Dalmandi KÖH Gazdálkodási Szabályzata tartalmazza. 

 

7. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény – a 10.§ (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány 

előzetes hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett 

önkormányzatok kezesség- és garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az 

adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek teljesítésére. 

 

8. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolók, mérleg, éves pénzügyi terv csak a 

Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthető a Társulási Tanács elé. 

 

9. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 

lakosságszámának arányában tagdíjat fizetnek. 

 

10. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma határozza meg. A lakosságszám 

tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál 

figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási 

megállapodás 3. melléklete tartalmazza, melyet évente – tárgyévet megelőző január 1. 

napja szerinti állapotnak megfelelően – aktualizálni szükséges. 

 

11. 212223A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-

testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 

 
20  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 11-i ülésén. 

Hatályos: 2015. április 01-jétől. 

 
21  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 11-i ülésén. 

Hatályos: 2015. április 01-jétől. 
22 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2017. január 30-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 

 
23 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. február 12-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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Lakosságszám  

(fő) 

Tagdíj összege 

településenként 

(Ft/év) 

Települések száma Várható éves tagdíj 

összege  

(Ft) 

1 - 500 120.000.- 4 480.000 

501 - 1.000 240.000.- 6 1.440.000 
241.001 felett 300.000.- 6 1.650.000 

Összesen   3.570.000 
 

Az éves tagdíj fizetése kettő egyenlő részben történik, a következő ütemezéssel: 

I. félév befizetésének határideje: adott év március 15. 

II. félév befizetésének határideje: adott év szeptember 15. 

 

12. A tag által teljesítendő tagdíj hozzájárulás és a Társulási tanács által meghatározott 

további pénzügyi hozzájárulás elmulasztása esetén a Társulási Tanács Elnöke az 

esedékességtől számított 15 napon belül, 15 napos határidő tűzésével, 2 esetben, 

írásban felszólítja a hátralékos tagot. A határidők eredménytelen eltelte esetén a 

Társulási Tanács határozza meg a további eljárást.  

 

13. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat 

kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 

 

14. Ha Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn 

tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult.  

 

15. Tagönkormányzatok vállalják, hogy a Társulás javára beszedési megbízásra 

felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 4. számú 

mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt 

a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - 

valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 

napon belül.  

 

 

V.  FEJEZET 

 

A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 

 

 

1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 

 

2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 

a) a Társulásban részt vevő tagok befizetései, 

b) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjbefizetései 

c) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális 

javak, vagyoni értékű jogok stb.). 

 
24 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa. Hatályos: 2020. július 1. napjával. 
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d) központi költségvetési támogatás,  

e) pályázati úton elnyert támogatások, 

f) egyéb befizetések, támogatások, vagyoni hozzájárulások. 

 

3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési 

tárgyak, gépjármű stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is 

hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Vagyonátadás feltételei a 6. pont szerint. 

 

4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett 

vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon 

szaporulata. 

 

5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács 

jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 

 

6. A Társulás vagyonának átadása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 

javaslatról előzetesen ki kell kérni a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.  

 

7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig, 

egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem 

idegeníthető el. 

 

8. A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 

meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit 

szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A társulás olyan 

vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 

hozzájárulásának mértékét. 

 

9. Az Áht. 34. § (4) bekezdése szerinti többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében 

felhasználható körét és mértékét a Társulás Tanácsa határozatban szabályozhatja. 

 

10. A Társulási Tanács szabadon választhatja meg számlavezető hitelintézetét. 

 

 
25VI.FEJEZET 

 
A KÖZÖSEN FENNTARTOTT INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, 

JOGÁLLÁSA, FINANSZÍROZÁSA 

 

1. A Társulás az átvállalt feladatok ellátására intézményt működtet az alapító okiratban 

foglaltaknak megfelelően. 

 

2. A közösen fenntartott intézmény megnevezése: Kapos-menti „Segítő kéz” 

Alapszolgáltató Intézmény  

A közösen fenntartott intézmény rövidített neve: Kapos-menti Alapszolgáltató 

 
25  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. december 04-i 

ülésén. Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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(továbbiakban: Kapos-menti Alapszolgáltató) 

 

Székhelye: 7341 Csikóstőttős, Hunyadi tér 24. 

Telephelye: Kapos-menti „Segítő kéz” Alapszolgáltató Intézmény Kapospulai telephelye 

                     7251 Kapospula, Szabadság u. 4. 

 

Nyitva álló helyiség: 26- 

 

3. A Kapos-menti Alapszolgáltató önálló jogi személy, képviselője a Kapos-menti 

Alapszolgáltató vezetője. 

 

4. A Kapos-menti Alapszolgáltató elemi költségvetéssel rendelkezik, gazdálkodását a 

Dalmandi KÖH látja el. 
 

5. A Kapos-menti Alapszolgáltató közös fenntartásának fedezete elsősorban a mindenkori 

költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulás és az egyéb kiegészítő 

szociális hozzájárulás, melyet – a Társulás tagjainak megállapodása alapján – Dalmand 

Község Önkormányzata igényel az állami költségvetésből. Dalmand Község 

Önkormányzata a központi finanszírozás összegét - számlájára érkezését követően - 

haladéktalanul átutalja a Társulás számlájára. 
 

6. A Társulás tagjai a Kapos-menti Alapszolgáltató működéséhez szükséges további 

költségek fedezetét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják, melyet havi bontásban 

utalnak a Társulás számlájára. 
 

7. A hozzájárulás mértéke az éves költségvetés készítésekor kerül meghatározásra, melyet a 

Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntésével fogad el.  
 

8. Ha a szükséges pénzügyi hozzájárulás a megadott időpontig teljesítésre nem kerül, úgy a 

Társulás jogosult azonnali beszedési megbízás alkalmazására, melyhez a társult 

önkormányzat képviselő-testülete jelen megállapodás elfogadásával hozzájárulását adja.  
 

9. A Társulási Tanács Elnöke az esedékességtől számított 15 nap leteltét követően 15 napos 

határidő tűzésével, 2 esetben, írásban felszólítja a késedelembe esett tagot. A határidők 

eredménytelen eltelte esetén a Társulási Tanács határozza meg a további eljárást.  

 

10. Ha Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll fenn tartozása, 

a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult.  
 

11. Tagönkormányzatok vállalják, hogy a Társulás javára beszedési megbízásra 

felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 4. mellékletében szereplő 

tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat 

egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által 

aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül.  
 

 
26 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 08-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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12. A Társulási Tanács minősített többségű döntésével fogadja el a Társulás és a Kapos-

menti Alapszolgáltató költségvetését, annak végrehajtásáról szóló évközi és éves 

tájékoztatóját, zárszámadását.  
 

13. A Kapos-menti Alapszolgáltató költségvetése és zárszámadása, mint elemi 

költségvetés beépül a Társulás költségvetésébe azzal, hogy a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei saját költségvetési rendeleteikben szerepeltetik az általuk biztosítandó 

előirányzatot. 

 

14. Az Intézmény működésére szolgáló épület Kapospula Község Önkormányzata 

(telephely)27, felszerelései és ingóságai a Tolnai Hármas Összefogás Nonprofit Kft., 

valamint a Társulás tulajdonában állnak. A házi segítségnyújtás, családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálati feladatok helyben történő ellátása érdekében a társult képviselő-

testületek önkormányzati hivatalukban vagy más közösségi célt szolgáló épületükben egy-

egy helyiség használatát biztosítják. A helyiség rendeltetésszerű használatához szükséges 

berendezési és felszerelési tárgyak beszerzéséről saját költségvetésük terhére gondoskodnak. 

A Társulás megszűnése esetén a többi tag ezekre a vagyontárgyakra tulajdoni igényt nem 

támaszt. 
 

15. Az intézményi térítési díjak meghatározása 

Az intézményi térítési díjat a fenntartó javaslata alapján, a székhely önkormányzat szociális 

szolgáltatásokról szóló rendelete határozza meg, szociális ellátások ellenértékeként 

megállapított összegként (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési 

díjat a fenntartó javaslata alapján, a székhely önkormányzat tárgyév március 31-ig 

felülvizsgálja, április 1-jétől alkalmazza. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja 

meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 

korrigálható. 

A társult önkormányzatok a Szoctv. 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Gyvt. 29. § 

(3) bekezdésében felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 

alkotására Dalmand Község Önkormányzatát jelölik ki. A személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltatások igénybevételére, a fizetendő térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseket a 

Társulás tagjai tekintetében Dalmand Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

szociális szolgáltatásokról és a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló mindenkor 

hatályos önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 

 

VII. FEJEZET 

 

CSATLAKOZÁS, KIVÁLÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

Csatlakozás 
 

 
27 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 08-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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1. A Társuláshoz csatlakozni 28 évközben is lehetséges. A csatlakozás iránti kérelmet a 

Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani. 

2. A csatlakozásról szóló döntést az érintett település Képviselő testületének legalább 6 

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

értesíteni kell. 

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

valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges. 

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

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

Tanács dönt. 

 

Kiválás 

 

5. A társulásból kiválni a Mötv. 89. § (2) bekezdése szerinti szabályok szerint lehet. 

 

K i z á r á s 

 

6. A Társulási Tanács minősített többséggel, legalább 60 nappal korábban hozott 

határozattal a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt a tagot, 

amely a jelen társulási megállapodásban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget és 

ezzel a Társulás  működését veszélyezteti. A kizárást megelőzően az érintett tagot 

legalább két alkalommal határidő tűzésével fel kell hívni kötelezettségei teljesítésére.  

 

7. A Társulásból való kizárás alkalmazása tekintetében fontos oknak minősül az, ha a tag 

önkormányzat ellen – a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése miatt- benyújtott inkasszó 

eredménytelensége esetén bírósági utat vesz igénybe a Társulási Tanács. 
 

A Társulás megszűnése 

 

8. A Társulás megszűnik: 

a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben 

szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

b) ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése a megszűnésről határoz; 

c) a törvény erejénél fogva; 

d) a bíróság jogerős döntése alapján. 

 

9. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 

a) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell 

adni; 

b) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában 

pénzben megváltani; 

c) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 

 

 
28 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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10. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt vagyonnal 60 

napon belül el kell számolni. 

 

11. A Társulás megszűnése, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén - eltérő            

megállapodás hiányában - a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell            

visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös            

tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A Társulás vagyonának            

szaporulata a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.  

 

12. A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 

a társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet 

halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további 

működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - 

használati díj illeti meg. 

 

13. A Társulásból való kiválás, kizárás, illetve a társulás megszűnése esetén az Mötv. 89.-

90. §.-ban foglaltakat  kell alkalmazni. 

 

 

Visszafizetési kötelezettségek 

14. A Társulás  által elnyert támogatás felett e Társulási Tanács rendelkezik és felelős a 

jogszerű felhasználásért.  

 

15. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kiválása eredményeként a 

Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a 

kiváló tag(ok) köteles(ek) a kiváló önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó 

támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 

megfizetni. 

 

16. Amennyiben a kiváló tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös 

beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással 

kapcsolatos és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg. 

 

17. Ha a kiváló tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles annak 

összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját 

megelőzően visszafizetni. 

 

18. A kiváló tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke-elhelyezési 

pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 16-19. pontjában 

meghatározott összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege. 

 

 

VIII.  FEJEZET 

 

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 
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1. A Társulás tevékenységét és gazdálkodást a Pénzügyi Bizottság, valamint a belső 

ellenőrzési feladatottal megbízott belső ellenőrök végzik. 

 

2. A Társulás gazdálkodását az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi 

támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások 

felhasználást is ideértve az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az európai uniós és 

költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai 

Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési 

szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a 

kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 

 

3. A Társulás felett a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet gyakorol.  

 

4. A Társulás tagjai – polgármestereik / jegyzőik / bizottságaik útján –  ellenőrizhetik a 

Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről 

jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a Társulás Elnökének / Pénzügyi Bizottság Elnökének 

és a Társulás tagjainak meg kell küldeni. 

 

 

IX. FEJEZET 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen Társulási megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-

testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges. 

 

2. A társulás  a Társulást alkotó valamennyi  település önkormányzat képviselő-

testületének, társulási megállapodást  jóváhagyó határozat meghozatalát követő hónap 1. 

napjával jön létre. 

 

3. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

 

 

 

Záradék 

 

Jelen egységes szerkezetű társulási megállapodás az alapító önkormányzatok Képviselő-

testületeinek minősített többséggel hozott határozataival, az önkormányzatokat képviselő 

polgármesterek aláírását követően, 2020. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

Csikóstőttős, 2020. május 25. 
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Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás Társulási megállapodását a fenntartó 

önkormányzatok képviselő-testületei ÉÉÉÉ.HH.NN. napi hatállyal az alábbi testületi 

üléseiken hagyták jóvá: 

Önkormányzat neve, határozatok száma:            Polgármester neve és aláírása  PH.         

Attala Község 

Önkormányzata 

 29Orosváriné Bocz 

Tünde 

 

Csibrák Község 

Önkormányzata 

 Kardos János  

Csikóstőttős Község 

Önkormányzata 

 30Kreb Imre  

Dalmand Község 

Önkormányzata 

 31Dr. Stammné Juhász 

Luca 

 

32Dombóvár Város 

Önkormányzata 

 Pintér Szilárd  

Döbrököz Község 

Önkormányzata 

 Farkas Edit Gizella  

Gyulaj Községi 

Önkormányzat 

 33Selmeci László  

Jágónak Község 

Önkormányzata 

 Lőczi László  

Kapospula Község 

Önkormányzata 

 Stemler József  

Kaposszekcső 

Község 

Önkormányzata 

 34Badáczy-Csiba 

Zsuzsanna 

 

 
29 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
30 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
31 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
32 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa. Hatályos: 2020. július 1. napjával. 
33 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2017. január 30-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
34 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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Kocsola Község 

Önkormányzata 

 35Lajos Anikó  

Kurd Község 

Önkormányzata 

 Müller János Norbert  

Lápafő Község 

Önkormányzata 

 36Kirtyán Károly László  

 

Nak Község 

Önkormányzata 

 Rácz Róbert  

Szakcs Község 

Önkormányzata 

 Récsei Gábor  

Várong Község 

Önkormányzata 

 Brunner Dezső  

 

 

 
35 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
36 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. december 04-ei 

ülésén. Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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1. számú melléklet 

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 

Mötv. 93. § 3. pontja szerinti lakosságszáma 

(2019. január 1.)37 

 
 

 Önkormányzat cím  

 

Lakosságszám 

(fő)  

2019. 

Attala Község Önkormányzata, Attala, Kossuth utca 15.   788 

Csibrák Község Önkormányzata, 38Csibrák, Fő utca 52.   317 

Csikóstőttős Község Önkormányzata, Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.   840 

Dalmand Község Önkormányzata, Dalmand, Hősök tere 5.   1.275 
39Dombóvár Város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.  18.555 

Döbrököz Község Önkormányzata Döbrököz, Páhy utca 45.  1.960 

Gyulaj Községi Önkormányzat, Gyulaj, Szent Imre tér 1.   958 

Jágónak Község Önkormányzata, Jágónak, Kossuth utca 22.   250 

Kapospula Község Önkormányzata, Kapospula, Béke tér 21.   863 

Kaposszekcső Község Önkormányzata, Kaposszekcső, Táncsics utca 30.   1.496 

Kocsola Község Önkormányzata, Kocsola, Kossuth utca 59.   1.265 

Kurd Község Önkormányzata, Kurd, Petőfi utca 11.    1.146 

Lápafő Község Önkormányzata, Lápafő, Kossuth utca 1.   158 

Nak Község Önkormányzata, Nak, Fő utca127.    526 

Szakcs Község Önkormányzata, Szakcs, Kossuth utca 4.   838 

Várong Község Önkormányzata, Várong, Mező utca 1.    159 

        

 Társulás lakosságszáma összesen  4031.394   

 

 

 

 

 

 

 

 
37  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. november 27-i 

ülésén. Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
38 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 05-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
39 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa. Hatályos: 2020. július 1. napjával. 
40 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa. Hatályos: 2020. július 1. napjával. 
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2. számú  melléklet 

 

Alaptevékenységi besorolás:  

841105  Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
41Kormányzati funkció besorolás: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

081010 Sportügyek igazgatása 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082010 Kultúra igazgatása 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 

feladatok igazgatása és szabályozása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai 

szolgáltatások fejlesztése, működtetése 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

   041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

    041236 Országos közfoglalkoztatási program 

    041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

031060 Bűnmegelőzés 

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

    074052 Kábítószer megelőzés programjai, tevékenységei 

   086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás  

 42 10404243  Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 

  107052  Házi segítségnyújtás  

  44 
45  083030 Egyéb kiadói tevékenység 

 

TEÁOR’08 besorolás szerinti egyéb tevékenységek: 

 

 
41  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. december 04-i 

ülésén. Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
42  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. szeptember 30ai 

ülésén. Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
43  Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2016. április 28-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 

 
44 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2016. április 28-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 

 
45 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2017. május 30-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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7022  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7490  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

8230  Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

8299   M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

7739  Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

   468559        Mns egyéb oktatás 

      9499        Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 
 

 

 

 
46 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2016. április 28-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
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3.számú melléklet 

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 
lakosságszáma 

(2018. január 1.)47484950 

 

 

 Önkormányzat cím  

 

Lakosságszám 

(fő)  

2018. 

Attala Község Önkormányzata, Attala, Kossuth L. u. 15.  794 

Csibrák Község Önkormányzata, Csibrák, 51Fő u. 52.  334 

Csikóstőttős Község Önkormányzata, Csikóstőttős, Hunyadi tér 24.  846 

Dalmand Község Önkormányzata, Dalmand, Hősök tere 5.  1.247 
52Dombóvár Város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.  18.651 

Döbrököz Község Önkormányzata Döbrököz, Páhy u. 458.  1.958 

Gyulaj Községi Önkormányzat, Gyulaj, Szent Imre tér 1.  961 

Jágónak Község Önkormányzata, Jágónak, Kossuth L. u. 22.  246 

Kapospula Község Önkormányzata, Kapospula, Béke tér 21.  851 

Kaposszekcső Község Önkormányzata, Kaposszekcső, Táncsics u. 30.  1.500 

Kocsola Község Önkormányzata, Kocsola, Kossuth L. u. 59.  1.268 

Kurd Község Önkormányzata, Kurd, Petőfi u. 11.    1.173 

Lápafő Község Önkormányzata, Lápafő, Kossuth L. u. 1.  160 

Nak Község Önkormányzata, Nak, Fő u.127.    543 

Szakcs Község Önkormányzata, Szakcs, Kossuth L. u. 67.  852 

Várong Község Önkormányzata, Várong, Mező u. 1.    164 

        

 Társulás lakosságszáma összesen  5331.548   

 

 

 
47 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2016. április 28-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 

 
48 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2017. január 30-i ülésén. Hatályos: 

a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
49 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 08-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 

 
50 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2019. február 12-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 

 
51 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 05-i ülésén. 

Hatályos: a Törzskönyvi bejegyzés napjával. 
52 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa. Hatályos: 2020. július 1. napjával. 
53 Módosította a Kapos-menti Terület-és Vidékfejlesztési Társulás Társulási Tanácsa. Hatályos: 2020. július 1. napjával. 
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4. számú melléklet 
 

Felhatalmazó levél 

 

Tisztelt 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

a hitelintézet neve és címe 

 

Megbízom/megbízzuk Önöket, hogy a 2014. ………. napján létrejött 

………………………… Területfejlesztési Társulás 2014. ……….. kelt  Társulási 

Megállapodás IV. fejezet 15. pontja alapján, az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az 

alább Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a 

következőkben foglalt feltételekkel:  

 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: 

 

 

Felhatalmazással érintett fizetési 

számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 

 

Kedvezményezett neve: 

 

Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési 

Társulás 

 

Kedvezményezett fizetési számlájának 

pénzforgalmi jelzőszáma: 

71800109 - 

 

A felhatalmazás időpontja: visszavonásig. 

Okirat csatolási kötelezettség: nincs. A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. 

Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: nincs. 

Benyújtási gyakoriság: havi. 

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap. 

Ez a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

 

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap 

 

 

      ……………………………………………….. 

      Fizető fél számlatulajdonos cégszerű aláírása 

 

Záradék: 

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás 

visszavonása csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával történhet.  

 

 

……………………………………………….. 

 Számlavezető pénzintézet cégszerű aláírása 


