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SÜLYSÁP KÖRNYÉKI SZOCIÁLIS TÁRSULÁS 
 

T Á R S U L Á S I   M E G Á L L A P O D Á S  
 

– EGYSÉGES SZERKEZETBEN – 
 

 
 
A társulási megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-
testületek az Alaptörvény 32. cikk k) pontjával, illetve a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ával keletkeztetett 
felhatalmazással, a megállapodásban részletezett önkormányzati feladat- és hatáskörök 
célszerűbb és hatékonyabb ellátása, valamint a lakosság részére nyújtott közszolgáltatások 
magasabb szintű biztosítása érdekében jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre 
az alábbiak szerint:  

 
I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A társulás neve, székhelye 
 
1.1. Neve: Sülysáp Környéki Szociális Társulás 
1.2. Székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. 
1.3. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
1.4. A társulás névváltozás folytán használt megelőző megnevezése: Sülysáp Székhelyű 

Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás. 
 
2. A társulás tagjainak neve, székhelye és képviselője 
 
2.1. Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Székhelye: 2118 Dány, Pesti u. 1. 
Képviseli: Gódor Lajosné polgármester 

 
2.2. Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Székhelye: 2243 Kóka, Dózsa György u.1. 
Képviseli: Juhász Ildikó polgármester 

 
2.3. Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Székhelye: 2235 Mende, Fő u. 14. 
Képviseli: Kaszanyi József polgármester 

 
2.4. Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testület 

Székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. 
Képviseli: Horinka László polgármester 

 
2.5. Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Arany János u. 26. 
Képviseli: Horváth LászlóNagy István polgármester 
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2.6. Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Székhelye: 2252 Tóalmás, Fő tér 1. 
Képviseli: Kovács Magdolna polgármester 

 
2.7. Úri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Székhelye: 2244 Úri, Rákóczi u. 31. 
Képviseli: Szabó TerézHaraszti Imre polgármester 

 
2.8. Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Székhelye: 2114 Valkó, Rákóczi u. 3. 
Képviseli: Sziráki Szilárd polgármester 

 
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 

 
Település  Lélekszám (fő) 

Dány 4 4074 437 
Kóka 4 4744 315 

Mende 4 2004 092 
Sülysáp 8 2308 176 

Szentlőrinckáta 1 9411 887 
Tóalmás 3 4533 223 

Úri 2 6032 529 
Valkó 2 4312 402 

Összesen: 31 73931 061 
(20132014. január 1-jei adat) 

 
 

II. 
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI  

 
 
4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 
 
A Társulás keretében a Mötv. 13. § (1) 4. és 8. pontjában, valamint 119. § (4) bekezdésében 
rögzített egyes önkormányzati feladatok kerülnek ellátásra az alábbiak szerint: 
 
4.1. Családsegítés – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Sztv.) 64. §-ában meghatározottak szerinti feladat- és 
hatáskörökkel.  

4.2. Gyermekjóléti szolgáltatás és szolgálat – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában meghatározottak szerinti 
feladat- és hatáskörökkel.  

4.3. Házi segítségnyújtás – az Sztv. 63. §-ában meghatározottak szerinti feladat- és 
hatáskörökkel. 

4.4. Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás – az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 93. §-ában meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörökkel. 

4.5. Belső ellenőrzés – az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. törvény 70. §-
ában meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörökkel. 

4.6. Államháztartási szakágazat és kormányzati funkciók: 
 Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 Kormányzati funkciók: 



 3 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok  jogalkotó és általános 
 igazgatási  tevékenysége 
 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
 107052 Házi segítségnyújtás 
 107054 Családsegítés 
 
5. A társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei 
 
5.1. A házi segítségnyújtást, családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást (a továbbiakban 

együtt: szociális szolgáltatások) a Társulás az általa alapított költségvetési szerven 
(intézményen) keresztül biztosítja, az alábbiak szerint: 
− Házi segítségnyújtás – Kóka, Mende, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Úri 

települések közigazgatási területére kiterjedő feladatellátással, 
− Családsegítés – Dány, Kóka, Mende, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Úri, Valkó 

települések közigazgatási területére kiterjedő feladatellátással, 
− Gyermekjóléti szolgáltatás és szolgálat – Dány, Kóka, Mende, Sülysáp, 

Szentlőrinckáta, Tóalmás, Úri, Valkó települések közigazgatási területére kiterjedő 
feladatellátással. 

5.2. A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti lakossági igényt közvetlenül az 
intézménynél kell előterjeszteni. E szolgáltatások igénybevétele a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló rendelet alapján történik, melynek megalkotására a Társulási Tanács az 
Sztv. 92. § (1) b) pontja alapján Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületét 
jelöli ki. 

5.3. A belső ellenőrzést társulás általi megszervezése iránti igényüket a társult 
önkormányzatok jelzik a Társulás munkaszervezete felé, amely gondoskodik az ezzel 
kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételéről a Társuláson keresztül ellátó 
önkormányzatok: Dány, Kóka, Mende, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tóalmás, Úri, Valkó. 

5.4. Társult felek rögzítik, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás teljes 
társulást lefedő megszervezéséről – a fennálló kötelmi jogviszonyok miatt – a 
legkorábban 2016. január 1-jétől kezdődően dönthet a társulás. 

 
6. A társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja 
 
6.1. A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről vagy lemondásáról a társult 

képviselő-testületek szabadon dönthetnek. 
6.2. Szolgáltatást igényelni naptári év első, lemondani naptári év utolsó napjával lehet, 

azonban erről legalább hat hónappal korábban kell döntenie a képviselő-testületnek, 
majd döntéséről haladéktalanul értesítenie kell a Társulási Tanácsot. 

 
 

III. 
A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 
 
7. A társuláshoz való csatlakozás, valamint a társulásból történő kiválás 

és kizárás 
 
7.1. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, 

ha törvény másként nem rendelkezik. 
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7.2. A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a Társulási 
Tanácsot értesíteni kell. 

7.3. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a 
naptári év utolsó napjával a kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely 
a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben 
nem tett eleget. 

7.4. A Társulás megszűnik a Mötv. 91. §-a szerinti esetekben. A társulás megszüntetéséhez a 
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges. 

 
8. A társulási megállapodás módosításának feltételei 
 
8.1. A társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
8.2. A társulási megállapodás módosítását bármelyik tag indítványozhatja. 

 
9. A Társulás döntéshozó szerve és a tagjait megillető szavazatarány 
 
9.1. A társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
9.2. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 

településenkénti egy-egy tag alkotja. A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. 
9.3. A társulási tanács tagjai közül – az önkormányzati választási ciklus idejére - elnököt 

választ. Az elnök akadályoztatása esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
9.4. A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt 

vehetnek. 
 

10. A Társulási Tanács döntéshozatalának módja, a minősített 
döntéshozatal esetei 

 
10.1. A Társulási Tanács legalább évente kétszer (félévenként) ülést tart. A Társulási Tanács 

ülésének összehívását írásban kezdeményezheti - a napirend megjelölésével - bármely 
tag. 

10.2. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a minősített többségű döntés 
meghozatalához megfelelő számú tanácstag jelen van. Határozatképtelenség esetén az 
elnök 15 napon belül ismét összehívja a Társulási Tanács ülését. 

10.3. Az egyszerű többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi 
képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők 
szavazatainak a felét. 

10.4. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 
a társulásban részt vevő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának a felét. 

10.5. A Társulás döntéseit – az ügyrendi döntések kivételével - minősített többséggel hozza.  
10.6. A társulási tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat 

kell megfelelően alkalmazni. 
 
11. A Társulás munkaszervezete 
 
11.1. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) – mint a társulás székhelye szerinti polgármesteri hivatal – a Sülysápi 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
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11.2. A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása a társulás által alapított 
költségvetési szerv (intézmény) közreműködésével történik. 

 
12. A társulás működésének ellenőrzési rendje 
 
12.1. A társulás működését a társulási tanács felügyeli, a Társulás gazdálkodásának 

ellenőrzését a Társulási Tanács végzi. 
12.2. A társulás a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kontrollrendszert és ellenőrzési 
mechanizmust működtet. 

12.3. A szakmai működést a társulás által nyújtott szolgáltatási területek felett szakmai 
felügyeletet ellátó szervek ellenőrzik. 

12.4. A társulás évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni a működéséről a társult 
képviselő-testületek felé. 

12.5. A Társulási Tanács képviseleti joggal rendelkező tagjai személyesen, vagy 
megbízottjuk útján figyelemmel kísérik az általuk képviselt településen a társulás által 
ellátott tevékenysége színvonalát, és a településen feladatot ellátó, társulás, vagy 
intézménye által foglalkoztatott szakdolgozók munkáját. A feladat ellátás 
tapasztalatairól, az észlelt esetleges hiányosságokról szükség szerint, illetve 
haladéktalanul tájékoztatja az elnököt és a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal 
vezetőjét. 

12.6. A Társulási Tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak 
képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.  

 
 

IV. 
A TÁRSULÁS ÁLTAL LÉTREHOZOTT KÖZÖS FENNTARTÁSÚ 

INTÉZMÉNY 
 
 
13. A közös fenntartású intézmény (költségvetési szerv) megnevezése, 

székhelye 
 

13.1. A Társulás által létrehozott közös fenntartású intézmény 
− megnevezése: Sülysáp Környéki Szociális Szolgáltató 
− székhelye: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. 

13.2. A költségvetési szerv névváltozás folytán használt megelőző megnevezése: Sülysáp 
Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
 

14. A közös fenntartású intézményre vonatkozó alapítói jogok gyakorlása 
 
A költségvetési szerv felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti alapítói és irányítói jogokat a 
Társulási Tanács gyakorolja. 
 
 

V. 
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA ÉS 

VAGYONA 
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15. A társulás gazdálkodásának szabályai 
 
15.1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni.  
15.2. A Társulás az Áht. előírásai alapján az önkormányzati költségvetésekhez hasonlóan 

éves költségvetést készít, melyet határozattal fogad el. A Társulás költségvetésének 
elfogadását, illetve beszámolási kötelezettségeit az Áht. vonatkozó előírásai figyelembe 
vételével kell teljesíteni. 

15.3. A gazdálkodás pénzügyi forrásai: 
− központi költségvetési támogatás, feladatfinanszírozás, 
− saját bevétel (tagok pénzügyi hozzájárulása) 
− egyéb források (pályázatok) 

15.4. A társulás igénybe veszi az általa ellátott feladatokhoz kapcsolódó, a központi 
költségvetésről szóló törvény Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 
támogatást, melyet Sülysáp Város Önkormányzata igényel és számol el.    

15.5. A Társulás által ellátott egyes feladatokhoz biztosított állami finanszírozás 
jogszabályban meghatározott feladatmutatóinak bármely okból (téves adatszolgáltatás, 
munkafegyelem megsértése stb.) történő nem megfelelő teljesítése nyomán 
bekövetkező, a Társulást terhelő esetleges visszafizetési kötelezettség azt a 
tagönkormányzatot terheli, amelyiknek illetékességi területén a visszafizetésre okot adó 
körülmény kimutathatóan keletkezett. 

15.6. A saját bevétel meghatározó része a tagok által fizetett, a folyó évi költségvetésben 
meghatározott társulási hozzájárulás. 

15.7. A gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó 
Sülysápi Polgármesteri Hivatal útján végzi. 

15.8. A Társulás ügykörében keletkező iratok, levelezések kiadmányozására, illetve a 
költségvetési határozatban szereplő előirányzat terhére a Társulási Tanács elnöke vagy a 
Társulás által fenntartott intézmény vezetője vállalhat kötelezettséget. A 
kötelezettségvállalás és utalványozás a munkaszervezeti feladatokat ellátó Sülysápi 
Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzatai szerint történik. 

15.9. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzését a Társulási Tanács végzi. 
 
16. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatos pénzügyi 

hozzájárulás mértéke, teljesítésének módja 
 
16.1. A társulási, illetve működési hozzájárulás mértékét a társulási tanács évente a 

költségvetési határozatában állapítja meg. A településenkénti hozzájárulás mértékének 
alapja főszabályként a települések lakosságszáma, azonban a Társulási Tanács 
határozatában ettől eltérő, a finanszírozott cél jellegéhez illeszkedő bepótlási 
kötelezettséget is megállapíthat. 

16.2. A társult önkormányzatok a társulási tanács által megállapított hozzájárulási összeget 
kötelesek a tárgyévi költségvetésükben szerepeltetni és megfizetni. 

16.3. A megállapított hozzájárulást az haviévi két egyenlő részletekben, március 31-ig, illetve 
szeptember 30-ig, átutalással kell teljesíteni a társulás számlájára. A tagok általi 
befizetések a társulás vagyonát képezik. 

16.4. A pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az 
önkormányzatok külön többletfinanszírozását igénylő döntéseket az önkormányzatok a 
saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá. 
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17. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése 
esetén irányadó eljárás 

 
17.1. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére a társulás tagjai kötelesek – jelen 

megállapodás hatályba lépését, illetőleg a társuláshoz való csatlakozást követő 30 napon 
belül – a pénzforgalmi szolgáltatójuk által ellenjegyzett, a beszedési megbízás 
teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatukat a Társulás munkaszervezetéhez 
eljuttatni. (Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tagönkormányzati 
felhatalmazás a társulási megállapodás mellékletét képezi.) 

17.2. A tagönkormányzat részéről az adott hónap végéig, a társulás számláján meg nem 
fizetett hozzájárulás elmaradásáról és mértékéről a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
hivatal a tagönkormányzatot elektronikus úton azonnal értesíti és felhívja, hogy 3 napon 
belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.  

17.3. A megállapított hozzájárulást a felhívásban szereplő határidőre nem teljesítő tag 
bankszámlája ellen a társulás jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást 
(inkasszót) benyújtani.  

 
18. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek gyakorlásának rendje 
 
18.1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 
18.2. A társulás vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlása a Társulási Tanácsot illeti. 
18.3. A vagyonnal kapcsolatos jogi kötelezettségek a Társulási Tanácsot terhelik, azonban a 

pénzügyi kötelezettségekért – lakosságszámuk arányában – a tagönkormányzatok is 
felelősek. 

18.4. A szociális szolgáltatások helyben történő biztosításához szükséges működési 
feltételeket (infrastruktúra, dologi feltételek) az önkormányzatok egyedileg biztosítják, 
a feladatellátás folyamatos fenntartásához szükséges mértékben. Ennek érdekében az 
önkormányzatok egy-egy helyiség kizárólagos használatát biztosítják az intézmény 
számára a hét minden munkanapján. A helyiség rendeltetésszerű használatához 
szükséges berendezési és felszerelési tárgyak beszerzéséről az önkormányzatok saját 
költségvetésük terhére gondoskodnak. 

18.5. A társulás vagyonára egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

 
19. Tag kiválása, kizárása esetén az elszámolás módja 
 
19.1. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát vissza kell adni a 

társulás azon tagjának, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.  
19.2. 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. 

19.3. A kiváló tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke elhelyezési 
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal és az 
alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege. 

19.4. Ha a tagönkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, 
és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a 
Társulásból való kiválás jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem 
teljesítette. 
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19.5. Amennyiben a kiváló önkormányzat a közös vagyon befizetésére vonatkozó részén 
belül bármilyen központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz 
részt, a kilépés nem jogosítja fel arra, hogy a társulási tanácsi döntéssel megvalósuló 
beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 

19.6. Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács 
döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl. közös tervek 
készítésének költségei, közös kiadványok költsége stb. 

 
20. A társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 

módja 
 
20.1. A társulás megszűnése esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell 

visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta.  
20.2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. A kötelezettségek kiegyenlítése után 
megmaradó vagyont a tagok teljesített hozzájárulásai arányában, a végleges 
támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 

20.3. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem 
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse. 

 
VI.  

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
 
21. A Társulás tagjainak jogai 
 
21.1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 

feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a 
Társulás szervezetének kialakításában. 

21.2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 
21.3. Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésein képviselője útján a saját 

önkormányzata érdekeit. 
21.4. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 
21.5. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 
21.6. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult 

a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 
21.7. 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. 

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

21.9. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
 
22. A társulás tagjainak kötelességei 
 
22.1. A Társulási Megállapodásban, a Társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön 

megállapodásokban és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak 
betartása. 

22.2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 
társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 
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22.3. A Társulási Tanács döntéseinek végrehajtása. 
22.4. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntések határidőben történő 

meghozatala, a társulás vezetőjével való egyeztetése, a társulással való közlése. 
22.5. Befizetési kötelezettségek határidőre történő teljesítése, a vagyon megóvása, annak 

lehetőség szerinti gyarapítása.  
22.6. Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok 

és információk továbbítása a Társuláshoz. 
22.7. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása.  

 
 

VII. 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 
23. Vitás kérdések tisztázása 
 
23.1. Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a társulásból eredő vitás 

kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, a bíróságon 
keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.  

23.2. Ez utóbbi esetre felek a székhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság 
illetékességét kötik ki. 

 
24. A megállapodás hatálya 
 
24.1. Jelen egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 2014. január 1-jén lép 

hatályba és határozatlan időre szól. A hatálybalépés feltétele a megállapodásnak a 
társult képviselő-testületek általi jóváhagyása. 

24.2. Jelen társulási megállapodás hatályba lépésével a Társulási Tanács 6/2013. (VI. 19.) 
számú határozatával elfogadott, 2013. június 19-én kelt társulási megállapodás hatályát 
veszti.  

 
Záradék 

 
Jelen egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Társulási Tanács a 11/2013. (IX. 
30.) számú határozattal, 2013. szeptember 30-ai ülésén fogadta el.  
Jelen egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a társulási tag önkormányzatok 
képviselő-testületei az alábbi határozatokkal, egybehangzóan elfogadták:  

 
Dány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

122/2013. (X. 31.) sz. határozat 
Kóka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

102/2013. (X. 24.) Képviselő-testületi határozat 
Mende Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

114/2013. (X. 17.) számú Önk. Határozat 
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

157/2013. (XI. 21.) ÖKT határozat 
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

90/2013. (X. 29.) Ök. Kt. határozat 
Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

129/2013. (X. 24.) Kt. határozat 
Úri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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116/2013. (10. 29.) képviselő-testületi határozat 
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

65/2013. (X. 16.) számú határozat 
  
  

Sülysáp, 2013. szeptember 30.2014…. 
 
 

 
 
 

Horváth LászlóNagy István 
Szentlőrinckáta Község Polgármestere 

 
P.H. 

 
 
 
 

Juhász Ildikó 
Kóka Község Polgármestere 

 
P.H. 

 
 
 

Gódor Lajosné 
Dány Nagyközség Község Polgármestere 

 
P.H. 

 
 
 

Horinka László 
Sülysáp Nagyközség Város Polgármestere 

 
P.H. 

 
 
 

 
Dr. Szabó TerézHaraszti Imre 

Úri Község Polgármestere 
 

P.H. 
 
 
 
 

Sziráki Szilárd 
Valkó Nagyközség Polgármestere 
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P.H. 
 
 

 
Kovács Magdolna 

Tóalmás Község Polgármestere 
 

P.H. 
 
 
 

Kaszanyi József 
Mende Nagyközség Község Polgármestere 

 
P.H. 

 
 
 


