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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről, Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. sz. 

képviseli Szemes István polgármester), valamint Szentpéterfa község Önkormányzata 

(9799. Szentpéterfa, Alkotmány u. 91. képviseli Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

 

    I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, FORMÁJA 

1.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 87. §-ban foglaltak alapján, jelen megállapodásban rögzítettek szerint Ják község 

Önkormányzata és Szentpéterfa község Önkormányzata megállapodik a Kommunális 

Üzemeltető- és Építő Szervezet (továbbiakban: KÜÉSZ) (9798 Ják, Kossuth L. u. 14. ) közös 

fenntartásában. 

 

2.A felek rögzítik, hogy a közös fenntartású intézmény a szerződéskötést megelőzően Ják 

község Önkormányzatának költségvetési szerve volt. 

 

3.  A Társulás neve: Kommunális Üzemeltető- és Építő Szervezet Társulása  

 

4.  A Társulás székhelye: 9798 Ják, Kossuth L. u. 14. 

 

5. A Társulás tagjainak neve és székhelye: Ják község Önkormányzata (9798 Ják, Kossuth 

L. u. 14.) és Szentpéterfa község Önkormányzata (9799. Szentpéterfa, Alkotmány u. 91.) A 

társulás jogi személy. A társulás tagjainak névsorát, székhelyét, képviselőinek nevét, valamint 

a mindenkori lakosságszámát a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. A mindenkori 

lakosságszám meghatározás a költségvetési törvény szerint meghatározott lakosságszámnak 

megfelelően történik. 

 

6. A Társulás feladata, célja az e megállapodásban megállapított  településüzemeltetési 

feladatok körébe tartozó kommunális szennyvíz gyűjtése,  tisztítása; szennyvíziszap kezelése, 

mezőgazdasági hasznosítása; szilárd hulladék gyűjtése, tárolása; közterületek fenntartása, 

építése;környezetvédelmi feladatok ellátása; önkormányzati tulajdonú építmények fenntartása, 

üzemeltetése, építése; egyéb kommunális és  infrastrukturális létesítmények fenntartása, 

építése; községgazdálkodási szolgáltatás;  egyéb vendéglátási tevékenység, szálláshely-

szolgáltatás; ingatlan-bérbeadás, üzemeltetés; egyéb máshová nem sorolható építés; 

közösségi, társadalmi   tevékenységek ellátása, hatékonyabb megvalósítása. 

 

7. A felsorolt feladatok ellátása a  KÜÉSZ útján fog történni. 

 

II. A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS  ÉS A KIZÁRÁS, VALAMINT A 

TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI 

1.       A társuláshoz történő csatlakozáshoz, a társulásban résztvevő képviselőtestületek (a 

továbbiakban: a Társulás tagja) mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges. 
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2.  A képviselő-testületek a társulásba történő belépésről szóló döntésükkel egyidejűleg 

felhatalmazzák a polgármestereket a megállapodás aláírására.  

3.  A társulásba történő belépés tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok hitelesített 

másolatait ezen megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza. 

4.  A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról 

szóló, a testület minősített többségével hozott döntést a képviselőtestület legalább 3 6 

hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. 

5. A társulási megállapodást felmondani év közben csak a társulásban részt vevő 

képviselőtestületek mindegyikének minősített többségű határozatával lehet. 

III. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 

 

1. A társulás tagjai a megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági  

    szempontból évente egy alkalommal ellenőrzik a társulás működését. 

IV. A TÁRSULÁSI TANÁCS 

1.       A felek megállapodnak, hogy közös döntéshozó szervként Társulási Tanácsot hoznak 

létre. 

2.       A Társulási Tanács 4 főből áll. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-

testületei által delegált tagok alkotják. Szentpéterfa község Önkormányzatának polgármestere 

és 1 fő képviselő, valamint Ják község Önkormányzata Képviselő-testületéből 2 fő. A 

Társulási Tanácsban mindkét tag 50-50%-al rendelkezik. A tanács egyes tagjai 25-25%-al 

rendelkezik. 

3. Szavazati jog, a szavazás rendje 

A társulási tanácsban mindkét tag egy szavazattal rendelkezik. A társulási tanács döntését 

határozattal hozza. 

3.1.A társulási tanács akkor határozatképes, ha az ülésén a megállapodásban 

meghatározott számú (2 tag) jelen van, de legalább a szavazatok felével rendelkező 

képviselő jelen van.  A javaslat elfogadásához 2 tag, de legalább annyi képviselő igen 

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a  

felét. 

 

a) A társulási tanács döntéseit fő szabály szerint egyszerű többséggel hozza. A 

társulási tanács érvényes döntéséhez egyszerű többség esetén legalább annyi 

tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen levő tagok szavazata 

felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.  

 

b) Minősített többség esetén legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

eléri az általuk képviselt települések lakosságszámának több mint felét és az 

általuk képviselt települések lakosságszámának felét.  

 

c) A társulási tanács tagjai minősített többségű szavazata szükséges: 
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- a társulási megállapodás módosítására irányuló javaslat,  

- továbbá a társulás megszüntetését kezdeményező 

döntés meghozatalához 

- elnök, alelnök, bizottság és eseti munkabizottság 

megválasztása esetén 

- Minősített többség szükséges szervezetének kialakítása 

és működésének meghatározása, választás, vezetői 

megbízatás adásához, illetőleg visszavonásához, 

fegyelmi büntetés kiszabásához, intézmény alapítása, 

átszervezése, megszüntetése, a Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben. 

- a Társulás működési körébe tartozó – pénzügyi  

hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz 

szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 

- a társult tagok hozzájárulásának megállapításához. 

 

3.2.Amennyiben az 3.1. a-b pontjaiban meghatározott szavazati arány nem biztosítható a 

Társulási Tanács 8 napon belül összehívott ismételt ülésen dönt a kérdésben.  

 

3.3.A társulási tanács határozatairól nyilvántartást kell vezetni, arról a felelősöknek 

kivonatot kell küldeni. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni 

a társulásban részt vevő önkormányzatoknak. 

 

3.4.A Mötv. 95§ (4) bekezdése értelmében a Munkaszervezet feladatait –  társulási tanács 

döntéseinek előkészítését, feladatainak végrehajtását – a Jáki Közös Önkormányzati 

Hivatal látja el. 

Szavazni személyesen vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő 

útján lehet. 

A Társulási Tanács tagjai évente legalább egyszer a képviselő-testületeiknek beszámolnak a 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

4.       A Társulási Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike 

jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése 

kimondta a megalakulását. 

5.       A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt választ, és alelnököt választhat. Az elnök 

képviseli a Társulást. A Társulási Tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. A Társulási 

Tanács ülését az elnök, távollétében akadályoztatása esetén az alelnök, hívja össze és vezeti.  

6. A Társulási Tanács hatáskörébe tartoznak: 

a)     döntés a költségvetési szerv működésének részletes szabályairól (Szervezeti és Működési 

Szabályzat) 

b) a társulás működéséről szóló éves beszámoló elfogadása 
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c) javaslat a KÜÉSZ Társulás tevékenységkörére, a társulás szolgáltatás igénybevételére 

meghatározott feltételeire 

V. A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE, ALELNÖK 

1. A Társulási Tanács tagjai sorából elnököt választ, akinek a megbízatása tagi 

mandátumának  a lejártáig tart. Az elnök személyére a társult önkormányzatot képviselő 

társulási tanácstag tesz javaslatot. 

2.       Az elnök: 

a)  előkészíti, összehívja és vezeti a Társulási Tanács ülését, 

b)  egyszemélyben, önállóan képviseli a társulást bíróságok, hatóságok és harmadik                                                                    

személyek irányában. 

c) A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, akadályoztatása esetén a Társulás 

képviseletét az alelnök látja el. 

 d)  A Társulás önkormányzatai tudomásul veszik, hogy az I. fejezetben szereplő közös 

fenntartású intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat a Képviselő-testületek az egyéb 

munkáltatói jogokat Szentpéterfa község polgármestere gyakorolja. A társulási megállapodás 

megkötése a meglévő vezetői megbízást nem érinti. 

3. Az alelnök: 

a)A Társulás az elnök mellett egy alelnöki tisztséget létesít. 

b)A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai sorából alelnököt 

választ. Az alelnök az elnök távolléte esetén önállóan jogosult eljárni és a Társulást 

képviselni. 

c)Az alelnök személyére a társulási tanács elnöke tehet javaslatot. 

 

VI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE 

1.       A Társulási Tanács évente legalább hat rendes tanácsülést tart. 

Az ülést össze kell hívni: 

a)    szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal; 

b)    a Társulási Tanács által meghatározott időpontban; 

c)    a Társulási Tanács tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára; 

d)    a Vas Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére. 

A Társulás rendkívüli tanácsülését össze kell hívni, ha azt a Társulási Tanács elnöke, vagy 

bármely tag az indok és a cél megjelölésével kezdeményezi. 
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2.       A Társulási Tanács ülésére a tagokat névre szólóan kézbesített vagy ajánlott levélben 

feladott meghívóval és a részletes előterjesztés megküldésével kell meghívni úgy, hogy az 

ülés napja és a meghívó elküldése között legalább 8 5 napos időköz legyen. A fentiekkel 

azonos hatályúnak minősül - az időköz megtartásával - a telefaxon, vagy táviratban elküldött 

értesítés is. A meghívónak tartalmaznia kell a Társulási Tanács ülésének napirendjét, helyét, 

időpontját. Nem szükséges a fenti határidő megtartása, ha az ülés korábbi megtartásával a 

Társulási Tanács tagjai egyetértenek. 

3. Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, illetve   felhatalmazott 

képviselő útján lehet. 

4. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik. A döntését 

határozati formában hozza meg. 

5. A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte 

esetén az ülést az alelnök hívja össze és vezeti. 

6. A Tanács ülése nyilvános.  

7. A Tanács zárt ülésére a  Mötv. 46.§ (2) bekezdését kell alkalmazni. 

8. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv. 52§.(2) bekezdése  

alapján a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet az Elnök és Tanács által felhatalmazott 

tag írja alá. 

9.   A Társulási Tanács részletes működési szabályait - a jelen megállapodásban 

meghatározott keretek között - maga állapítja meg. 

10. Szavazategyenlőség esetében az indítvány a következő tanácsülésen tárgyalandó dönt. 

11. A közös intézmény költségvetését a Képviselő-testületek fogadják el. Az elfogadott 

költségvetés Ják község Önkormányzatának a mindenkori éves költségvetésében szerepel. 

12. Az intézmény belső ellenőrzését pénzügyi, gazdálkodási feladatait a Jáki Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

13. A Társulás önkormányzatai tudomásul veszik, hogy Ják Község Képviselő-testülete a 

Társulás céljain túl a közös fenntartású intézmény számára további feladatokat is 

meghatározhat a társult önkormányzat igényeit is figyelembe véve. 

 

14. A közös intézmény költségvetési finanszírozásáról Ják község Önkormányzata 

gondoskodik. A közös intézmény a saját bevételeivel a jóváhagyott költségvetésen belül 

önállóan gazdálkodik. 

 

15. Ják és Szentpéterfa községek önkormányzatai a közös intézmény működtetéséhez való 

anyagi hozzájárulását a társult tagok részére végzett szolgáltatás ellenértéke képezi. 

VII.   A TÁRSULÁS FENNÁLLÁSA, MEGSZŰNÉSE 

1.       A Társulás jelen megállapodás elfogadásának napjától  2014. december 31-i időpontig 

áll fenn.       
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Záradék: 

A Társulási Megállapodás módosítását a Kommunális Üzemeltető- és Építő Szervezet 

Társulását alkotó önkormányzatok az alábbi határozatokkal fogadták el.  

 

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2013.(IX.16.) számú képviselő-testületi 

határozatával 

Szentpéterfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2013. (X.03.) számú képviselő-

testületi határozatával 
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Kommunális Üzemeltető- és Építő Szervezet Társulása 

MELLÉKLETEK 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A társulást alkotó települési önkormányzatok 

 

 

1. Ják Község Önkormányzata, 9798 Ják, Kossuth u.14. Lakosság (2012. 01.01.): 2 591 

fő. Képviselő neve: Szemes István 

2. Szentpéterfa Község Önkormányzata, 9799 Szentpéterfa, Alkotmány u. 91. Lakosság 

(2012. 01.01.): 953 fő. Képviselő neve: Skrapitsné Jurasits Ágnes 
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Kommunális Üzemeltető- és Építő Szervezet Társulása 

 
2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 

 

A társulásba történő belépés és módosítás tárgyában hozott képviselő-testületi határozatok 

hitelesített másolatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 


