
ELŐTERJESZTÉ 

Iregszemcse Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. november hónap 30. 

napján tartandó ülésének 1.) napirendi pontjához: 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról: 

-— A Képviselő-testületnek lejárt határidejű határozata nem volt. 

Határozati javaslat 
  

Iregszemcse Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és az előző ülést követően tett fontosabb 

intézkedésekről szóló nemleges jelentését elfogadja. 

Iregszemcse, 2022. november 28. 

    
Haza x Tóth Szabolcs s. k. 

zN polgármester 
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IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2023. ÉVI MUNKATERVE 

Minden képviselő-testületi ülés első napirendi pontja a Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 10/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése alapján: , az 

első napirend tárgyalását megelőzően a polgármester beszámol a lejárt határidejű képviselő- 
testületi határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, és 

tájékoztatást ad az előző ülés óta fett fontosabb intézkedésekről, eseményekről". 

Napirendek után: Kérdés, interpelláció, egyebek. 

2023. január 16-31. közt 17" óra 

ALAKULO ULES 

  

  

2023. január 16-31. közt 18 óra 
  

2) Köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet megalkotása. 

Előadó: jegyző 

3) Köztisztviselői illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotása. 
Előadó: jegyző 

4) Belső ellenőr megválasztása. 
Eladó: polgármester 

5) Képviselői tiszteletdíjak megtárgyalása. 
Eladó: polgármester 

2023. február 15. (szerda) 17" óra 
  

2) Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 

megtárgyalása. 
Előadó: jegyző 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke 

ad tájékoztatást. 

3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke 

ad tájékoztatást. 

4) Saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető  ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad 

tájékoztatást.



5) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről beszámoló. 

Előadó: jegyző 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke 

ad tájékoztatást. 

6) A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása és az előző évben igénybe vett 

szabadsága mértékének megállapítása. 
Előadó: jegyző 

7) Polgármester éves cafetéria juttatásának meghatározása. 

Előadó: jegyző 

8) Adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó előzetes adatszolgáltatás. 

Előadó: polgármester 

9) Likviditási terv elfogadása. 

Előadó: polgármester 

2023. április 26. (szerda) 17" óra 
  

2) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról. 

Előadó: jegyző 

3) Beszámoló aDÁM Önkormányzati Társulás 2022. évi munkájáról. 

Előadó: polgármester 

4) Beszámoló a településüzemeltetési csoport 2022. évi munkájáról. 

Előadó: településüzemeltetési csoportvezetők 

5) Iregszemcsei Települési Értéktár Bizottság munkájáról beszámoló. 
Előadó: bizottság elnöke 

6) Az óvodai beíratást megelőző hirdetmény közzétételéről szóló döntés. 
Előadó: polgármester 

2023. május 31. (szerda) 17" óra 
  

2) Rendőrkapitányság beszámolója. 

Előadó: rendőrkapitányság megbízottja 

3) Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
Előadó: katasztrófavédelem megbízottja 

4) A Polgárőrség beszámolója. 

Előadó: egyesület elnöke



5) 2022. évi költségvetési rendelet módosítása. 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke ad 
tájékoztatást. 

6) Zárszámadási rendelet megalkotása. 

Előadó: polgármester 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke 

ad tájékoztatást. 

7) Éves összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 

Előadó: polgármester 

8) A község közművelődési helyzetéről beszámoló. 

Előadó: művelődési ház vezetője 

9) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 

értékelése. 

Előadó: jegyző 

2023. szeptember 27. (szerda) 179 óra 
  

2) Tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok 

alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. 

Előadó: polgármester 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, melyről a bizottság elnöke 

ad tájékoztatást. 

3) Tájékoztató az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2022-2023-as tanév 

munkájáról és a 2023-2024-es tanév előkészítéséről. 

Előadó: intézményvezető 

4) Beszámoló Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha 2022-2023-as 

nevelési év munkájáról és a 2023-2024-es nevelési év előkészítéséről. 

Előadó: intézményvezető 

5) Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról. 

Előadó: polgármester 

6) Iskolai körzethatárok véleményezése. 
Előadó: polgármester 

2023. október 25. (szerda) 179 óra 

2) Beszámoló a háziorvosi szolgálat működéséről. 

Előadók: háziorvosok



3) Beszámoló Iregszemcse Szociális Intézménye munkájáról. 

Előadó: intézményvezető 

4) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat működéséről. 

Előadó: tanyagondnok 

5) Civil szervezetek 2022. évi beszámolója. 

Előadó: civil szervezetek képviselője 

6) Beszámoló az adóztatásról. 
Előadó: jegyző 

7) Nem  közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás 
elfogadásáról szóló döntés. 

Előadó: polgármester 

2023. november 29. (szerda) 17" óra 
  

2) A képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: polgármester 

3) Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 
Előadó: jegyző 

4) Önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettsége, 
valamint képviselői tevekénységéről szóló tájékoztatási kötelezettség megtárgyalása. 
Előadó: polgármester 

5) A helyi önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének 

közzétételéről szóló döntés. 

Előadó: polgármester 

2023. december ... 17" óra 
KÖZMEGHALLGATÁS 
  

Iregszemcse, 2022. november 24. 

Tóth Szabolcs s.k. 

polgármester 

 



IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023, ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

Az éves ellenőrzési terv tartalmi elemeit a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási belső kontroll standardok és gyakor- 
lati útmutató (PM 2022. augusztus) határozza meg. 

  

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja 
  

! Kockázatelemzés (lista, mátrix) 2022.     

  

Az ellenőrzés 
! Sorszám , 

tárgya 

Az ellenőrzés célja, 
módszerei, ellenőri- 

zendő időszak 

Azonosított koc- 

kázati tényezők 

" , , z e Led 6. 

Az ellenőrzés típu- Az ellenőrzött 
sa ; ; 

tt egyseg 

SZEFV, SzeFveze- ] 

Áz ellenőrzés 

tervezett üte- 

mezése 

Áz ellenőrzésre 
fordítandó ka- 

pacitás 
! ellenőri nap - fő 

  

A 2022. évi 
külső (ÁSZ)- és 
belső ellenőrzé- 

sek megállapí- 
1. tásaira készült 

Intézkedési 

tervek és azok 
végrehajtásának 

ellenőrzése         

Célja: 
A 2022. évben külső 
szerv és a belső el- 
lenőrzés által végre- 
hajtott ellenőrzések 
kapcsán készített 
Intézkedési tervben 
meghatározott fel- 
adatokat maradékta- 
lanul végrehajtották- 
€? 
Módszerei: 
Az Intézkedési ter- 
vekben meghatáro- 
zott feladatok végre- 
hajtásának ellenőrzé- 
se. 

Időszak: 2022. 01. 

01.- 2022. 12. 31.   
Nem készült 

Intézkedési terv. 

Az Intézkedési 
tervben megha- 
tározott felada- 
tokat nem, vagy 
nem teljes mér- 
tékben hajtották 
végre.   

Önkormányzat, 
Közös Polgár- 
mesteri Hivatal 
és Intézményei 

Rendszerellenőrzés 

    
2023. 10. hó 

Jelentés: 

2023. decem- 

ber15. 

3 nap 

(1 vizsgálatve- 
zető, 2 ellenőr) 

    

  

 



    

  

Célja: annak megálla- 

pítása, hogy a 2022. 
évről december 31-ei 

fordulónappal készí- 
tett mérlegben kimu- 
tatott eszközök és 
források soronkénti 

A befektetett  ! alátámasztására ké- 

eszközök leltá I szülte leltár. ,...:  ] készült Intézke-  ! Szabályszerűségi Közös Polgár 1. 2. rának és leltá- ! Megtörtént-e a tárgyi dési terv utóellenőrzés mesteri Hiva Jelentés: 
rozásának el- ! eszközök fizikai leltá- " tal, Intézmé- 2023. decem- 

lenőrzése rozása? A leltározást nem nyek ber 15. 
Módszerei: a leltáro- MNÉNNSÉES 

; 7 , : ín — ] a törvényi előírá- 
zás szabályozási, elő- soknak és a sza- 
készítési folyamata, , 

, ezaz bályzatokban 
végrehajtásának sza- 
bályszerűsége. 

foglaltaknak 

Időszak: 2022. 01.01.- 

Nem készült, 

vagy nem kellően 
pontosított a lel- 
tározási szabály- 
zat. 

A leltározás vég- 
teliajtására nek Önkormányzat, ! 2023. 10. hó 

3 nap   
! (1 vizsgálatve- 
] zető, 2 ellenőr 

j 

megfelelően haj- 

2022. 12. 31. tották végre. 

Tartalék időke- Rendkívüli igé- 2023. év 2 nap 
ret nyek teljesítése 2 fő 

álntés a Kitűzött célok, a 1 nap 
4. 2023. évi belső terv hatékony 2024.január ] belső ellenőrzé- 

PNNYNÉNÉ megvalósítása Si vezető 
ellenőrzésről 

  

                  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. és 
48. §-ának megfelelően a belső ellenőrzési vezető azállamháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével 

re 
készítettem el az éves ellenőrzési tervet. 
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Az éves terv elkészítése során figyelembe vettem 
an a fejezetet irányító szerv/irányított szerv szakmai és ellenőrzési stratégiáját, a kapcsolódó célkitűzéseket, 
a a stratégiához kapcsolódó dokumentált kockázatelemzéseket, továbbá minden olyan eszközt, mellyel a szervezeti kockázatok elfo- 

gadható szinten tarthatók; 
a a fejezetet irányító szerv/irányított szerv kockázatkezelési rendszerét; 
a . akapacitásfelmérésekeredményeit, a külsőerőforrásokigénybevételénekszempontjait. 

Veszprém: 2022.november22. 

Készítette: Kiss Mária 

  

belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: 

  

Dr. Marinka Nikolett jegyző 
jegyző



Tisztel Választópolgárok! 

Sajnálattal közlöm azokkal akik bizalmukkal megtiszteltek és rám szavaztak az önkormányzati 

választáson, hogy tovább nem folytatom a képviselőséget. 

Amit sikerült elérni az nem tölt el megelégedettséggel. Tekintettel az önkormányzat anyagi 

helyzetére sikerült a szennyvíz befizetésből két részletet visszafizetni azoknak akik egy összegben 

vagy több részletben annak idején befizették a hozzájárulást, Sajnos anyagiak híján az elvonások 

miatt a további két rész visszafizetését nem tudja az önkormányzat teljesíteni. 

Lemondásom egyik oka ez volt. Továbbá nem értettem egyet azzal sem, hogy a falu vízközmű 

vagyona ami több, mint egy milliárd forint ingyen az állam kezébe kerüljön. 

Személyes problémám az önkormányzati tevékenységem alatt nem adódott. Lehetőségemhez 

mérten mindent megtettem a lakosság érdekében. 

Iregszemcse 2022.11.21. 

Tisztelettel; 

Mokcsay Miklós



Savanyuné Bodor Éva 

önkormányzati képviselő beszámolója 

A Képviselő-testület a 2021 XI.24-én elfogadott éves munkaterv alapján dolgozott 

2022 évben. A munkatervben meghatároztuk azokat a témákat, melyek az Iregszem- 

csei Önkormányzat teljes tevékenységét érinti, különös tekintettel az Önkormányzat 
költségvetésére és a gazdálkodás egészére. 

Az Önkormányzat életében meghatározó fontossággal bír az éves költségvetés össze- 

állítása, annak elfogadása végrehajtása az esetleges módosításokkal. 

A Pénzügyi Bizottság az idei évben rendszeresen megtartotta gyűléseit a Képviselő 
testület elé kerülő anyagokat megvitatta javaslatot tett az elfogadásra ill a módosításra. 

A 2021évi Költségvetés végrehajtását megtárgyaltuk elfogadtuk, valamint a 2022 évi 
Költségvetést is megtárgyaltuk, a júliusi pénzügyi teljesítést jóváhagytuk, a 
Képviselőtestületnek elfogadásra javasoltuk. 

Ez év februárjában került átutalásra ill kp-s kifizetésre az előzetesen jóváhagyott listák 

alapján a szennyvízhozzájárulás 2.részlete/ talán az utolsó is / a lakosság megelégedésé- 

re. 

Az idei beruházások közül a legjelentősebb az Óvoda-mini bölcsőde építése, melyhez 

többlettámogatást kellett igényelni, valamint a következő évek többletbevételei terhére 

50 Millió Ft hitelt is szükséges volt felvenni.A beruházás megvalósítása miatt a PÜ 
Bizottság fontosnak tartotta a hitel felvételének megszavazását, 

A különbözó fejlesztési lehetőségek és pályázatoknak és a Magyar Falu prog- 

ramnak köszönhetően több lehetőség is akadt a beruházások felújítások 
megvalósítására./ játszótér, géppályázat, a temetőben a ravatalozó épületének felújítása/ 

APÜ Bizottság több esetben tárgyalta a közbeszerzési pályázatokra beadott anyagokat 

míg döntés született az elbírálásukról. 

Már az év folyamán láthatóvá vált, hogy a pénzügyi helyzet egyre rosszabb.A 
gépjárműadó bevétele már tavaly megszünt , az iparűzési adót az állam megfelezte, a 
helyi adók térítési díjak emelését a Kormány befagyasztotta. 

Az élelmiszer nyersalapanyagok ára, valamint a villamosenergia, gázenergia ára 
fokozatosan növekedett, melyhez a Kormány többlettámogatást nem biztosított, így a 
pénzügyi helyzet egyre rosszabb lett.



Az ERÖV Szekszárd megkereste az Önkormányzatot /2022.97.25 kelt levél/ hogy az 
energiahelyzet miatt a község képviselőtestülete járuljon hozzá a viziközművagyon 

ingyenes és térítésmentes átadásához a Magyar Állam részére. 

A képviselőtestület további egyeztetést kért, mely nem vezetett eredményre. 

Tájékoztatásul:Iregszemcse 2013 évi vagyonértékelése alapján a viziközmű vagyon érté- 

ke 202.785.192.-Ft, a szennyvízközművagyon 1.159.102.444 Ft. 

Községünk a mai napig megközelítően 15 millió Ft-al tartozik a Tamási Vízműnek a 
2014- 

évben visszavett vizhálózatért, melyet átadott az ERÖV Szekszárd részére. 

Több esetben előfordult rendkívüli testületi ülés elrendelése melyen minden esetben 

résztvettünk, mivel a téma azt indokolta, 

A 2019 évi Önkormányzati választáskor vállaltam a megtisztelő megbízatást a közsé- 

günk vezetésében, azonban a fentiek miatt sajnos a testület feloszlatásához én is hoz- 

zájárultam. 

Azt még el kell mondanom, hogy sem 2019-ben, sem 2020.ban sem2021.-ben sem az 

idei évben a testület semmilyen anyagi juttatásban nem részesült, tekintettel az Önkor- 

mányzat anyagi helyzetére. 

Kérem beszámolóm elfogadását és tudomásulvételét. 

A jövőre megalakuló testületnek kívánok jó erőt egészséget, kitartást, több sikert. lehető 

séget a közégünk fejlődése érdekében. 

Megköszönve figyelmüket, tisztelettel; 

? 
S aw-a ; 2 od va 

Savanyuné Bodor Éva 

önkormányzati képviselő 

Iregszemcse,2022.11.23.



Tisztelt Társulási Tanács Tag! 

Tisztelt Jegyző Asszony/ Úr! 

2022. november 7. napján tartott Társulási ülésén a DÁM Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa döntött a Társulási Megállapodás ismételt módosításáról, mivel 
Tamási Város Önkormányzata 121/2022 (VI.29) számú  képviselő-testületi 

határozatában úgy döntött, hogy az általa működtetett tanyagondnoki szolgálat szociális 

alapfeladatot 2023. január 1. napjától átadja a Dám Önkormányzati Társulás 

fenntartásában működő Tamási és Környéke Szociális Központnak, valamint Hőgyész 

Nagyközség Önkormányzata, Mucsi Község Önkormányzata, Kalaznó Község 
Önkormányzata és Dúzs Község Önkormányzata pedig úgy döntött, hogy 2022. 

december 31. napjával kiválni szándékozik a Társulásból. 

A DÁM Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 2023. január 1-jétől 

hatályos módosítását az 1. számú melléklet, az egységes szerkezetű megállapodást a 2. 

számú melléklet tartalmazza. 

Határozati javaslat: 

kévereeree Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadta a DÁM 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításait, és az egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a DÁM Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának aláírására. 

Határidő: december 2. 

Felelős: polgármester 

Kérem, szíveskedjenek a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról 
szóló képviselő-testületi határozatot szkennelve megküldeni a tasitötobbcelul.t- 
online.hu e-mail címre, egy eredeti példányát pedig a Társulási Megállapodás 

aláírásakor C(ÖNKORMÁNYZATOS vagy KÉPVISELŐ-TESTÜLETES BÉLYEGZŐ szükséges) 
magukkal hozni! 

Köszönettel: 

Porga Ferenc 

elnök



DÁM Önkormányzati Társulás 

Társulási megállapodásának módosítása 

A társulásban részt vevő települési önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésének k) pontjára, a 34. cikk (1) bekezdésére, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a helyi önkormányzatok társulásairól szóló IV. 
fejezetére tekintettel a DÁM Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását az alábbiak 

szerint módosítják: 

4. 

5. 

A Tárulási megállapodás 3.1. alpontjának Szociális szolgáltatások közül felsorolása a 

következő , e) falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás" szövegrésszel egészül ki. 

A Társulási megállapodás 6.1. Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális 
Integrációs Központja pontja 

Házi segítségnyújtás szövegrészéből a Mucsi, Hőgyész, Kalaznó, Dúzs szövegrész 

elhagyásra kerül. 

Szociális étkeztetés szövegrészéből a Hőgyész, Kalaznó, Dúzs szövegrész elhagyásra 

kerül. 

Idősek nappali ellátása szövegrészéből a Dúzs, Hőgyész, Kalaznó, Mucsi szövegrész 

elhagyásra kerül. 

Család és gyermekjóléti szolgáltatás szövegrészéből a Dúzs, Hőgyész, Kalaznó, Mucsi, 

Szakály szövegrész elhagyásra kerül. 

Adósságkezelési szolgáltatás szövegrészéből a Dúzs, Hőgyész, Kalaznó, Mucsi 

szövegrész elhagyásra kerül. 

Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása szövegrészéből a Kalaznó, Mucsi szövegrész 
elhagyásra kerül. 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe pontja a következő 
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás: Fornádpuszta, Kecsegepuszta szövegrésszel 
egészül ki. 

A társulási megállapodás 1. számú melléklete helyébe a módosítás 1. számú melléklete, 

a 2. számú melléklete helyébe a módosítás 2. számú melléklete, az 5. számú 
melléklete helyébe a módosítás 3. számú melléklete lép. 

A Társulási megállapodás egyebekben változatlan marad. 

Jelen módosítás 2023. január 1-jével lép hatályba. 

Tamási, 2022. november 7. 

Porga Ferenc 

elnök



sz. melléklet 

1. sz. melléklet 

A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma, képviselője 

  

    

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

      Önkormányzata   tér 1.     

Sorszám / Tag neve székhelye lakosság ! képviselője 

szám 

1. Belecska Községi 7061 Belecska, Főutca ) 358  !Szemeti Sándor 

Önkormányzat 20. 

2. Diósberény Község (7072 Diósberény, 338  ]Tillmann András László 

Onkormányzata Iskola utca 9. 

3. Értény Község 7093 Értény, Béke tér 744 ] Gománné Szabó Zsuzsanna 

Önkormányzata 325. 

4. — )Felsőnyék Községi 7099 Felsőnyék, 1077 ])Debella László 
Önkormányzat Kossuth utca 57. 

5. Fürged Község 7087 Fürged, Kossuth 719 Barkóczi József 

Önkormányzata utca 18. 

6. Iregszemcse Község  ] 7095 Iregszemcse, 2656 ] Tóth Szabolcs 

Önkormányzata Kossuth tér 19. 

7. Keszőhidegkút 7062 Keszőhidegkút, 206 Nagy Aranka 
Község Petőfi utca 24. 

Önkormányzata , 

8. Kisszékely Községi ]7082 Kisszékely, 310 Pajor Agnes 

Önkormányzat Szabadság utca 409. 

9. Koppányszántó 7094 Koppányszántó, 331  ]Niklai Gábor 

Község Rákóczi utca 164. 
Önkormányzata 

10. Magyarkeszi Község / 7098 Magyarkeszi, 1181 ]JKovács Erzsébet 
Onkormányzata Szabadság utca 2. 

11. Miszla Község 7065 Miszla, Fő utca 282 ]BodorlIstván 

Önkormányzata 63. 

12. ! Nagykónyi Község 17092 Nagykónyi, Nagy ! 1063 ] Pusztai László 
Onkormányzata utca 108. 

13. Nagyszékely Községi ] 7085 Nagyszékely, —  ] 422 Klubecz Istvánné 

Önkormányzat Táncsics utca 11. 

14. Nagyszokoly Község [7097 Nagyszokoly, 886 — Fejes Benjamin — j 

Önkormányzata Petőfi utca. 276. 

15. OZzora Község 7086 Ozora, Szabadság! 1636 ]Nagy Istvánné 

  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

16. Pári Község 7091 Párt, Nagy utca 669  ]Glück Róbert 
Önkormányzata 18. 

17. Regöly Község 7193 Regöly, Rákóczi 1127 ] Kelemen Csaba 
Onkormányzata utca 2. 

18. Szakadát Község 7071 Szakadát, Ady E. 243 ]ILaszk Gábor 
Önkormányzata utca 233. 

19. Szakály Község 7192 Szakály, Kossuth ! 1298 ] Feuerbach Szabolcs 
Önkormányzata utca 11. 

20. Szárazd Község 7063 Szárazd, Béke 268 Szabó Lászlóné 

Önkormányzata utca 169. 

21. Tamási Város 7090 Tamási, 8115 ]Porga Ferenc 

Onkormányzata Szabadság utca 46-48. 

22. Tolnanémedi Község ) 7083 Tolnanémedi, Fő 1018 ] Vígh László 

Önkormányzata utca 29. 

23. Udvari Község 7066 Udvari, 317 ]Peszt Attila 

Önkormányzata Szövetkezet utca 47. 

24. Újireg Község 7095 Újireg, Kossuth 294 Pethes József 

Onkormányzata utca 1. 

25. Varsád Község 7067 Varsád, Ady E.  ) 391  ] Andrási Zoltánné 
Önkormányzata utca 4. 

Összesen: 25949         
  

 



2. sz. melléklet 

2. sz. melléklet 

A társulási tagokat megillető 2019. évi szavazatszámok 
a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján ( a szavazatszámok a következő 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évét 

követő január 1-ig érvényesek) 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

                

lakosságarányos [összes 
sorszám I Település lakos I] alapszavazat ! szavazat szavazat 

1 Belecska 358 15 8 23 

2 Diósberény 338 15 8 23 

3 Értény 744 15 16 31 
4 Felsőnyék 1077 15 22 37 

5 Fürged 719 15 16 31 

6 Iregszemcse 2656 15 54 69 

7 Keszőhidegkút 206 15 6 21 

8 Kisszékely 310 15 8 23 

9 Koppányszántó 331 15 8 23 

10 Magyarkeszi 1181 15 24 39 

11 Miszla 282 15 6 21 

. 12 — ] Nagykónyi 1063 15 22 37 

13 Nagyszékely 422 15 10 25 

14 Nagyszokoly 886 15 18 33 

15 Ozora 1636 15 34 49 

16 Pári 669 15 14 29 

17 Regöly 1127 15 24 39 

18 Szakadát 243 15 6 21 

19 Szakály 1298 15 26 41 

20 — [Szárazd 268 15 6] 21 

21 Tamási 8115 15 164 179 

22 Tolnanémedi 1018 15 22 37 

23 Udvari 317 15 8 23 

24 — ]Újireg 294 15 6 21 
25 Varsád 391 15 8 23 

Összesen 25949 375 544 919 
 



3. sz. melléklet 

5. sz. melléklet 

A pénzügyi hozzájárulás alapjául szolgáló lakosságszám (2022. január 1. ) 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

              

Sorszám Település lakos 

1 Belecska 335 

2 Diósberény 306 

3 Értény 738 
4 Felsőnyék 1072 

5 Fürged 687 

6 Iregszemcse 2618 

T Keszőhidegkút 202 

8 Kisszékely 303 

9 Koppányszántó 331 

10 Magyarkeszi 1173 

11 Miszla 280 

12 Nagykónyi 1028 

13 Nagyszékely 417 

14 Nagyszokoly 892 

15 Ozora 1637 

16 Párt 645 

17 Regöly 1082 

18 Szakadát 249 

19 Szakály 1303 

20 Szárazd 271 

21 Tamási 7944 

22 Tolnanémedi 971 

23 Udvari 298 

24 Újireg KN j 283 
25 Varsád 353 

. — JÖsszesen 25418 
 



Társulási megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetben 

PREAMBULUM 

A társulásban részt vevő települési önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdésének k) pontjára, a 34. cikk (1) bekezdésére, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól szóló IV. fejezetére 

tekintettel — a résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai 

szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos 
teherviselés mellett önkormányzati feladat- és hatáskör, hatékonyabb, célszerűbb ellátása 
érdekében — jogi személyiséggel rendelkező társulást (a továbbiakban Társulás) hoznak létre. 

1. 

3. 

A Társulás neve, székhelye: DÁM Önkormányzati Társulás 7090 Tamási, Nyírfa sor 

15. 
  

A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, lakosságszámát és képviselőjének nevét a 

megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza, melyet a Társulási Tanács a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei 

lakosságszáma alapján a választás évében aktualizál. 

  

A Társulás működési területe: A tag települési önkormányzatok közigazgatási területe. 

A Társulás határozatlan időtartamra jön létre. 

A Társulás jogállása: A Társulás jogi személyiségű. Gazdálkodására a költségvetési 

szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A Társulás bélyegzője: Kör alakú, középen Magyarország címere, a kör szélén a 

Társulás neve és székhelye körbefutó felirattal. 

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök   

A társult tagok a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve 
hatékonyabb ellátása érdekében vállalják, hogy az alább felsorolt feladatokat közösen 

látják el oly módon, hogy ezen feladat- és hatásköröket átruházzák a társulásra. 

A helyi önkormányzatok részéről helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó 
helyi kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok közül az alábbi feladatokat 

látja el: 
3.1. szociális alapellátások, család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai; 

3.2. belső ellenőrzés működtetése és központ 

3.3. gazdálkodási feladatok ellátása. 
3.4. gyepmesteri feladatok 
3.5. háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet 

3.6. televíziós szolgáltatás feladat ellátása



3.1. Szociális alapellátások, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ feladatai 

A Társulás által fenntartott intézményben ellátott szociális és gyermekjóléti 

alapszolgáltatási feladatok: 

Szociális alapszolgáltatások közül: 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 

étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, 

család-és gyermekjóléti szolgálat (ezen belül adósságkezelési tanácsadás, 
helyettes szülői hálózat), 
nappali ellátás biztosítása, (ezen belül demens nappali ellátás) 

falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

A társulás által fenntartott Tamási és Környéke Szociális Központ, mint járásszékhely 

településen működő intézmény, ellátja a család-és gyermekjóléti központ feladatait is. 

A Társulás feladata az általa fenntartott intézményre vonatkozóan: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 

kiemelten: 

elkészíti és jóváhagyja az intézmény alapító okiratát, dönt az intézmény nevének 
megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, tevékenységi körének 
módosításáról; 

jóváhagyja az intézmény éves költségvetését és az engedélyezett létszámkeretét; 

e jóváhagyja az intézmény szakmai programját, szervezeti és működési 
szabályzatát, elkészíti a szolgáltatás-tervezési koncepciót, szükség esetén azt 
felülvizsgálja, módosítja; 

meghatározott . időpontokban adatot szolgáltat az országos jelentési és 
férőhelyfigyelő rendszerbe (20/B. §); 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben az ellátottak jogainak 
megsértése esetén a panaszt az intézményvezető vizsgálja ki; amennyiben az 
intézményvezető nem intézkedik, vagy azzal a panasztevő nem ért egyet, 
jogorvoslattal fordulhat a társulási tanácshoz; a társulási tanács a megkeresésétől 

számított 15 napon belül határoz; (94/E. §) 

intézményi jogviszony megszűntetése valamint korlátozó intézkedés elleni panasz 
elbírálására is az előbbi szabály érvényes (94/A. §); 

köteles a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92/A-92/B §-a szerint gyakorolni fenntartói feladat- és jogköreit, valamint 
egyéb vonatkozó (kormány és miniszteri) rendeletek előírásait betartani. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotás kötelezettsége a Tamási és 
Környéke Szociális Központ esetében Tamási Város Önkormányzatát illeti. A 

Tanács által hozott döntésekről a kijelölt önkormányzat rendeletet alkot, amely 

rendelet az ellátásban részt vevő önkormányzatokra nézve kötelező érvényű." 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján:



se napra készen végzi a szociális szolgáltatások engedélyeztetésével összefüggő — 
telephelyekre vonatkozó - szolgáltatói nyilvántartás bejegyzésével, módosításával, 

visszavonásával összefüggő feladatokat. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Kormányrendelet alapján: 

e térítési díjhátralék esetében jelzálogjog bejegyzési kérelem benyújtása a 

kormányhivatalhoz. 

A fenntartó további feladata: 

e ellátja a magasabb vezető kinevezésével összefüggő feladatokat (pályáztatás, 
kinevezés, kinevezés visszavonása, fegyelmi ügyek, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben a fenntartóra vonatkozó 

előírások); 

e elkészíti a magasabb vezető munkaköri leírását; 

A Társulási Tanács a szociális intézmény vezetőjére ruházza át az alábbi fenntartói 

feladatokat: 

s. gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről. 

3.2. Belső ellenőrzés 

A Társulás ellátja a feladatellátást igénylő tagönkormányzatok, azok polgármesteri 
hivatalainak, közös önkormányzati hivatalainak, és a társulás belső ellenőrzését, 

valamint a feladatellátást igénylő tagönkormányzatok által és a társulás által fenntartott 

költségvetési szervek ellenőrzését. 
A társulás által fenntartott költségvetési szervek ellenőrzése esetében a belső ellenőrzési 

feladat ellátásához a társulásnak fizetendő kiegészítő támogatás abban az esetben is 
terheli az adott költségvetési szerv működési területéhez tartozó önkormányzatot, ha az 

egyébként a belső ellenőrzési feladat ellátását nem igényelte. 
A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 

valamint a Belső ellenőrzési kézikönyv alapján látja el. 

3.3. Gazdálkodási feladatok ellátása 

A 6.1. pontban szereplő, Társulás által fenntartott intézmény pénzügyi-gazdasági 

feladatait saját gazdasági szervezetén keresztül látja el. 

A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 

szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala (Tamási Polgármesteri 

Hivatal 7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.) látja el. 

3.4. Gyepmesteri feladatok 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A §. (3) 

bekezdésében rögzített kóbor állatok befogására vonatkozó, valamint az 
élelmiszerlánceról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19.§ (1)-(2)



bekezdésében rögzített állati eredetű melléktermékek elszállításának és 
ártalmatlanítására vonatkozó feladatok ellátása. 

3.5. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján az 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet 
ellátása. 

3.6. Televíziós szolgáltatás feladat ellátása 

Televíziós szolgáltatás feladat ellátásának keretében kistérségi magazinműsor, és 
híradó tudósítás készítése és közzététele, mely bemutatja a Tamási kistérség és az azt 
alkotó települések, kulturális, közéleti, sport stb. életének fontosabb eseményeit, 

rendezvényeit, valamint feldolgozza az önkormányzatok híreit. 

4. A Társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagiait megillető szavazat- 

arány 
  

4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási tanács, amely a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagokból (továbbiakban képviselő) áll. 

A képviselő 
a) személyéről a helyi önkormányzati választást követő alakuló képviselő-testületi ülésen 

kel! dönteni, megbízatása a következő önkormányzati választás időpontjáig tart; 
b) helyettesítésének rendjéről a tagönkormányzat képviselő-testülete rendelkezik, az 

állandó helyettes/helyettesek személyéről a helyi önkormányzati választást követő 
alakuló ülésen kell határozni, ami a következő önkormányzati választás időpontjáig 
tart; 

c) aképviselő-testület jogosult a delegált tag vagy az őt helyettesítő személy megbízását 
bármikor visszavonni és új megbízást adni, amelyről a Társulást 8 napon belül a 

határozat-kivonat megküldésével értesíti. 

4.2. A Társulási tanácsban minden önkormányzatot 1 tag képvisel, akit a 2. sz. mellékletben 
meghatározott szavazatszám illet meg. 

A szavazatszám meghatározásának elvei: 

A Tanács minden tagja 15 alap szavazattal rendelkezik. Minden megkezdett 100 lakos 
további 2 szavazatot jelent. 

Az alapszavazat és a lakosság-arányos szavazat együttesen adja a társulás tagjának összes 
szavazat számát. 

4.3. A Társulási Tanács — helyi önkormányzati képviselők általános választását követő — 
ülését a korelnök hívja össze. Az ülésen a Társulási Tanács tagjai sorából minősített 

többséggel, titkos szavazással megválasztja az elnököt. 

4.4. A Társulási tanács — tagjai sorából - az elnök helyettesítésére és munkájának segítésére 

alelnököt választ. Az alelnökre az elnök tesz javaslatot, akinek személyéről a Társulási 
tanács titkos szavazással, minősített többséggel dönt.



Az elnök és alelnök megbízatásának időtartama a következő helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választásának napjáig tart. 
Az új elnök megválasztásáig a leköszönő elnök ügyvezető elnökként látja el feladatát a 
Társulás zavartalan működése érdekében azzal, hogy a jövőre nézve kötelezettséget nem 

vállalhat. 

4.5. A társulási tanács a működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére 5 tagú Pénzügyi és 

Ellenőrző Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a 

Társulási tanács tagjai közül választja meg. 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságra vonatkozó szabályok: 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

a Társulás elnöke nem lehet tagja a bizottságnak 
a bizottság elnökének és tagjainak személyére — a társulás tagjainak indítványa 

alapján — a társulás elnöke tesz javaslatot; 
a bizottság elnökét és tagjait a Társulási tanács személyenkénti nyílt szavazással 

választja meg; 
a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása annak a képviselő-testületnek a 

megbízatása időtartamára szól, amelynek tagja; 
a bizottság segíti a Társulási tanács költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos 

döntéseinek előkészítését, a döntések végrehajtását; 
a bizottság üléseire a Társulás elnökét és alelnökét meg kell hívni, akik 

tanácskozási és véleménynyilvánítási joggal vesznek részt a bizottság ülésén. 

A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményezi: 
a) a társulás és intézményei költségvetését, 
b) a társulás és intézményei költségvetési beszámolóját, 

A bizottság véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésben, amelyben a társulásra 

pénzügyi kötelezettség hárul. 

4.6. A Társulási tanács ülését össze kell hívni: 

a) 

b) 

c) 

a társulás tagjai egynegyedének — napirendet is tartalmazó — indítványára, az 

írásbeli indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
a kormányhivatal — vezetőjének — kezdeményezésére, — a kezdeményezés 

kézhezvételétől számított 15 napon belül, 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját követő 

30 napon belül. 
A c) pontban meghatározott alakuló ülést a legidősebb képviselő, mint korelnök 
vezeti az elnök megválasztásáig. 

4.7. A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni. 
Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti le. Együttes 

akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti le. 
A Társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével 
rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen 

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több mint a 

felét (egyszerű többség)



5. Döntéshozatal módja, a minősített döntéshozatal esetei 
  

5.1. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. Az érvényes Társulási tanácsi 
határozathoz legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

jelen lévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések 2. számú melléklet 

szerinti lakosságszámának egyharmadát. 

5.2. A határozatokat az év elejétől kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni. 

A határozat jelölése: sorszám/évszám. (hónap római számmal, nap arab számmal jelölve) 

DÁM Önkormányzati Társulás Társulási tanácsi határozat 
A határozat rövidített jelölése: sorszám/évszám. (Hónap római számmal jelölve. Nap arab 

számmal jelölve.) Dtth. 

5.3. A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges 

a) a társulási megállapodás jóváhagyásához, 
b) a társulási megállapodás módosításához, 
c) a társulás megszüntetéséhez. 

5.4. A Társulási tanácsban minősített többséggel hozott döntés szükséges: 

a) a társulás nevének, székhelyének meghatározásához; 
b) a társulás elnökének, alelnökének, pénzügyi és ellenőrző bizottság elnökének 

megválasztásához; 
c) a tagdíj mértékén felüli egyszeri pénzügyi hozzájárulás (tagi hozzájárulás) 

mértékének megállapításához (pl. pályázati önrész) 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 2. 

számú melléklet szerinti lakosságszámának felét. 

5.5. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 

5.6. A Társulási tanácsban egyszerű többséggel hozott döntés szükséges: 

a) a Társulás költségvetése, annak módosítása, zárszámadása elfogadásához; 
b) költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, vezetőjének 

kinevezéséhez; 
c) közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más 

társulással — történő megállapodáshoz, — közös fejlesztések, beruházások 

megvalósításához; 

d) koncepciók, programok, szabályzatok, tervek elfogadásához; 
e) pályázatok beadásához.



5.7. A Társulási ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testületi 
ülésekről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 
jegyzőkönyvet az elnök és a munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri 

hivatal/iközös önkormányzati hivatal jegyzője (továbbiakban: jegyző) írja alá. A 

jegyzőkönyvet a jegyző az ülést követő 15 napon belül megküldi az illetékes megyei 

kormányhivatalnak. 

A Társulás tagjai a társulás honlapjáról tölthetik le a Társulási ülést megelőző 5. naptól 

kezdődően az előterjesztéseket és azok mellékleteit, valamint a jegyzőkönyvet és a 

határozatokat az ülést követő 15. naptól kezdődően. 

6. A közös fenntartású intézmény mesnevezése 
  

A Társulás saját fenntartásban, önálló jogi személyként működő és gazdálkodó költségvetési 

szervként az alábbi intézmény működését biztosítja az intézmény alapító okiratában és 

működési engedélyében foglaltak szerint: 

6.1.Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja 
(7090 Tamási, Rákóczi utca 1.), Rövid neve: Tamási és Környéke Szociális Központ 

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Házi segítségnyújtás: Szakály, Pári, Tamási, Értény, Koppányszántó, Magyarkeszi, 
Felsőnyék, Nagyszokoly, Újireg, Nagykónyi, Ozora, Iregszemcse, Diósberény, Regöly, 

Keszőhidegkút 

Szociális étkeztetés: Pári, Tamási, Magyarkeszi, Felsőnyék, Nagyszokoly, Újireg, 

Nagykónyi, Ozora, Iregszemcse, Koppányszántó, Diósberény, Regöly, Keszőhidegkút, 

Szakály 

Idősek nappali ellátása: Nagykónyi, Pári, Szakály, Tamási, Magyarkeszi, Ozora, 

Iregszemcse, Diósberény 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás: Nagykónyi, Tamási, Értény, Koppányszántó, 
Nagyszokoly, Ujireg, Magyarkeszi, Felsőnyék, Regöly, Pári, Keszőhidegkút, Diósberény, 

Ozora, Fürged, Iregszemcse 

Adósságkezelési szolgáltatás: Nagykónyi, Pári, Szakály, Tamási, Értény, Koppányszántó 

Család- és gyermekjóléti központ: Belecska, Diósberény, Dúzs, Értény, Felsőnyék, Fürged, 
Gyönk, Hőgyész, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kisszékely, Koppányszántó, 
Magyarkeszi, Miszla, Mucsi, Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, 
Regöly, Pári, Simontornya, Szakadát, Szakály, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, 

Újireg, Varsád 

Helyettes szülőknél elhelyezettek ellátása: Diósberény, Értény, Fürged, Iregszemcse, 

Koppányszántó, Magyarkeszi, Regöly, Szakadát, Szakály, Tamási, Ujireg 

Demens személyek nappali ellátása: Pári, Szakály, Tamási, Nagykónyi 

Tanyagondnoki, falugondnoki szolgáltatás: Fornádpuszta, Kecsegepuszta



7. A társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek 
  

pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja 
  

7.1. A társulás önálló bankszámlával, önálló költségvetéssel rendelkezik. 

7.2. A Társulás éves költségvetését a Társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban 
állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a társulás székhelye szerinti közös 

önkormányzati hivatal útján gondoskodik. 

7.3. A Társulás költségvetésének bevételei: 

feladat finanszírozás állami bevétele 
tagdíj, amely a tagok által a Társulás működéséhez szükséges hozzájárulás; 
önkormányzatoktól átvett pénzeszköz (feladatellátáshoz szükséges állami és 
önkormányzati támogatások); 

pályázatok során elnyert támogatások; 
egyéb bevételek. 

7.4. A Társulás költségvetésének kiadásai: 

a) 

b) 

c) 
d) 
e) 
Í) 
g) 

a társulás feladatai ellátását biztosító foglalkoztatottak illetménye, járulékai és a 
munkavégzéshez kapcsolódó költségei; 
költségtérítés a tisztségviselők és a foglalkoztatottak számára a munkájukkal 
kapcsolatos egyéni költségek fedezetére; 
tisztségviselők javadalmazása 
működtetéssel összefüggő dologi kiadások; 

tervek, tanulmányok, szabályzatok készítése; 

beruházási, fejlesztési kiadások; 
pénzeszköz átadás. 

7.5. A Társulás tagjai - a Társulás működése és a Társulás által fenntartott intézmény 
működtetéséhez szükséges - vagyoni hozzájárulásukat (az évenkénti működési 

költségeket) a lakosságszámuk és az ellátott közszolgáltatási feladatuk ellátotti 
létszámának arányában saját éves költségvetési rendeletükben biztosítják. A közös 
fenntartású intézmény állam által nem fedezett kiadásai forrását az intézmény 

szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok az éves költségvetési határozatban 
megjelölt mérték szerint biztosítják. 

7.6. A települési önkormányzatok által fizetendő tagdíj és hozzájárulás számításának módja: 

a) a társulás mindenkori éves költségvetésében a 7.4. c-d) pontokban megnevezett 
költségek a tagönkormányzatokat lakosságszám arányosan terhelik; 

b) a társulás mindenkori éves költségvetésében a 7.4. c) és a 7.4. a) pontokban 

megnevezett költségek azokat a tagönkormányzatokat terhelik, akiknek a társulás 

közszolgáltatási feladatot lát el. 

7.7. A pénzügyi, vagyoni hozzájárulás alapjául szolgáló lakosságszám tekintetében 

Belügyminisztérium által meghatározott lakosságszám az irányadó, amelyet a Társulási 
Tanács minden év október 31-ig aktualizál, a képviselő-testületek november 30. napjáig 
elfogadnak és a következő naptári év január 1. napján lép hatályba."



7.8. A tagdíjat a tagönkormányzat a Társulás által fenntartott intézmény működéséhez és 
belső ellenőrzéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást a feladatellátásra évente 

megkötött megállapodásban rögzített ütemezésben, vagy eltérő megállapodás hiányában 

minden hónap 10. napjáig havi egyenlő részletekben utalja a társulás számlájára. 

7.9. A Társulás tagjainak anyagi helytállása kiterjed továbbá: 
a) a Társulás székhely településének polgármesteri hivatalánál — a társulás feladatai 

ellátására - alkalmazott tisztségviselők létszám leépítésével (feladat csökkenés, 
átszervezés, megszűnés miatt) összefüggő kiadások (felmentési idő, végkielégítés, 
szabadság megváltás stb.) valamennyi tagönkormányzatot terhelik. 

b) a Társulás által fenntartott intézményben dolgozó alkalmazottak létszám 
leépítésével (feladat csökkenés, átszervezés, megszűnés miatt) összefüggő 

kiadások (felmentési idő, végkielégítés, szabadság megváltás stb.) azokat a 
tagönkormányzatokat terhelik, amelyeknek a szolgáltatást az intézmény 
biztosította. Amennyiben egy adott településen — a tagönkormányzat kérésére — a 

működési engedélyt módosítani kell, és ez létszám leépítéssel jár együtt, az ezzel 

járó többlet kiadások az adott tagönkormányzatot terhelik. 

8. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 

eljárás 
  

8.1. Jelen társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a tagönkormányzatok részéről 

a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó 
hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat, amely alapján a társulás beszedési megbízást 

nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. (3. sz. melléklet) 

8.2. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítéséről a Társulás igazolható módon tájékoztatja a 

tagönkormányzatot. Amennyiben a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül 
nem történik meg a pénzügyi hozzájárulás teljesítése, úgy a társulás intézkedik annak 

beszedéséről. 
A követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik. 

8.3. A beszedési megbízás vonatkozik: 
a) az éves költségvetésben megállapított és meg nem fizetett tagdíjra; 
b) a társulás által fenntartott intézmény működtetéséhez szükséges önkormányzati 

kiegészítő támogatásokra; 
c) a társulási tanács határozatában elfogadott eseti kiegészítő támogatás 

biztosítására. 

9. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

gyakorlásának rendje 
  

  

9.1. A Társulás a feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. Saját vagyon mindaz az 

ingatlan és ingó vagyon, amely a korábbi Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi 
Társulás (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) tulajdonát képezte, és ahhoz jogutódlással, 

pályázati forrásból vagy a tagok általi biztosítással jutott a Társulás. 

9.2. A tulajdon feletti rendelkezési jogot a Társulási tanács gyakorolja.



9.3. 

9.4. 

9.5. 

9.6. 

9.7. 

9.8. 

9.9. 

A Társulás vagyonát képezi: 

a) a Társulásban résztvevő tagok befizetései, 
b) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális 

javak, vagyoni értékű jogok, stb.), 

c) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjbefizetései, 
d) központi költségvetési támogatás, 

e) pályázati úton elnyert támogatások. 

A Társulás működési területén a korlátozottan forgalomképes önkormányzati 
ingatlanokon — a társulás által elnyert pályázattal — végzett felújítások értéknövekedése — 
mivel azok műszakilag szétválaszthatatlanok — a települési önkormányzatot illetik. A 

felújítási vagyon-növekmény térítésmentes átadása fejében az önkormányzat vállalja az 
erre elnyert pályázat támogatási szerződésében foglalt feladat-ellátási kötelezettséget. 

Az önkormányzat felel az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon történt — a társulás 

által elnyert pályázattal végzett — vagyon-gyarapodásból adódó és a támogatási 
szerződésben rögzített fenntartási időszakban vállalt kötelezettségekért. A Társulás által 

elnyert pályázathoz szükséges önrészt az a tagönkormányzat köteles biztosítani, akinek a 
tulajdonában a vagyon-gyarapodás, értéknövekedés bekövetkezik. 

A támogatási szerződésben vállalt fenntartási és szolgáltatási kötelezettség akkor is 

terheli a tagönkormányzatot, ha a társulásból kivált vagy kizárták. 

A közszolgáltatási feladat átvételével összefüggő vagyontárgyak továbbra is az 
önkormányzat tulajdonát képezik, azt a társulás az üzemeltetésre átvett vagyontárgyak 

között tartja nyilván. 

A Társulás által a működése során adásvétel vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon 

tulajdonjoga a Társulást illeti. 

A Társulási Tanács gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat és egyben viseli a 

tulajdonost terhelő kötelezettségeket. 

9.10. A Társulás pályázat útján kapott vagyoni részét a támogatási szerződésben foglaltak 

szerint lehet elidegeníteni. 

9.11. A Társulás az ingó és ingatlan vagyonát akkor adhatja bérbe, ingyenes használatba más 

költségvetési szervnek vagy egyéb szervezetnek, ha az a tagok legalább egyharmadának 
érdekeit szolgálja. Az ingatlan vagy ingó vagyon bérbeadásából származó bevétel a 

társulás vagyona. 

9.12. A Társulás tagjának kiválása és kizárása esetén a vagyoni kérdések rendezése 

A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon tagjának 

kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 

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

legfeljebb öt (5) 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. 
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Amennyiben a kiváló önkormányzat a hozzájárulásán belül bármilyen központi vagy 

egyéb forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kiválás őt nem jogosítja 

fel arra, hogy a közös Társulási tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az 

önkormányzati támogatást ne fizettesse meg. 

10. Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogok gyakorlására vonatkozó részletes 

rendelkezések 
  

  

Intézmény közös alapítása esetén az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. 

11. A társulás általános rendjétől eltérő (nem minden tag részére, vagy a tar által saját 
  

intézménye útján más tagok részére történő) feladatellátás módja 
  

A társulás nem tart fenn olyan intézményt, amelynek alapító okiratában telephelyként olyan 

település is szerepel, amelynek önkormányzata nem tagja a társulásnak. A társulás által 
fenntartott intézmény a 6. pontban foglalt ellátási területeken lát el feladatot. 

12. A társulás szolgáltatásai igénybe vételének a társulás által meghatározott feltételei 
  

A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele a társulási tagnak a 7. 

pontban meghatározott pénzügyi hozzájárulások teljesítése. A társulás nem társulási tag 

részére nem nyújt szolgáltatást, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik, vagy Társulási 

Tanács döntése alapján. 

13. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal történő beszámolás 
0. 

kötelezettsége 
  

13.1. A társulás működéséről a társulás elnöke évente egy alkalommal beszámol a társulási 

tanácsnak. 
A beszámolási kötelezettség a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenység 

ismertetését, értékelését tartalmazza az alábbi szempontok szerint: 

a) a társulási ülések számának, tárgyalt napirendjeinek ismertetése, a határozatok 

végrehajtásának értékelése; 
b) a társulás által fenntartott intézménnyel kapcsolatos feladatok végrehajtásának 

értékelése; 

c) a belső ellenőrzési feladat értékelése; 
d) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala által a társulás érdekében végzett 

munkaszervezeti feladatok ismertetése, értékelése; 

e) atársulásnál végzett ellenőrzések ismertetése, megállapításai; 
f) a társulás intézményénél végzett hatósági és egyéb ellenőrzések tapasztalatai; 

g) pályázatok fenntartási időszaka alatt végzett ellenőrzések megállapításai; 
h) benyújtott és/vagy elnyert pályázatok ismertetése. 

13.2.A Társulás költségvetésnek összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, 

az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodására, az 
évközi és év végi beszámolásra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

rendelkezései az irányadók. 
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13.3. A társulás elnöke a beszámolási kötelezettségének minden év 2. negyedévében tesz 

eleget, emellett az elnök a társulási üléseken rendszeresen tájékoztatást ad az intézkedést 

tartalmazó lejárt határidejű döntések végrehajtásáról. 

13.4. A Társulás az általa fenntartott intézmény vezetőjét — tárgyévet megelőző naptári évben 

végzett - szakmai tevékenységéről, az intézmény működéséről minden év 2. 
negyedévében beszámoltatja. A Társulási tanács az intézményvezetők beszámoltatásához 

szempontokat állapíthat meg. 

14. A társulás működésének ellenőrzési rendje 
  

14.1. A Társulás működését és gazdálkodását ellenőrizheti: 

a) a Tolna Megyei Kormányhivatal 
b) Állami Számvevőszék. 
c) Magyar Államkincstár, 

d) a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, 

14.2. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatára évente legalább egy alkalommal a 

társulás a belső ellenőrzési tevékenysége keretében vizsgálja a gazdálkodási tevékenység 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. 

14.3. A Társulás működése felett a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet 

gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntései, szervezete, működése és 
döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a Társulási Megállapodásban 

foglaltaknak. 

15. A megállapodás módosításának feltételei 
  

15.1. A társulási megállapodást módosítását tárgyalni, szükség esetén módosítani kell 
a) a megállapodást megalapozó jogszabályok változásakor; 

b) ha a társulás tagjainak legalább egyharmada írásban módosító indítványt nyújt be; 
c) ha az írásbeli módosító indítványt benyújtó tag/tagok lakosságszáma meghaladja a 

társulásban részt vevő települések lakosság számának több mint egyharmadát. 

15.2. A társulási megállapodást felül kell vizsgálni a helyi önkormányzati általános 

választásokat követő 6 hónapon belül. 

15.3. A társulási tanács által módosításra javasolt társulási megállapodást a tag 
önkormányzatok képviselő-testületei a társulási ülést követő 30 napon belül tárgyalják és 

döntenek az elfogadásról. 

16. A társulásból történő kiválás és kizárás feltételei 
  

16.1. A társulásból történő kiválás feltételei: 
a) a társulásból kiválni adott év június 30. napjával vagy a naptári év utolsó napjával 

lehet; 
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b) a társulásból történő kiváláshoz minősített többséggel hozott képviselő-testületi 

döntés kell. A döntésről szóló képviselő-testületi határozatot a kiválásra 
vonatkozó időpont előtt legalább hat hónappal korábban írásban meg kell küldeni 

a társulási tanácsnak; 
c) a kiválni szándékozó tag köteles a társulás által fenntartott intézményben lévő 

közszolgáltatási feladatának átvételéhez szükséges intézkedéseket megtenni annak 

érdekében, hogy az adott ellátás a kiválást követően is folyamatos maradjon (pl. 

alapító okirat, szolgáltatói nyilvántartás módosítása stb.) 
d) a társulás és a kiválni szándékozó tag köteles a közszolgáltatási feladatellátásra 

igényelt állami és önkormányzati kiegészítő támogatással egymás között 

elszámolni. 

16.2. A társulásból történő kizárás feltételei: 
A társulási tanács minősített többséggel hozott döntésével kizárhatja azon tagját, aki a 

társulási megállapodásban vállalt kötelezettségének nem tesz eleget. 

16.3. Kötelezettségszegésnek számít: 
a) a tagdíj megfizetésének elmaradása; 
b) az 5.3. pontban foglalt döntések elmulasztása 
c) az adott tag közszolgáltatási feladatainak a társulás által fenntartott intézmény 

keretében történő működtetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség nem 

teljesítése (kiegészítő támogatás meg nem fizetése) 

17. A társulás messzűnése esetén a tarok egymással való elszámolásának kötelezettsége, 

módja 
    

17.1. A Társulás megszűnik 
a) valamennyi tagja képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése 

alapján; 
b) a törvény erejénél fogva; 

c) a bíróság jogerős határozata alapján; 
d) törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult. 

A Tárulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 
A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk 

arányában illetik meg. 

17.2. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 
a) a használatba kapott ingatlanokat és ingóságokat a tulajdonosnak vissza kell adni, 

a rendes használat miatt bekövetkezett amortizációt a Társulás nem téríti meg, 

b) a tulajdonba kapott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában 

pénzben megváltani, 
c) tulajdonba kapott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg. 

17.3. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok minősülnek. A 

kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában, pályázattal érintett beruházás 

esetén a támogatási szerződésben foglaltak szerint felelnek. 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Társulási Megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

Jelen (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) társulási megállapodást a DÁM 
Önkormányzati Társulás a 2022. november 7-ei társulási tanácsi ülésen 2023. január 1. napi 

hatályba lépéssel elfogadta, ezzel egyidejűleg a 2022. július 1. napjától hatályos 

megállapodást hatályon kívül helyezte. 

Tamási, 2022. november 7. 

Porga Ferenc 

elnök 
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1. sz. melléklet 

A Társulás tagjainak neve, székhelye, lakosságszáma, képviselője 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  
  

  

    

      Önkormányzata   18.     

Sorszám / Tag neve székhelye lakosság Í képviselője 

szám 

1. Belecska Községi 17061 Belecska, Fő utca [358  ]Szemeti Sándor 
Onkormányzat 20. 

2. Diósberény Község 17072 Diósberény, 338 — ]Tillmann András László 
Önkormányzata Iskola utca 9. 

3. Értény Község 7093 Értény, Béke tér 744 ] Gománné Szabó Zsuzsanna 

Önkormányzata 325. 

4. Felsőnyék Községi — 17099 Felsőnyék, 1077 ]Debella László 
Önkormányzat Kossuth utca 57. 

5. Fürged Község 7087 Fürged, Kossuth 719 Barkóczi József 

Önkormányzata utca 18. 

6. Iregszemcse Község 7095 Iregszemcse, 2656 ]Tóth Szabolcs 

Onkormányzata Kossuth tér 19. 

7. Keszőhidegkút 7062 Keszőhidegkút, 206 ]Nagy Aranka 

Község Petőfi utca 24. 

Önkormányzata , ú 
8. Kisszékely Községi ]7082 Kisszékely, 310 ]Pajor Agnes 

Önkormányzat Szabadság utca 409. 

9. Koppányszántó 7094 Koppányszántó, 331  ]Niklai Gábor 

Község Rákóczi utca 164. 

Önkormányzata 

10. Magyarkeszi Község 17098 Magyarkeszi, 1181 jJKovács Erzsébet 

Onkormányzata Szabadság utca 2. 

11. Miszla Község 7065 Miszla, Fő utca 282 Bodor lIstván 

Önkormányzata 63. 

12. Nagykónyi Község 17092 Nagykónyi, Nagy ! 1063 Pusztai László 
Önkormányzata utca 108. 

13. Nagyszékely Községi 7085 Nagyszékely, 422  jKlubecz Istvánné 

Önkormányzat Táncsics utca 11. 

14. Nagyszokoly Község / 7097 Nagyszokoly, 886 — ] Fejes Benjamin 

Önkormányzata Petőfi utca. 276. 

15. Ozora Község 17086 Ozora, Szabadság! 1636 ]Nagy Istvánné 

Onkormányzata tér 1. 

16. Pári Község 7091 Pári, Nagy utca 669  ]Glück Róbert 
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17. Regöly Község 7193 Regöly, Rákóczi 1127 ]Kelemen Csaba 

Önkormányzata utca 2. 

18. Szakadát Község 17071 Szakadát, Ady E. 243 JLaszk Gábor 

Onkormányzata utca 233. 

19. Szakály Község 7192 Szakály, Kossuth ! 1298 Feuerbach Szabolcs 

Önkormányzata utca 11. 

20. Szárazd Község 7063 Szárazd, Béke 268 Szabó Lászlóné 

Önkormányzata utca 169. 

21. Tamási Város 7090 Tamási, 8115 ]Porga Ferenc 

Önkormányzata Szabadság utca 46-48. 

22. Tolnanémedi Község (7083 Tolnanémedi, Fő ) 1018 Vígh László 
Önkormányzata utca 29. 

23. Udvari Község 7066 Udvari, 317  ]Peszt Attila 

Önkormányzata Szövetkezet utca 47. 

24. Újireg Község 7095 Újireg, Kossuth 294 Pethes József 

Önkormányzata utca 1. 

25. Varsád Község 17067 Varsád, Ady E. 391 Andrási Zoltánné 
Önkormányzata utca 4. 

Összesen: 25949 
  

16 

 



2. sz. melléklet 

A társulási tagokat megillető 2019. évi szavazatszámok 
a 2019. január 1-jei lakosságszám alapján ( a szavazatszámok a következő 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évét 

követő január 1-ig érvényesek) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  
              

lakosságarányos  jösszes 
Sorszám I Település lakos I! alapszavazat ! szavazat szavazat 

1 Belecska 358 15 8 23 

2 Diósberény 338 15 8 23 

3 Értény 744 15 16 31 
4 Felsőnyék 1077 15 22 37 

5 Fürged 719 15 16 31 

6 Iregszemcse 2656 15 54 69 

7 Keszőhidegkút 206 15 6 21 

8 Kisszékely 310 15 8 23 

9 Koppányszántó ] 331 15 8 23 

10 Magyarkeszi 1181 15 24 39 

11 Miszla 282 15 6 21 

12 Nagykónyi 1063 15 22 37 

13 Nagyszékely 422 15 10 25 

14 Nagyszokoly 886 15 18 33 

15 OZzora 1636 15 34 49 

16 Pári 669 15 14 29 

17 Regöly 1127 15 24 39 

18 Szakadát 243 15 6 21 

19 Szakály . ] 1298 15 26 41 

20 Szárazd 268 15 6 21 

21 Tamási 8115 15 164 179 

22 Tolnanémedi 1018 15 22 37 

23 Udvari 317 15 8 23 

24 — ]Újireg 294 15 6 21 
25 Varsád 391 15 jú 8 23 

Összesen 25949 375 544 919 
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3. sz. melléklet 

Felhatalmazó levél 

(számlavezető pénzintézet neve és címe) 

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább nevezett 

Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel: 

  

Fizető — fél — számlatulajdonos 
megnevezése: 
  

Felhatalmazással érintett fizetési 

számlájának pénzforgalmi 

  

    
jelzőszáma: 
Jogosult neve: DÁM Önkormányzati Társulás 

Jogosult fizetési számlájának 11746029-15419260     pénzforgalmi jelzőszáma: 
  

A felhatalmazás időtartama: visszavonásig 

A beszedési megbízás okiratot nem kell csatolni. 

További feltételek: — - a felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza; 
- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap 

fizető fél számlatulajdonos 
cégszerű aláírása 

Záradék: 

löllegekksekéreteretérésétáes Hitelintézet, mint a számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul 
vesszük, hogy a kedvezményezett számlatulajdonossal szemben fennálló bármely követelését a 

számlatulajdonos számlája terhére beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kijelentjük továbbá, 

hogy a fenti felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízást mindaddig teljesítjük, 
ameddig annak visszavonásáról a kedvezményezett írásbeli nyilatkozatában nem rendelkezik. 

hitelintézet 
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4. sz. melléklet 

Államháztartási szakágazat: 

8411 Általános közigazgatás 

- 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

Kormányzati funkció: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatás 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

046020 Vezetékes műsorosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
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5. sz. melléklet 

A pénzügyi hozzájárulás alapjául szolgáló lakosságszám (2022. január 1. ) 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

          

Sorszám Település lakos 

1 Belecska 3359 

2 Diósberény 306 

3 Értény . 738 
4 Felsőnyék 1072 

5 Fürged 687 

6 Iregszemcse 2618 

[A Keszőhidegkút 202 

8 Kisszékely 303 

9 Koppányszántó 331 

10 Magyarkeszi 1173 

11 Miszla 280 

12 Nagykónyi 1028 

13 Nagyszékely 417 

14 Nagyszokoly 892 

15 Ozora 1637 

16 Pári 645 

17 Regöly 1082 

18 Szakadát 249 

19 Szakály 1303 

20 Szárazd 271 

21 Tamási 7944 

22 Tolnanémedi 971 

23 Udvari 298 

24 Újireg 283 
25 Varsád 353] 

Összesen j ! 25418 
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