
  

J e g y z ő k ö n y v  
 

 
K é s z ü l t :   Iklódbördőce    Községi Önkormányzat Képviselőtestületé 

– 
                                                 nek   2013. szeptember 11-én  8,00  órakor  megtartott  
 nyilvános  üléséről  

 
Az ülés helye:  IKSZT épülete       
 I k l ó d b ö r d ő c e         
                                                      
Jelen vannak:                           Sabján Krisztián  polgármester  
 Császár Sándor, Kárpáti Judit  
 Szokoli   István  települési képviselő 
 
 Közös Önkormányzati Hivatal  részéről:  
 
 Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
 
N a p i r e n d   előtt : 
 
Sabján Krisztián polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselőtestület  ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő 
közül  4 fő jelen van. 
 
Ezt követően  Sabján Krisztián  polgármester köszöntötte a megjelenteket.  
 
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Kulman Ferencné alpolgármester  
munkahelyi elfoglaltsága miatt van távol az ülésről.  
 
Ezt követően a képviselőtestület  ülését megnyitotta.  
 
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:  
 
N a p i r e n d :  
 
1. Polgármester beszámolója  a két ülés közt végzett munkáról 
Előadó: Sabján Krisztián   polgármester  
Előterjesztés: szóban  
 
2.Beszámoló az önkormányzat  2013. évi költségvetésének  1-6. havi végrehajtásáról 
Előadó: Sabján Krisztián    polgármester  
Előterjesztés: írásban  
 
3. Belső ellenőrzésre szerződéskötés  
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
Előterjesztés: írásban  
 
4. Lenti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása  
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
Előterjesztés: írásban  
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5. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozás  
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
Előterjesztés: szóban  
 
6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
Előterjesztés: írásban  
 
7. „Falumegújítás Iklódbördőce közégben „ pályázat megvalósítására kivitelező megbízása 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester  
Előterjesztés: szóban 
 
8. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatásának  
2013.évi igénylése  
Előadó: Sabján  Krisztián polgármester  
Előterjesztés: szóban  
 
9. Egyebek   
 
Sabján Krisztián polgármester Kárpáti Judit    települési képviselő személyében tett 
javaslatot  a jegyzőkönyv hitelesítőnek.  
 
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.  
 
N a p i r e n d    tárgyalása:  
 
1. Polgármester beszámolója  a két ülés közt végzett munkáról 
Előadó:  Sabján Krisztián   polgármester  
 
Sabján Krisztián:  A közfoglalkoztatott személy munkaszerződése 2013. július 31. napjával 
lejárt. A második félévre vonatkozóan annyi az információnk, hogy majd november 
hónaptól lehet alkalmazni személyt 2014. márciusig.  
 
Ennyiben kívántam tájékoztatni a képviselőtestület tagjait.  
 
A  polgármester beszámolójával kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, az 
elhangzottakat a képviselőtestület tudomásul vette.  
 
2. Beszámoló az önkormányzat  2013. évi költségvetésének  1-6. havi végrehajtásáról 
Előadó: Sabján Krisztián   polgármester 
 
Az írásos előterjesztést a képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, illetve kiegészítés nem hangzott el, a 
képviselőtestület 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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       49/2013. (IX.11.) számú határozat  
    
   Iklódbörd őce   Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  
   az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-6. havi  
              végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben  

foglaltak szerint tudomásul veszi  és  e l f o g a d j a.  
 
 
 
3. Belső ellenőrzésre szerződéskötés  
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
 
 Az írásos előterjesztést a  képviselőtestület tagjai előre kézhez kapták.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban  hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület  4 
„igen”  szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
   50/2013.(IX.11.) számú határozat  
 
   Iklódbörd őce  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  
   megbízza a KAVAR  Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaságot  
   (Zalaszentlászló, Kossuth Lajos út 62.) az önkormányzat  
   és a hozzá tartozó  egyes intézmények belső ellenőrzési feladatainak  
   ellátásával.  
    
   Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
   Felelős:           Sabján Krisztián   polgármester  
   Határidő:         2013. december 31.  
 
 
4. Lenti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása  
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
 
A képviselőtestület tagjai az írásos előterjesztést, illetve a társulási megállapodás 
módosításáról szóló tervezetet előre kézhez kapták.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás , illetve kiegészítés nem hangzott el, a 
képviselőtestület  4 „igen”  szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
   51/2013.(IX.11.) számú határozat  
 

Iklódbörd őce   Községi Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Határidő:     azonnal 
Felelős:        Sabján Krisztián   polgármester 

 
 

                   
5. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozás  
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
 
H o z z á s z ó l á s :  
 
Sabján Krisztián: Az előző években az önkormányzat csatlakozott a pályázathoz, mivel  
volt olyan személy a községben, aki élni kívánt a lehetőséggel. Ezért javaslom, hogy az 
idei évben is csatlakozzunk a pályázati kiíráshoz, munkafolyamata az előző évek 
tapasztalata alapján előttünk már ismert.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több  hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 
4„igen”  szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
     

52/2013. (IX.11.) számú határozat  
 

Iklódbörd őce    Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
csatlakozni   kíván a  hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók,  illetőleg felsőoktatási tanulmányait 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj  pályázat 2014. évi 
fordulójához.  
Az önkormányzat kijelenti, hogy az általános szerződési 
feltételeket elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása,  elbírálása során maradéktalanul az Ál- 
talános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár 
el.  
 
Felelős:        Sabján Krisztián   polgármester  
Határidő:     2013.  október 11. 

 
 
 
6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző  
 
Az írásos előterjesztést, és a rendelet tervezetet a képviselőtestület tagjai előre kézhez 
kapták.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen”  
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
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IKLÓDBÖRD ŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő –TESTÜLETE  
 
 

11/2013.(IX.20.)  önkormányzati 
                                                     

r e n d e l e t e 
 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2013.(III.25.)  önkormányzati  
rendelet módosításáról  

 
( a rendelet teljes szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz ) 

 
 
 
7. „Falumegújítás Iklódbördőce közégben„ pályázat megvalósítására kivitelező 
megbízása 
Előadó: Sabján Krisztián polgármester  
 
Sabján Krisztián: Az előző  képviselőtestületi ülésen  már részleteiben kitértem a sikeres 
pályázat megvalósítandó területeire.  
Az MVH hivatalos értesítése alapján 7.305.626,- Ft összegű támogatásban részesültünk. 
A támogatási összeg nettó, mely tartalmaz  843.731,- Ft egyéb költséget is. 
A megvalósításhoz a képviselőtestületnek kivitelezőt kell megbíznia a munkálatok 
végrehajtásával.  
Javaslom, hogy a munkálatok elvégzésével  Tradexbau KFT.- t (Zalabaksa, Rákóczi út 54. 
)                         bízzuk meg. 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület az elhangzott javaslattal és 
előterjesztéssel egyetértve 4 „igen”  szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
   

 
53/2013. (IX.11.) számú határozat  

   
 
Iklódbörd őce Községi Önkormányzat Képviselő – testülete   
„Falumegújítás  Iklódbördőce  községben ( ravatalozó, kápolna, harangláb 
felújítása)” pályázatban szereplő beruházás  építési munkáival, annak  
megvalósításával  Tradexbau KFT. - t (8971 Zalabaksa, Rákóczi út 54.)  
bízza meg bruttó 8.432.800,- Ft összegben .  
   
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős:     Sabján Krisztián   polgármester  
Határidő:   2013. szeptember 20..  
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8. A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatásának  
2013. évi igénylése  
Előadó: Sabján Krisztián  polgármester   
 
Sabján Krisztián: Mint a  képviselőtestület tagjai előtt ismeretes, az önkormányzatunk évek 
óta működési forráshiányos volt. A 2013. évi költségvetés összeállítását követően már látni 
lehetett, hogy a bevételek nem fedezik a  tervezett kiadásokat.   
Most lehetőség van arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat működőképességének 
megőrzésére  szolgáló kiegészítő támogatásra  pályázatot nyújtsunk be. A pályázat beadási 
határideje  2013. szeptember 30.  
Javaslom, hogy a támogatási igényünket nyújtsuk be.     
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen”  
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 54/2013.(IX.11.) számú határozat  
 
 Iklódbörd őce  Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  
 a Magyarország  2013. évi központi költségvetéséről szóló  
 2012. évi CCIV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok   
                                        működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő  
                                        támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM. rendelet alapján  
                                        igényét  a helyi  önkormányzatok  működőképessége megőrzését 
                                        szolgáló kiegészítő támogatásra benyújtja.  
 
   
                                        Felelős:         Sabján Krisztián  polgármester  
 Határidő:      2013. szeptember 30. 
 
 
9. Egyebek  
a.) Vis maior pályázat benyújtása  
Előadó: Sabján  Krisztián polgármester  
 
Sabján Krisztián: A 2013. augusztus 28-ára virradó éjszaka és azt megelőző napokban   
jelentős  mennyiségű  csapadék hullott a térségünkben. Ennek következtében a 742, 675 és 
a 2 hrsz-ú zártkerti utak burkolata megrongálódott.    A rövid idő alatt leesett nagy 
mennyiségű eső következtében az erős sodrású  víz az utak kőburkolatát kimosta, mély 
vízmosások keletkeztek.  
Az utak kimosott  burkolatának kőmennyiségét  pótolni kell ahhoz, hogy a biztonságos 
közlekedés megfelelő legyen.  
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Az összeállított költségvetés alapján megállapítható, hogy a helyreállítási munkák 
összköltsége 4.288.536,- Ft lenne, amiből az önkormányzatnak  saját erőt kell biztosítania.   
Javaslom, hogy az előterjesztésben elhangzottakat figyelembe véve adjuk be a pályázatot.  
 
Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 4 „igen”  szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 
55/2013.(IX.11.) számú határozat  
                                              
Iklódbörd őce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, 
hogy  vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Önkormányzati utak  helyreállítása  
helye: Iklódbördőce 742, 675  hrsz. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 
 
Megnevezés 2013.év % 
Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

448.824,- Ft 10 

Biztosító kártérítése 0,- Ft 0 
Egyéb forrás 0,- Ft 0 
Vis maior támogatási igény 4.039.412,- Ft 90 
Források összesen 4.488.236,- Ft 100 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4.488.236,-  
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani. 
 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
■ A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását                 
szolgálja(ák). 
 épület (név, hrsz)   --------- kötelező feladat 
   
■ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik*  
 
Biztosító Társaság megnevezése ----- 
Biztosítási szerződés száma ----- 
 
■   Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt. 
 
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni. 
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A   testület   a   saját   forrás   összegét   a   2013.   évi   költségvetéséről   szóló  4/2013. 
(III.25.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 
Felelős: Sabján Krisztián  polgármester 
 
 
 
Az ülésen több napirendi pont nem szerepelt, illetve felvetés nem hangzott el a jelenlévők 
részéről, így ezt követően a   Sabján Krisztián    polgármester megköszönte a jelenlévőknek 
a részvételt és az ülést   9,30  órakor bezárta.  
 
 
 
 

k.m.f.  
 
 
 
 
 
Sabján Krisztián                                                                                  Kovácsné Horváth 
Anikó 
polgármester  jegyző  
 
 
 
 

 
Kárpáti Judit  

jegyzőkönyv hitelesítő  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Iklódbörd őce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 
11/2013. (IX.20.) önkormányzati  rendelete a 

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2013. (III.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 



  

 
Iklódbördőce Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontja, valamint 
Magyarország  helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi. évi CLXXXIX. törvény 53.§-ban, 
143. § (4) a) pontjában  (továbbiakban: Mötv.) kapott felhatalmazás alapján a következők 
szerint módosítja meg Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét: 
(továbbiakban SZMSZ): 
 
 

1.§ 
 
 

Az SZMSZ 6. §-a az alábbi, (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
(4) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat megállapodás szerinti működési 
feltételeit a 2/D melléklet tartalmazza. 

 
 

2.§ 
 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
Sabján Krisztián                    Kovácsné Horváth Anikó 
polgármester                      jegyző 
 
 
 
Záradék: 
 
 
A rendelet kihirdetésre került 2013. szeptember 20. 
 
 
Csömödér, 2013. szeptember 20. 
 
 
                                                                        
 
                                                                        Kovácsné Horváth Anikó  
                                                                                      jegyző 
 

 
2/D. melléklet a 11/2013. (IX.20.) számú rendelethez 

 

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S 
 

 
 

amely létrejött Iklódbördőce Község Önkormányzata – 8958 Iklódbördőce, Fő u. 2.  - (a 
továbbiakban: Községi  Önkormányzat) képviseletében Sabján Kriszt ián polgármester és 
az Iklódbördőcei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – 8958 Iklódbördőce, Fő u. 2. - (a 



  

továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) képviseletében Orsós Ferenc elnök között az 
alábbiakról: 

 

 
 

A megállapodás főbb területei 
 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei 
2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás 
3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein. 
4. Az együttműködés egyéb területei 

 
Részletes szabályok 

 
1.  A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei: 
1.1.  A Községi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére a testületi üléseinek 

megtartásához szükséges helyiséget és ügyintézési feladatok ellátását térítésmentesen 
biztosítja, amely tartalmazza   az         önkormányzati  feladat ellátásához  szükséges tárgyi, 
technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a 
helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését. 

1.2.   A  K ö z s é g i   Önkormányzat   segítséget   nyújt  a  testületi  ülések  előkészítéséhez   
meghívók, előterjesztések előkészítése, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 
postázása terén, melyet a Csömödéri  Közös Önkormányzat i  H ivatal  
ügyi ra tkezeléssel  megbízot t  dolgozója  lát el. 

1.3.   A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban a nyilvántartási feladatokat 
(költségvetés  készítése,  könyvvezetés,  beszámoló  készítés,  adóbevallások  készítése, 
banki ügyintézés,  törzskönyvi  nyilvántartás)  a Cs ö m ö d é r i  K ö z ö s  
Ö n k o r m á n yz a t i  H i v a t a l  pénzügyi csoport ja látja el. 

 
A  f e n t i e kbe n  me gh a t á r ozo t t  f e l ada t ok  e l l á t ásáh oz  kapc s o l ód ó  
kö l t sé ge ke t  –  a  t es t ü l e t i  t a gok  és  t i s z t s égv i s e lők  t e l e fon has zná la ta  
k i vé t e lé ve l  –  a  K özség i  Önko r má n yz a t  v i se l i .  

 
2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás 

 
Részletes szabályozás a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint. 

 
A   Nemzetiségi   Önkormányzat    nevében   végzett   tevékenységekkel,    továbbá   a   helyi 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének működésével kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat  külön  elemi  költségvetésben  kell  tervezni,  a  gazdálkodásról  önálló  könyveket 
vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. 
Ennek érdekében a nemzetiségi önkormányzat részére 
- önálló fizetési számlát kell nyitni, 
- gondoskodni kell a törzskönyvi nyilvántartásba vételről, 
- gondoskodni kell adószám igényléséről. 

 
 
 
 
 
 
2.1. Éves költségvetés koncepciója 
a)   A   költségvetési   koncepció   összeállításakor   a   Nemzetiségi   Önkormányzat   elnöke 

(továbbiakban elnök) a pénzügyi ügyin téző  I .  do lgozóval  együttműködve áttekinti a 
Nemzetiségi Önkormányzat   következő   évre  vonatkozó   költségvetési   feladatait,   ehhez  
rendelhető kiadásait, bevételi forrásait, ezen belül: az állami támogatást jogcímenként, 



  

helyi  önkormányzati  támogatást, saját bevételeket, átvételre tervezett pénzeszközöket,  
várható pénzmaradványt. 

b)  A   Nemzetiségi   Önkormányzat   véleményezi   a   Községi   Önkormányzat  költségvetési 
koncepcióját.   Javaslatát  az  elnök  írásban  adja  meg  a  jegyzőnek,  melyet  a  
K ö z s é g i  Önkormányzat koncepciójához kell csatolni. 
Erre tekintettel  a jegyző  november  15-ig (képviselő-választás  évében  november  30-ig) 
tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét a Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetési tételeiről (költségvetési törvényből és helyi feltételekből eredő információk). 
A  Nemzetiségi   Önkormányzat   elnöke   november   25-ig   (képviselő-választás   évében 
december 8-ig) összehívja a Nemzetiségi Önkormányzat ülését, és az ott meghozott 
határozatot, és véleményét átadja a jegyző részére. 

c)   A  Községi  Önkormányzat  a  Nemzetiségi  Önkormányzat  véleményével  együtt  
tárgyalja koncepciót és hozza meg határozatát. 

d)  A jóváhagyott koncepció és határozat Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó részéről a 
jegyző tájékoztatja az elnököt. 

 
2.2.  Éves költségvetés tervezete 

 
a)   Az   éves   költségvetési   tervezet   összeállításához    a  pénzügyi  ügyintéző I.    a 

költségvetési törvényből adódóan haladéktalanul, mindenre kiterjedően részletes 
információt  nyújt az elnök részére. Ennek keretében  rendelkezésre  bocsátja  a helyi 
nemzetiségi önkormányzat költségvetéséhez szükséges adatokat. Az elnök további 
adatokat,  információt kérhet a tervező munkájához. 

b)  A  Nemzetiségi   Önkormányzat   ülésére  az  elnök  iránymutatása   szerint  a  
       pénzügyi  ü g y i n t é ző  I .   dolgozó  elkészíti  a  Nemzetiségi   Önkormányzat        
költségvetési tervezetét, de annak előterjesztése az elnök feladata. 
c)   A  Nemzetiségi  Önkormányzat  költségvetési  határozata  törvényességéért 
 a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felel. 
d)  Bevételi   és  kiadási   előirányzatainak   megállapításáért   és  teljesítéséért   a  
   K ö z s é g i  Önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 
e) A Nemzetiségi Önkormányzat a Községi Önkormányzat költségvetési rendeletének 

tervezetét – a nemzetiségi közügyeket érintő ügyekben – véleményezi, az erről szóló 
határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatával egyidejűleg küldi 
meg a jegyzőnek. 

f)   A  Községi  Önkormányzat  költségvetéséről  szóló  rendeletéről  a  polgármester 
tájékoztatja az elnököt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  Előirányzatok módosítása 
Az  előirányzatok  módosításáról,  átcsoportosításáról  a  nemzetiségi  önkormányzat  testülete 
dönthet az ÁHT. 34. § (1)-(4) bekezdése értelmében. 

 
2.4. Tájékoztatás az évközi gazdálkodásról 



  

Az ÁHT.  87. §. (1) bekezdése  szerint  kell tájékoztatni  a K ö z s é g i  Önkormányzatot  az 
éves költségvetés 
- féléves teljesítéséről, tárgyév szeptember 15-ig 
-  háromnegyed   éves  alakulásáról,   tárgyév  november   30-ig  képviselő-választás   évében 
december 15-ig. 
 

a)   Ezt  8  nappal  megelőzően  a  Nemzetiségi  Önkormányzatnak  meg  kell  tárgyalni  és  a 
jegyzőnek át kell adni a döntést a várható teljesülésről (koncepció előterjesztésével 
egyidejűleg). 

b)  Az elnök a felsorolt tájékoztatási  kötelezettséghez  írásban a jegyző részére információt 
szolgáltat. Az információnak hasonló szerkezetűnek kell lennie, mint a költségvetés. 

c)   Az információszolgáltatás  határidejét a jegyző állapítja meg, figyelembe  véve a  
   K ö z s é g i  Önkormányzat ülésének várható időpontját. 

 
2.5 Éves zárszámadás 

 
a)  Az éves költségvetésről zárszámadást és határozat-tervezetet kell összeállítani. 
b) A Nemzetiségi  Önkormányzat  zárszámadását  az elnök állítja össze a külön rendelkezés 
szerinti tartalommal. 
c)  A  feladat  végrehajtásához  a  jegyző  vagy  az  általa  megbízott  pénzügyi   
   ügy i n t é ző  segítséget nyújt. 

 
2.6. A költségvetési gazdálkodás szabályai 

 
a)   A Nemzetiségi  Önkormányzat  gazdálkodási  adminisztrációs  feladatait a Csömödéri 

Közös Önkormányzati Hivatalnak  a j e g y ző  által kijelölt dolgozói végzik. 
b)  A Nemzetiségi Önkormányzat az önkormányzat számlavezetőjénél nyitott önálló fizetési 

számlával rendelkezik, melyhez házipénztár tartozik. 
c)   A  Nemzetiségi  Önkormányzat  könyvelési,  eszköz  nyilvántartási  feladatait  a Csömödéri 

Közös Önkormányzati Hivatalnak  a j e g y ző  által kijelölt dolgozói végzik. 
d)  A  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke  köteles  a  Nemzetiségi  Önkormányzat 

pénzeszközeiből vásárolt eszközt nyilvántartásba vétel céljából Csömödéri Közös 
Önkormányzati Hivatal illetékes dolgozójának bemutatni, a számlát utalványozni, illetőleg 
gondoskodni a szakmai teljesítés igazolásáról. 

e)   A Nemzetiségi  Önkormányzat  pénz és vagyongazdálkodását  a gazdálkodási  szabályzat 
szerint,  az abban  megjelölt  személyek  kötelesek  végezni,  az e megállapodás  részét  is 
képező utalványozási, ellenjegyzési és szakmai teljesítésigazolási rend szerint (1.sz. 
melléklet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A nemzetiségi önkormányzat ülése 

 
3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a  jegyző, vagy  az á l t a l a  m e g b í z o t t  
s z e m é l y  –  aki a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – a helyi önkormányzat 
megbízásából és képviseletében vesz  részt  és  jelzi,  amennyiben  törvénysértést észlel. 



  

 
3.2. A Nemzetiségi Önkormányzat meghívóit, jegyzőkönyveit a  Csömödéri Közös 
Önkormányzati Hivatalnak a jegyző által megbízott ügyintézője készíti el, illetve irattározza. 
 

 
4.   Együttműködés egyéb területei 
4.1.  A  Községi  Önkormányzat  és  a  Nemzetiségi  Önkormányzat  lehetőségeik  keretén   
      belül együttműködnek és elősegítik: 

 
a) a munkanélküliek foglalkoztatását, 
b) a tanulásban elmaradott nemzetiségi tanulók felzárkóztatását, 

c) a jó tanulók támogatását, 
d) a szociálisan rászorulók segélyezését, 
e) a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését, 
f) kulturális rendezvények tartását.  

 

 
 

5. Záradék 
 

A megállapodás a Községi Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat határozatával 
válik elfogadottá, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni. 

 

 
 

Iklódbördőce, 2013…………………………………….. 
 
 
 
 
Sabján Krisztián                                                                    Orsós Ferenc 
polgármester                                                                               elnök 

 
 
 
 
 
 
                  
 
    



 

1. sz. melléklet 
 

Utalványozási és ellenjegyzői, ellenőrzési és szakmai teljesítés igazolási joggal 
felruházott személyek 

 
 
 
 

A Nemzetiségi  Önkormányzat  fizetési  számla  forgalmával  az alábbi  személyek  jogosultak 
eljárni: 

 
 

1. Utalványozási joggal 
Aláírás  Szignó 



 

Orsós Ferenc elnök  …………………….  ………………………….   
 

  Az elnök akadályoztatása, érintettsége esetén: 
 
  Bogdán Istvánné elnök helyettes  …………………….  …………………………. 
 

2. Pénzügyi ellenjegyzői joggal 
Sabján Lászlóné pénzügyi ügyintéző  I.   …………………….   …………………………... 

 
3. Érvényesítői, pénztárellenőri joggal: 
Fehér Zoltánné pénzügyi ügyintéző III.         …..………………. ...      ……………………………...         

 

 
 

4. Szakmai teljesítésigazolás: 
 
Orsós Ferenc elnök  …………………….  ………………………….   
 

  Az elnök akadályoztatása, érintettsége esetén: 
 
 Bogdán Istvánné elnök helyettes  …………………….  …………………………. 
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IKLÓDBÖRD ŐCE Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 11-én 
tartandó ülésére 

 
 
Tárgy:  Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1-6. havi  végrehajtásáról 
 
Előadó:  Sabján Krisztián polgármester 



 

  
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
Iklódbördőce Község Önkormányzata 2013. évben 34.785 ezer Ft bevétellel és  kiadással 
számolt költségvetése tervezésekor. 
Már a költségvetés összeállításakor látszott, hogy az önkormányzat feszített gazdasági év elé 
néz.  
 
A pénzügyi nehézségek ellenére az önkormányzat folyamatosan gondoskodott kötelező 
feladatai ellátásáról. Biztosította a lakosság részére az egészségügyi, védőnői, fogorvosi  
ellátást, gondoskodott a gyermekek neveléséről – intézményfenntartó társulás útján.  

A Szociális Intézményt Fenntartó Társulás Csömödér jogi személyiségű társulássá történő 
átalakítása megtörtént, a fenntartásában lévő Idősek Otthona intézményen keresztül 
biztosítjuk a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést. Tagjai vagyunk a Lenti Kistérség 
Többcélú Társulásának, több feladatot e szervezeten keresztül biztosítva.  
A lakosság hatósági feladatait a csömödéri közös önkormányzati hivatalban intézi. 
 
Ez évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az arra jogosultak közfoglalkoztatás keretében 
történő alkalmazására, a részünkre rendelkezésre álló keretet teljesen kihasználva. 
Továbbra is kiemelten kezeltük   a kötelező szociális ellátásokat. Jogszabály alapján 
folyósítottuk a rászorultaknak az aktív korúak ellátását, megállapítottuk a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatást. Helyi rendeletünkben foglaltaknak megfelelően döntöttünk a 
közgyógyellátási igazolványok kiadásáról, átmeneti segélyek megállapításáról. 

Az önkormányzat működési bevételei megfelelően, 49 %-on teljesültek, a felhalmozási célú 
bevételek teljesülése mindössze 14 %-os. Ennek oka: nyertes pályázataink II. félévben történő 
realizálása. Ez mutatkozik meg felhalmozási célú bevételeink alakulásában is. 

Az önkormányzat  fizetési kötelezettségének több esetben késve  tudott eleget tenni – 
folyamatos takarékossága ellenére is. 

A  működési kiadásainkat megpróbáltuk minimalizálni, ezt mutatja a  45%-os  teljesítés is.  

 

 

 

 

 

-              2             - 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az önkormányzat anyagi helyzete stabilizálása érdekében  folytatnunk kell a  szigorú 
takarékoskodást.  



 

Kérem, hogy a beszámolót – a mellékelt táblázatok alapján -  elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Iklódbördőce, 2013. szeptember 4. 

 

 

 

                                                                                          Sabján Krisztián 

                                                                                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 
 

Megnevezés 
2011. 
évi 

teljesítés 

2012. 
évi 

várható 

Eredeti 
előirányzat

I. M űködési kiadások  36588 39623 29703

  

1. Személyi juttatások 7996 7443 7 481
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 2278 1818 1 886
3. Dologi  kiadások 9446 12690 7 207
4. Egyéb működési célú kiadások 9081 9801 7000

   4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése,  
állámháztartáson belülre     
  4.2 Támogatásértékű kiadások 9061 9801 6 500

  4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése,      
állámháztartáson kivülre     

  4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 20   

  4.5 Tartalékok (működési célú)     500
  5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7787 7871 6129

II. Felhalmozási kiadások 22907 45360 2082

  

2. Felújítások  19327 42031 
2. Beruházások   2967 2971 242
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 613 358 1840
  3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 229 358 

  3.3 Felhalmozási célú kamat 384   

  3.4 Felhalmozási célú céltartalék     1840
  4. Befektetési célú részesedés vásárlása     

A.  Kölségvetési kiadások összesen: 
I.+II.   59 495 84 983 31 785



 

  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 291 380 
  KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 786 85 363 31 785
I. Működési bevételek  36 266 51 597 27 185

  

1.Intézményi  működési bevételek 68 407 132
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23456 38349 24969

  2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 19669 34670 21545
  2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések     

  2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
államhaztartáson belülről  

    

  2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 3787 3679 3424
3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 
  3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
államhaztartáson kivülről     

   3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről     

4. Közhatalmi bevételek 12742 12841 2084
II.  Felhalmozási bevételek 3097 56890 1443

  

1. Felhalmozási bevételek 713 3668 550
  1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 173 2486 

  1.2 Tartós részesedés értékesítése     

  1.3 Egyéb  pénzügyi befektetések 226 317 250
  1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 314 865 300
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2026 52946 655
  2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 2026 14525 
  2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
államhaztartáson belülről      
 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   38421 655
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 358 276 238
   3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kivülről 358 276 238

B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 39 363 
108 
487 28 628

C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 20 132 
-23 
504 3 157

V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 0 156 6157

  

1. Maradvány igénybevétele 0 156 6157
  1.1 Maradvány működési célú igénybevétele   67 2518
  1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele   89 3639

  2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások      

VI . Költségvetési hiány külső finanszírozása 25091 32512 

  

2. Hitelek felvétele 20491 25612 
  2.1 Működési célú 1626   

  2.2 Felhalmozási célú 18865 25612 

  1. Értékpapírok bevételei 4600 6900 

    1.1 Működési célú     

    1.2 Felhalmozási célú 4600 6900 

D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 25091 32668 6157
  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 244 -98 

  BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 698 
141 
057 34 785

VII.  Költségvetési többlet felhasználása 4960 50003 3000

  

1. Értékpapírok vásárlása 3000 3900 3000
  1.1 Működési célú 0 0 

  1.2 Felhalmozási célú 3000 3900 3000
2. Hitelek törlesztése 1960 46103 



 

  2.1 Működési célú 1960   

  2.2 Felhalmozási célú   46103 

E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 4960 50003 3000
     
 
 
 

           
Iklódbörd őce Önkormányzat 2013. évi  

működési és felhalmozási bevételei és kiadásai felada tonként   
     1-6. hó      
           
         Ezer ft-ban

           
BEVÉTELEK    El őirányzat Teljesítés
       Eredeti  Módosított  Összeg  %
Igazgatási szolg. Díj      16 
Intézményi működési bevétel   110 110 57 
Magánszemélyek komm. adója   510 510 359 
Iparűzési adó    933 933 459 
Gépjárműadó       470 470 255 
Idegenforgalmi adó    5 5 2 
Bírság bevétele    60 60 3 
Egyéb sajátos     22 22 16 
Talajterhelési díj    106 106 191 
Önkormányzat működési támogatás   17859 18945 9399 
Támogatásértékű bevétel   3424 3242  
Munkaerőpiaci Alaptól  401   401 238 
Fejezettől   3023  0 2841 1087 
Központi kvi. szervtől  0    390  
ÖNHIKI támogatás 0  3686 3686 128 

Költségvetési m űködési bevételek összesen: 27185 28089 12600 
           
Működési célú pénzmaradvány   2518 2518 2517 
 Működési hitel felvétele/forráskiegészítő/   0  0  

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:  29703 30607 15117 
            
           
Osztalék      100 100 100 
Felhalmozási átvétel lakosságtól   100 100  
Felhalmozási kamatbevétel   150 150 5 
Önkormányzati vagyon bérbeadása  100 100  
Önkormányzati vagyon értékesítése  200 335 804 
Felhalmozási pénzeszköz áht-n kivülről  138 138 138 
Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz 2.)   7306  



 

Támogatás értékű felh. bev.(pályázathoz)  655 655 655 

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 1443 8884 1702 
Felhalmozási célú pénzmaradvány   3639 3639  
  0    
Felhalmozási célú értékpapír 
bevételele       

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5082 12523 1702 

            
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:     34785  43130 16819 
           
       
        
        

  

Összes kiadás Ebből személyi juttatás
Eredeti  Módos.  Telj. %-a Eredeti  Módos.  Telj.

Önkormányzati vagyongazd. 170 170 85 50,00%       
Települési hull. begyűjtése, száll. 117 117 83 70,94%       
Közutak, hidak üzemeltetése 212 212   0,00%       
Vezetékes műsor elosztás 300 300 150 50,00%       
Zöldterület kezelés 1175 1175 211 17,96%       
Önkormányzati jogalkotás 5738 5738 2789 48,61% 3432 3432 1851
Közvilágítás 653 653 332 50,84%       
Város és községgazdálkodás 252 252 178 70,63% 210 210 160
Központi Költségvetési befizetés     13         
Háziorvos alapellátás 528 528 264 50,00%       
Fogorvosi alapellátás 414 414 138 33,33%       
Falugondnoki szolgáltatás 2467 2467 1293 52,41% 1438 1438 707
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 0 0     0 0   
FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 511 511 383 74,95% 450 450 337
Könyvtári szolgáltatás 456 456 154 33,77% 0 0   
Közművelődési tevék. tám. 3435 3435 1446 42,10% 1951 1951 916
Köztemető fenntartás és műk. 146 146 43 29,45%       
ÖSSZESEN: 16574 16574 7562 45,63% 7481 7481 3971
                
                
SZOC. TÁMOGATÁSOK               
Rendsz. szoc. segély 308 308 180 58,44%       
Foglalkoztatást helyettesítő tám. 3830 3830 1699 44,36%       
Időskorúak járadéka 24 24 24 100,00%       
Lakásfennt. tám. norm. alapon 828 828 449 54,23%       
Ápolási díj alanyi jogon 115 115 115 100,00%       
Ápolási díj méltányos. alapon 142 142 165 116,20%       
Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 296 296   0,00%       
Óvodáztatási támogatás 0 30 30 100,00%       



 

Átmeneti segély 200 200 96 48,00%       
Temetési segély 40 40   0,00%       
Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0           
Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. 246 246 32 13,01%       
Közgyógyellátás 0 0           
Köztemetés 100 100   0,00%       

ÖSSZESEN: 6129 6159 2790 45,30% 0 0 
                
PÉNZESZKÖZ ÁTAD.               
Körjegyzőség Csömödér 4299 5173 2369 45,80%       
Védőnői szolgálat Csömödér 216 216 182 84,26%       
Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 377 377 188 49,87%       
Öveges J. Ált. óvoda Páka 464 464   0,00%       
Óvoda- Csömödér Önkormányzat 1064 1064 837 78,67%       
Bursa 80 120 60 50,00%       
 Polgárőr Egyesület Iklódbördőce 0 0           
Vörös Meteor Sportegyesület 0 0           
Iklódbördőce Fejlődésért Kult. Egy. 0 0           
Két-Hegyhát Egyesület Iklódb. 0 0           

ÖSSZESEN: 6500 7414 3636 49,04% 0 0 
                
Működési tartalék 500 460   0,00%       

MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 29703 30607 13988 45,70%       

MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 29703 30607 15117 49,39%       

MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 1129          

                
FELHALM. KIADÁSOK               
Felhalmozási célú pénzeszk.átad 0 0           
Köztemető felújítása   9278 254 2,74%       
Felhalmozási tartalék /pályázathoz/ 1840 3   0,00%       
Köztemető bővítés /terület vás./ 242 242 225 92,98%       

Értékpapír vásárlás  3000 3000 3000 100,00%       

FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 5082 12523 3479 27,78%       

FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 5082 12523 1702 13,59%       

FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 -1777         

                
                

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 34785 43130 17467 40,50%       

BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 34785 43130 16819 39,00%       

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 -648         

        



 

 
 

Falugondnoki szolgálat 2013. évi bevételei, kiadásai 1-6. hó 

 2.1 melléklet  

    ezer Ft 

BEVÉTELEK 
 2013. évi 
tervezet  

  
előirányzat teljesítés 

Saját bevétel                     -                         -         
                       -           
          
          
          
Felügyeleti szervtől kapott támogatás               2 488                 2 467         1 293     
1.) Önkormányzatoktól átvett                    -           
  normativ állami               1 997                 1 997            991     
  önk. műk. tám.                  216                    216            175     
          
                       -           
                       -           
2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció                    42                      21              21     
3.) 2013. évi bérkompenzáció                  233                    233            106     
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:               2 488                 2 467         1 293     
     
     

KIADÁSOK 
 2013. évi 
tervezete  

  

    

Személyi juttatások       

          
        
   - alapilletmény               1 213            607     
   -pótlék       
   - közlekedési költségtérítés       
   - jubileumi jutalom       
   - keresetkieg.                    24       
   - bérkompenzáció                  201            100     
          
          
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:               2 145                 1 438            707     
Munkaadót terhelő járulékok                     -           
Szoc. hozzájárulás adó                  382            191     
Egészségügyi hozzájárulás                      2       
MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN:                  575                    384            191     
Dologi kiadások       



 

Készlet beszerzés                  417                    304            113     
  hajtó-, kenőanyag                  264            111     
  munka-védőruha                    20       
  irodaszer, nyomtatvány                      5       
  egyéb készlet                    15                2     
Telefon szolg.                    39                      25              14     
Szolgáltatási kiadások                  167                      70              97     
          
  gázenergia                     -         
  áramdíj       
  vízdíj       
  karbantartás                    50              95     
  egyéb üzemeltetés                    20                2     
  pénzügyi szolgáltatások                     -         
ÁFA                  170                    108              62     
Egyéb dologi kiadások                    28                       -                28     
  belföldi kiküldetés       
  egyéb dologi kiadás                    22              28     
Egyéb folyó kiadások                  219                    138              81     
  rehab. hozzájár.       
  munkáltató által fiz SZJA                      1       
  biztosítás                  137              81     
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:               1 040                    645            395     
     
ÖSSZES KIADÁS:               3 760                 2 467         1 293     
     
 
  MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 

 
 

Amely létrejött egyrészről 
 
…………………. Község Önkormányzata (székhelye: …………………………...), képviselője 
…………………………. polgármester mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó és  
 
Kavar Gazdasági Tanácsadó Betéti Társaság 8788 Zalaszentlászló Kossuth Lajos u. 62. 
cégjegyzék szám: Cg.20-06-036881. adószám. 21061158-3-20 
képviseletében eljár: Bődör József beltag, mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott (a 
továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

 
I.  A megbízás tárgya és tartalma 

 
1. Jelen megbízás tárgya …………………………… Község Önkormányzata és hozzá tartozó 

egyes intézmények belső ellenőrzési feladatainak ellátása a vonatkozó jogszabályok, 
különösen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 



 

370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), a pénzügyminiszter 
által közzétett módszertani útmutatók, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a 
belső ellenőrzési kézikönyvekben foglaltak szerint. 

 
2. Az 1. pont szerinti belső ellenőrzési tevékenység ellátása során Megbízott feladatát képezi 

különösen:  

- A 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról VIII. fejezet 47. 70 §, és a 
Kormányrendelet 25., 26. és 27. §-ában foglalt feladatok végzése a Kormányrendelet 
13. fejezetében foglalt jogok és kötelezettségek mellett; 

- az éves ellenőrzési terv alapján vizsgálati program készítése; 
- a vizsgálati program szerinti ellenőrzés végrehajtása szükség szerint helyszíni 

vizsgálat lefolytatásával, illetőleg adatbekérés útján a Kormányrendelet 25. és 26 §-a 
szerint; 

- a vizsgálat eredményéről a Kormányrendelet 39, 40, 41,§-a szerinti ellenőrzési, 
illetőleg összefoglaló ellenőrzési jelentés készítése; 

- az ellenőrzési jelentésben rögzítettek megküldése a Kormányrendelet 42. §-a szerint az 
ellenőrzött szerv vezetőjének, egyeztetés a jelentés-tervezetben foglalt 
megállapításokról; 

-  az egyeztetést követően lezárt jelentés megküldése az ellenőrzött szerv vezetőjének; 
- a vizsgálat során tapasztalt hiányosságok kijavítására javaslatokat tesz; 

 
 

II.  A felek jogai és kötelességei 
 

1. Megbízott a tevékenységéről a Megbízót folyamatosan tájékoztatja. 
 

2. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek megfelelően, annak érvényesítésével, 
megóvásával köteles eljárni tevékenysége során. Megbízott csak a Megbízó erre 
felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást, amely azonban nem sértheti a Megbízott 
funkcionális függetlenségét. 
 

3. Megbízott egyéb, a Kormányrendeletben előírt feltételeknek megfelelő közreműködő 
személyt a jelen szerződésben foglalt feladatai ellátásához csak a Megbízó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával vehet igénybe. A közreműködő tevékenységéért Megbízott a Ptk. 475. §-a 
szerint felel. 
 

4. Megbízott jogosult a Feladat- és ütemterv módosítását kezdeményezni, ha a szerződés 
teljesítése során olyan lényeges változás következne be, amely a belső ellenőri feladatok 
határidőben történő végrehajtását veszélyezteti. 
 

5. Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli, amely kiterjed minden olyan dokumentumra, 
információra, amelyet a megbízás teljesítése során szerzett vagy kapott. Megbízott jelen 
szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatályának fennállásáig és 
azt követő 5 évig a Megbízó előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hoz nyilvánosságra vagy 
harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy részére nem tesz hozzáférhetővé 
ilyen dokumentumot, információt, kivéve, ha erre jogszabály alapján köteles. 

 
6. Megbízott a belső ellenőrzési tevékenysége során keletkezett iratanyagot az ellenőrzéssel 

érintett szervezet vezetőjének köteles tételes iratjegyzékkel átadni. 
 



 

7. Megbízó jogosult a szerződés teljesítésének időszaka alatt annak megvalósulásáról, vagy 
egyes konkrét kérdésekről a jelen fejezet 1. pontjában rögzítetteken túlmenően tájékoztatást, 
felvilágosítást kérni. 
 

8. Megbízó jogosult a Megbízott jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek teljesítését 
ellenőrizni, ennek során az ügyletekkel kapcsolatos iratokba betekinteni, a Megbízottól írásos 
vagy szóbeli felvilágosítást kérni. 
 

9. Megbízó köteles a Megbízottat kellő időben tájékoztatni minden, a megbízás tekintetében 
lényeges változásról, döntésről. 
 

10. A szerződés aláírásával Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel 
összefüggésben harmadik személy felé egységesen és egyeztetett módon lépnek fel. 

 
 

IV. A szerződés időtartama  

1. Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait 201... ………….. 1-től 201... 
…………………………..-ig köteles teljesíteni.  

 
2. A véghatáridő késedelmes teljesítése esetén Megbízott napi 1.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz 

bruttó 1.270, azaz egyezer-kettőszázhetven forint összegű késedelmi kötbért köteles fizetni.   A 
Megbízó a késedelmesen teljesített megbízásról kiállított számla értékét jogosult elismert 
kötbérkövetelésének összegével csökkenteni. 
 

 
V. A teljesítés helye 

1. Jelen megbízás teljesítésének helye az önkormányzat és egyes intézményeik telephelyei, 
valamint a Megbízó telephelye.  

 

VI. A megbízási díj és fizetési feltételek 

1.  A szerződésben foglalt belső ellenőrzési tevékenység ellátásáért Megbízottat megbízási díj 
illeti meg. 

 
2. A megbízási díj mértéke a jelen szerződésben meghatározott belső ellenőri feladatok ellátására 

vonatkozóan nettó …………..,- Ft + …………….,- Ft ÁFA, összesen: bruttó ………………,- 
Ft, azaz ……………………….. 00/100 Forint. 

 
3. A Megbízott az ellenőrzés lefolytatását követően elkészített belő ellenőrzési jelentés keltétől 

számított 15 naptári naptól jogosult számlát benyújtani. 
 
4. A megbízási díj magában foglalja a belső ellenőri tevékenység ellátásával kapcsolatban 

felmerülő valamennyi költség ellenértékét. 
 
5. Megbízó a megbízási díjat az igazolt teljesítést követően, a Megbízott által benyújtott számla 

alapján a teljesítéstől számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki a Megbízott Bak 
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 74000236-10003396 sz. számlájára. 

 



 

6. A fizetés megtörténtének időpontja az a nap, amikor a Megbízó számláját a számlavezető bank 
a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. 

7. Ha Megbízó a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy a Ptk. 301./ A § szerinti 
késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

 

VII. A szerződés megszűnése 

1. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén 
azonnali hatállyal felmondhatja. 

 
2. Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja továbbá, ha 

− Megbízottal szemben csőd, felszámolási, végelszámolási eljárást kezdeményeztek; 
− Megbízott az általa a belső ellenőri tevékenység ellátásáért felelősként megjelölt 

személlyel szembeni összeférhetetlenséget nem jelenti be, vagy ezirányú bejelentés 
esetén, 15 napon belül nem jelöl meg másik, a Kormányrendelet előírásainak 
megfelelő, összeférhetetlenséggel nem érintett személyt 

 
3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződést - annak teljesítési határideje 

előtt - bármelyik fél a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 30 napos 
határidővel jogosult felmondani. 

 
4. Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi 

szükséges feladatot ellátni. Megbízott a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a 
jelen szerződés kapcsán Megbízó által rendelkezésére bocsátott és a megbízás ellátása során 
keletkezett iratanyagot Megbízó részére átadni. Ez esetben Megbízott a felmondási határidő 
végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét – külön tárgyalás keretében történő 
megállapodásban rögzített mérték szerint - végszámlában jogosult érvényesíteni. 



 

 

VIII. Záró rendelkezések 

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre 
jogosultak: 
 
Megbízó részéről: …………………………….. 
 
 Telefon:      e-mail:  
 
Megbízott részéről: Kiss Csaba kültag 
 
 telefon: 30/768-0490   e-mail: kisscsaba.zala@gmail.com 
 
2. Jelen szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével írásban módosítható. 
  
3. Felek a szerződésből eredő jogvitáikat elsődlegesen tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. 
 
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári Törvénykönyv  

rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Jelen négy számozott oldalból álló szerződés 3 egymással szó szerint mindenben megegyező 
eredeti példányban készült, melyet a Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá. 
 
 
 
Zalaszentlászló, 2013.     ……………………, 2013. . 
 
 
 
                     Megbízott                                                                              Megbízó 
                 Bődör József              
                   Kavar Bt.      Község Polgármestere  
 
 
 

Ellenjegyző :........................................... 
                    
        körjegyző 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társulási Tanács 2013. június 13-i ülésén felülvizsgálta Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
működését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)146. §-ának átmeneti rendelkezéseire tekintettel. 
A felülvizsgálat keretében módosításra került Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodása. 



 

 
A Társulási Megállapodás tartalmát illetően a Magyar Államkincstár Zala Megyei 
Igazgatósága a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vétele során javaslatokat tett a Társulási 
Megállapodás módosítására. Az ajánlások elsősorban pontosításokat tartalmaznak az alábbiak 
szerint: 

- a Társulási Megállapodás II. fejezet 4. pontja és V. fejezet 3-4. pontjai, továbbá 5.-6. 
pontjai tekintetében javasolt a „normatíva” kifejezés helyett a „támogatás” kifejezés, 
illetve a központi alrendszerből nyújtott támogatás kifejezés alkalmazása, 

- a Társulási Megállapodás VI. fejezet 9-10. pontjaiban a Társulás és intézménye 
tevékenységével kapcsolatos állami támogatás leigénylésénél, illetve elszámolásánál a 
gesztor önkormányzat jogosult mind az igénylésre, mind az elszámolásra, ezért a 
Társulás a gesztor önkormányzatnak köteles elszámolni is, illetve a gesztor 
önkormányzat felé kell teljesítenie visszafizetési kötelezettségét, ezt követően a 
gesztor önkormányzat kötelessége a központi költségvetésbe történő visszafizetés, 
illetve az elszámolás teljesítése, a Társulási Megállapodást ennek megfelelően kell 
pontosítani, 

- a Társulási Megállapodásban rögzíteni kell a Társulási Megállapodás módosításának 
feltételei között a Mötv. 88. § (2) bekezdését, amely kimondja, hogy a társulási 
megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, (a Társulási 
Megállapodás módosítása, illetve elfogadása a gyakorlatban természetesen így történik 
minden esetben), 

- a Társulási Megállapodásban kerüljön rögzítésre az irányítási jogok gyakorlásának 
módja, esetleges megosztása vagy valamely szerv részére történő kizárólagos 
biztosítása, 

- a Társulási Megállapodás I. és II. melléklete tartalmazza a társult önkormányzatok 
címeit, a települési önkormányzatok polgármestereinek nevét, amelyek nem egyeznek 
meg a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 
címekkel, ezért ezen mellékletek módosítása is szükséges. 

 
A fentieken túl a Társulási Megállapodásban az alábbi módosítások indokoltak még: 

- a Társulási Megállapodás III. melléklete tartalmazza az általánostól eltérő feladat-
ellátási rendet. Gutorfölde, Szentpéterfölde és Csertalakos községek önkormányzatai a 
2013. június 13-i Társulási Tanács ülését megelőzően jelezték, hogy a hétközi és 
hétvégi orvosi ügyelet feladatát 2013. szeptember 30. napjától nem Lenti Kistérség 
Többcélú Társulása útján kívánják ellátni, ezért a Társulási Megállapodás III. 
melléklete szerinti táblázat, amely az általánostól eltérő feladat-ellátási rendet mutatja 
be, ennek megfelelően kerül most módosításra, 

- a Társulási Megállapodás IV/A. fejezet 7. pontja rendelkezik az Elnökségi Bizottság 
összetételéről, a bizottság tagjainak megválasztásáról. A Társulási Tanács tagjai 
eszerint a kistérség képviseletének biztosítása érdekében egy közös önkormányzati 
hivatalt fenntartó települési önkormányzatok közül csak egy polgármestert 
választhatnak az Elnökségi Bizottságba. 2013. január 1. napjától a Társulás területén 
található közös önkormányzati hivatalok - korábban körjegyzőségek – száma 
csökkent, ezért a IV. fejezet 7. pontjában a kistérség képviseletének biztosítása 
érdekében az alábbi módosítás szükséges: „A kistérség képviseletének biztosítása 
érdekében egy közös önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok 
közül legfeljebb két polgármester kerülhet az Elnökségi Bizottságba.” 
A módosítással az Elnökségi Bizottság jelenlegi összetétele megfelel a Társulási 
Megállapodás szabályainak, továbbá a közös önkormányzati hivatalok növekvő 



 

számával a társult önkormányzatok képviselete ugyanúgy megvalósul, ahogy a 
Társulás korábbi működése során is.  

 
A Társulási Megállapodás tervezete a fenti módosításokat tartalmazza. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodást Lenti Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa 2013. szeptember 2-i ülésén megtárgyalta. Az Mötv. 88. § (2) 
bekezdése szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához 
vagy a társulás megszüntetéséhez. Figyelemmel erre, valamennyi, a társulásban tagként 
szereplő települési önkormányzati képviselő-testületnek minősített többséggel el kell fogadnia 
a Társulási Megállapodást.  
A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépésére – a Mötv. 88. § (2) bekezdésében 
foglaltak teljesülését követően - a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzés napjával fog sor kerülni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni ésa Társulási 
Megállapodás módosítását elfogadni szíveskedjék. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
………. Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: …………. polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társulási Tanács 2013. június 13-i ülésén felülvizsgálta Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
működését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.)146. §-ának átmeneti rendelkezéseire tekintettel. 
A felülvizsgálat keretében módosításra került Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodása. 
 
A Társulási Megállapodás tartalmát illetően a Magyar Államkincstár Zala Megyei 
Igazgatósága a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vétele során javaslatokat tett a Társulási 
Megállapodás módosítására. Az ajánlások elsősorban pontosításokat tartalmaznak az alábbiak 
szerint: 

- a Társulási Megállapodás II. fejezet 4. pontja és V. fejezet 3-4. pontjai, továbbá 5.-6. 
pontjai tekintetében javasolt a „normatíva” kifejezés helyett a „támogatás” kifejezés, 
illetve a központi alrendszerből nyújtott támogatás kifejezés alkalmazása, 

- a Társulási Megállapodás VI. fejezet 9-10. pontjaiban a Társulás és intézménye 
tevékenységével kapcsolatos állami támogatás leigénylésénél, illetve elszámolásánál a 
gesztor önkormányzat jogosult mind az igénylésre, mind az elszámolásra, ezért a 
Társulás a gesztor önkormányzatnak köteles elszámolni is, illetve a gesztor 



 

önkormányzat felé kell teljesítenie visszafizetési kötelezettségét, ezt követően a 
gesztor önkormányzat kötelessége a központi költségvetésbe történő visszafizetés, 
illetve az elszámolás teljesítése, a Társulási Megállapodást ennek megfelelően kell 
pontosítani, 

- a Társulási Megállapodásban rögzíteni kell a Társulási Megállapodás módosításának 
feltételei között a Mötv. 88. § (2) bekezdését, amely kimondja, hogy a társulási 
megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, (a Társulási 
Megállapodás módosítása, illetve elfogadása a gyakorlatban természetesen így történik 
minden esetben), 

- a Társulási Megállapodásban kerüljön rögzítésre az irányítási jogok gyakorlásának 
módja, esetleges megosztása vagy valamely szerv részére történő kizárólagos 
biztosítása, 

- a Társulási Megállapodás I. és II. melléklete tartalmazza a társult önkormányzatok 
címeit, a települési önkormányzatok polgármestereinek nevét, amelyek nem egyeznek 
meg a Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 
címekkel, ezért ezen mellékletek módosítása is szükséges. 

 
A fentieken túl a Társulási Megállapodásban az alábbi módosítások indokoltak még: 

- a Társulási Megállapodás III. melléklete tartalmazza az általánostól eltérő feladat-
ellátási rendet. Gutorfölde, Szentpéterfölde és Csertalakos községek önkormányzatai a 
2013. június 13-i Társulási Tanács ülését megelőzően jelezték, hogy a hétközi és 
hétvégi orvosi ügyelet feladatát 2013. szeptember 30. napjától nem Lenti Kistérség 
Többcélú Társulása útján kívánják ellátni, ezért a Társulási Megállapodás III. 
melléklete szerinti táblázat, amely az általánostól eltérő feladat-ellátási rendet mutatja 
be, ennek megfelelően kerül most módosításra, 

- a Társulási Megállapodás IV/A. fejezet 7. pontja rendelkezik az Elnökségi Bizottság 
összetételéről, a bizottság tagjainak megválasztásáról. A Társulási Tanács tagjai 
eszerint a kistérség képviseletének biztosítása érdekében egy közös önkormányzati 
hivatalt fenntartó települési önkormányzatok közül csak egy polgármestert 
választhatnak az Elnökségi Bizottságba. 2013. január 1. napjától a Társulás területén 
található közös önkormányzati hivatalok - korábban körjegyzőségek – száma 
csökkent, ezért a IV. fejezet 7. pontjában a kistérség képviseletének biztosítása 
érdekében az alábbi módosítás szükséges: „A kistérség képviseletének biztosítása 
érdekében egy közös önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok 
közül legfeljebb két polgármester kerülhet az Elnökségi Bizottságba.” 
A módosítással az Elnökségi Bizottság jelenlegi összetétele megfelel a Társulási 
Megállapodás szabályainak, továbbá a közös önkormányzati hivatalok növekvő 
számával a társult önkormányzatok képviselete ugyanúgy megvalósul, ahogy a 
Társulás korábbi működése során is.  

 
A Társulási Megállapodás tervezete a fenti módosításokat tartalmazza. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodást Lenti Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa 2013. szeptember 2-i ülésén megtárgyalta. Az Mötv. 88. § (2) 
bekezdése szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához 
vagy a társulás megszüntetéséhez. Figyelemmel erre, valamennyi, a társulásban tagként 
szereplő települési önkormányzati képviselő-testületnek minősített többséggel el kell fogadnia 
a Társulási Megállapodást.  



 

A módosított Társulási Megállapodás hatályba lépésére – a Mötv. 88. § (2) bekezdésében 
foglaltak teljesülését követően - a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzés napjával fog sor kerülni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni ésa Társulási 
Megállapodás módosítását elfogadni szíveskedjék. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
………. Község Önkormányzati Képviselő-testülete Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: …………. polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
- tervezet - 

 
 

I. BEVEZETÉS 
 
Jelen megállapodás I. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. 
fejezetében foglalt rendelkezések megtartásával, egyes önkormányzati feladataik hatékonyabb 
és célszerűbb ellátása érdekében jogi személyiségű társulást hoznak létre, abból a célból, hogy 
a társult önkormányzatok településeinek lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél 
szélesebb körben jussanak hozzá. Az önkormányzati megállapodás keretében történő 
együttműködéssel a társult önkormányzatok forrásaik minél teljesebb, célszerűbb és 
optimálisabb felhasználásával biztosítják a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. 
 
 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 



 

1. Az I. mellékletben felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel 
rendelkező önkormányzati többcélú kistérségi társulást hoznak létre. A társulás 
határozatlan időre jön létre.  

 

2. A társulás neve: Lenti Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás). 
A Társulás székhelye: 8960 Lenti Zrínyi M. u. 4. 

 
3. A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét az I. melléklet tartalmazza. A 

Társulás a tagokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az alábbiakat 
- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 

      - a belépés időpontját, 
      - a költségvetésbe fizetett összeget, 
      - a tagság megszűnésének időpontját, 
      - a szavazati jogosultságot és mértékét. 
      A tagnyilvántartás szolgál alapul a határozatképesség és szavazati jog megállapításának. 
 
4.   A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a II. melléklet tartalmazza, azzal, hogy 

a társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a lakosságszámra vonatkozó adatok 
évenkénti változása során az adott évben érvényes és hatályos költségvetési törvényben 
meghatározott állami támogatásoknál figyelembe vett lakosságszámnak megfelelően kell 
módosítani a II. melléklet szerinti adatokat.  
       

5. A Társulás működési területe az I. számú mellékletben szereplő települési 
önkormányzatok közigazgatási területe. 

 
6. A Társulás bélyegzője: Lenti Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, 

középen Magyarország címerével. 
 
7. A Társulás 2005-ben átalakult a 2004. évi CVII. törvényben szabályozott többcélú 

kistérségi társulássá. Az átalakulás előtti és utáni többcélú társulás között jogfolytonosság 
van.  A többcélú kistérségi társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek 
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 
8. Jelen Társulási Megállapodás elfogadására, módosítására, továbbá a Társulás 

megszüntetésére az Mötv. 88. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 
 
 

III. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ÖK, 
ÁLTALONOSTÓL ELTÉR Ő FELADATELLÁTÁS 

 
1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak 

megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodásban 
rögzített eljárásban és módon szervezik meg, továbbá hangolják össze a települési 
önkormányzatoknak a Társulás által ellátott feladat- és hatásköreit, amelyek az 
alábbiak: 
- EU-s pályázatok fenntartása, 

            - családsegítés és gyermekjóléti alapellátás, 
- hétközi és hétvégi orvosi ügyelet, 
- házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás (idősek), 



 

- támogató szolgálat, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 
2. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatáról a Társulás a saját közös 

fenntartásában működő „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján 
gondoskodik. 

 
3. A hétközi és hétvégi orvosi ügyelet feladatának megszervezéséről a Társulás 

gondoskodik. 
 

4. A szociális feladatok ellátásáról a Társulás a Kolping Gondozási Központ Lenti és 
kistérsége intézménnyel kötött feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik.  

 
5.       Társulás tagjai a „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetében Lenti Város Önkormányzatát kijelölik 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak érdekében.   

 
6.        Az általánostól eltérő feladat-ellátási rendet a III. melléklet tartalmazza.   

 
7.     A Társulás feladatainak pénzügyi és szakmai szempontból történő hatékonyabb és 

célszerűbb ellátása érdekében vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés 
lehetőségeit. 

 
 
IV. A TÁRSULÁS SZERVEZETE, M ŰKÖDÉSE, A TAGSÁGI JOGVISZONY 

KELETKEZÉSE 
 

A/ A Társulás szervei és működésük 
 

1. A Társulás szervei: 
a)  a Társulási Tanács elnöke,  
b) a Társulási Tanács alelnöke, 
c) a Társulási Tanács állandó bizottságai: Elnökségi Bizottság; Pénzügyi-

ellenőrző Bizottság, 
d) a Társulási Tanács eseti bizottsága;  
e) Társulási Tanács.  

      A Társulás szervei működésének részletes szabályait Lenti Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz.) 
tartalmazza.  

 

2. A Társulás elnökét és az alelnökét, a Társulási Tanács alakuló ülésén kell megválasztani 
titkos szavazással.  

 
3. A titkos szavazás lebonyolítása az alábbiak szerint történik: a Társulási Tanács tagjai 

közül minimum 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazólapokon 
feltüntetésre kerül az általuk képviselt település, és annak lakosságszáma.    

 



 

4.  A Társulási Tanács elnöke egyben az Elnökségi Bizottság elnöke. Az elnököt a Társulási 
Tanács alakuló ülésén, titkos szavazással, saját tagjai sorából választja meg az 
önkormányzati választási ciklus idejére. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja 
javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata 
szükséges. A Társulási Tanács elnökének megválasztásához minősített többségi döntés 
szükséges. 

 

5.   A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Az elnök távolléte, vagy akadályoztatása 
esetén a Társulás képviseletében az alelnök jár el, a Társulási Tanács által meghatározott 
helyettesítési rend szerint. A Mötv. 95. §-ában foglaltak szerint az elnök és az alelnök 
együttes akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülésének összehívásáról és vezetéséről 
a korelnök gondoskodik. 

 
6.   A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából, 

titkos szavazással alelnököt választ. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. A 
Társulás alelnöke megválasztásához minősített többség szükséges.  

 

7. A Társulás Elnökségi Bizottsága 9 tagú, amelyből 3 tagot az 500 fő alatti települések 
polgármestereiből kell megválasztani. A kistérség képviseletének biztosítása érdekében 
egy közös önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok közül legfeljebb 
két polgármester kerülhet az Elnökségi Bizottságba. A Társulás Elnökségi Bizottságának 
tagja az elnök, és az alelnök tisztségüknél fogva, továbbá a Társulási Tanács által az 
önkormányzati ciklus idejére megválasztottak. Az Elnökségi Bizottság tagjaira - az elnök 
és az alelnök kivételével -, valamint visszahívásukra a szavazásra jogosult tagok 1/3-a 
írásban tehet javaslatot. 

A Társulás Elnökségi Bizottsága tagjának megválasztásához minősített többségi döntés 
szükséges. Ha a megválasztható tagok számához viszonyítva több jelölt kapja meg a 
minősített többségi szavazatot, akkor tag az, vagy azok lesznek, aki, vagy akik a legtöbb 
szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazatot elnyerők között a 
sorrendet újabb szavazással kell eldönteni. Az újabb szavazás során a több szavazatot 
elnyerő válik az elnökség tagjává.  A Társulás Elnökségi Bizottsága segíti a Társulás 
elnökének és alelnökének munkáját, közreműködik a Társulási Tanács ülésének 
előkészítésében, kapcsolatot tart a Társulási Tanács tagjaival, és közreműködik a döntések 
végrehajtásában. 

     Az Elnökségi Bizottság előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, összehangolja a 
bizottságok munkáját. Az Elnökségi Bizottság átruházott hatáskörben dönt a Társulásnál 
lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban: 

- Eseti Bíráló Bizottság tagjainak, elnökének megválasztásáról,  
- Külső közbeszerzési szakértő és/vagy egyéb szakértő megbízásáról, 
- a közbeszerzési eljárást megindító ajánlati/ részvételi felhívás és dokumentáció 

elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás megindításáról, 
- az Eseti Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárás eredményéről. 

 
8. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság feladata a Társulás pénzügyi tevékenységének és 

gazdálkodásának ellenőrzése. A Pénzügyi-ellenőrző Bizottság elnökének megválasztására 
az elnök és az alelnök megválasztására vonatkozó szabályok az irányadóak.  

 



 

9.  A Társulás a Mötv.-ben meghatározottak szerint feladatai ellátására egyéb bizottságokat 
hozhat létre. 

 

10. A Társulás legfőbb döntéshozó, valamint irányító szerve a Társulási Tanács. A Társulási 
Tanács gyakorolja a Társulást megillető jogokat. A Társulási Tanács által átruházott 
hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket a IV/A/7. pont tartalmazza. A Társulási Tanács 
tagjai a Társulást alkotó önkormányzatok polgármesterei. A Társulás tagjának - 
amennyiben a Társulási Tanács ülésén való megjelenésében akadályoztatva van - 
helyettesítéséről a társult önkormányzatok képviselő-testülete által meghatározott 
helyettesítési rend szerint kell gondoskodni. A társult önkormányzatok képviselő-testületei 
által a helyettesítésre adott felhatalmazásban meg kell jelölni, hogy a felhatalmazás 
általános vagy meghatározott esetre szól, a felhatalmazás terjedelmét egyértelműen meg 
kell jelölni.  

 
11. A Társulási Tanács tagjainak szavazati arányát a II. melléklet tartalmazza, a szavazati 

arány megállapítása során a II. melléklet szerinti lakosságszámot kell figyelembe venni az 
alábbiak szerint:         
A település tárgyévet megelőző lakosságszámának figyelembe vételével a települést 
képviselő polgármester minden megkezdett 100 lakos után 1 szavazatra jogosult, azaz 0-
99 főig 1 szavazat,  

      100-199 főig 2 szavazat 

200-299 főig 3 szavazat,  

300-399 főig 4 szavazat,  

400-499 főig 5 szavazat,  

500-599 főig 6 szavazat,  

600-699 főig 7 szavazat,  

700-799 főig 8 szavazat, 

800-899 főig 9 szavazat,  

900-999 főig 10 szavazat,  

1000-1099 főig 11 szavazat, 

1100-1199 főig 12 szavazat, stb. 

     A szavazati arány módosítása során a II. 4. pont rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni.  

 

12. Az önkormányzati általános választásokat követően a Társulási Tanácsnak alakuló ülést 
kell tartani.  

 

13. Az önkormányzati általános választások és a Társulási Tanács alakuló ülése közti 
időszakban a régi tisztségviselők (elnök, alelnök) megbízatását úgy kell tekinteni, hogy az 
a Társulási ülés alakuló üléséig tart, abban az esetben, ha őket egyben polgármesternek 
újra megválasztották. Továbbá lehetséges az önkormányzati választásokat megelőző 
utolsó tanácsülésen a Társulás tagjai közül az elnökön és alelnökön kívül még valamely 



 

tagönkormányzat polgármesterét is megbízni az ügyviteli feladatok átmeneti időszakban 
történő ellátásával.  

 
14. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi 

kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok 
külön többlet finanszírozását érintő döntéseket. 

 
15. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal, a Társulási 

Tanács munkatervében meghatározott időpontban és helyszínen tartja. 
 

16. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a 
napirend megjelölésével. A Társulás tagjai egynegyedének napirendet tartalmazó 
indítványára, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a Társulási Tanács 
elnöke köteles az ülést összehívni. 

 

17. Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a helyi önkormányzatok 
törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv írásbeli kezdeményezésére, annak 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. 

 

18. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és formai 
elvárásainak meghatározására vonatkozó rendelkezéseket az SzMSz. tartalmazza. 

 

19. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 
 

20. A Társulási Tanács 
a) zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 
b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő 
személyi ügy tárgyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

21.  A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A határozat a működés, egyes feladatok 
ellátása, pénzügyi forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi 
döntések megjelenési formája.  A Társulási Tanács a költségvetését és a költségvetés 
végrehajtását határozatban fogadja el. 

 

22. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több, mint 
felével rendelkező tag jelen van, és a jelen lévő tagok által képviselt települések 
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.  
Határozatképtelenség esetén a Társulási Tanács ülését egy órán belüli időpontra újra össze 
kell hívni. 

 

23. A Társulási Tanács határozatképességét a jelenléti ív alapján kell megállapítani.  
 



 

24. A határozati javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések 
lakosságszámának 1/3-át. 

 

25. A minősített többségű határozathozatalhoz annyi igen szavazat szükséges, amely eléri a 
Társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának a felét.  

 

26. Minősített többséggel hozott határozat szükséges: 
      - a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához,  

      - a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotásához, módosításához; 

      - a Társulás költségvetésének elfogadásához, 

      - a Társulás megszüntetéséhez, 

      - a Társuláshoz történő csatlakozás Társulási Tanács által történő elfogadásához, 

      - a Társulásból történő kizáráshoz, 

     - a Mötv. 90. § (1) bekezdés szerinti döntések meghozatalához, 

      - a tagdíj meghatározásához, 

      - a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési önkormányzati hozzájárulás 
meghatározásához; 

      - a IV/A/20. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez; 

      - az 500 000-Ft-ot meghaladó pénzügyi kötelezettséggel járó Társulási Tanácsi döntéshez, 

      - a tagok fizetési kötelezettségének felszólítást követő elmulasztása miatti kizárásához, 

      - a Társulás állandó és eseti bizottsági tagjainak megválasztásához, 

      - a Társulási Tanács elnökének és a Társulási Tanács alelnökének megválasztásához. 

 

27. A Társulás bizottságai akkor határozatképesek, ha a tagok több mint fele jelen van. A 
bizottságok döntései javaslatok, amelyet a jelenlévő tagok egyszerű többségének 
szavazatával hoznak meg. 

 

28. A bizottsági ülések összehívásáról az elnök gondoskodik, azonban az egyes bizottságok 
tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti a bizottság összehívását. 

 

29.  A Társulás működésének további szabályait az SzMSz. tartalmazza, amelynek 
rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen Társulási Megállapodásban foglaltakkal. 

 

30. A Társulási Tanács üléseiről a Mötv.-ben foglaltakkal összhangban a képviselő-testület 
üléseiről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell a jegyzőkönyveket 
elkészíteni. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat az SzMSz. tartalmazza. 

 



 

31. A Társulás működésével kapcsolatos munkaszervezeti feladatokat (döntés előkészítése, 
végrehajtás szervezése) a Társulás székhelyének polgármesteri hivatala, azaz a Lenti 
Polgármesteri Hivatal (székhely: 8960 Lenti Zrínyi M. u. 4.) látja el. A munkaszervezeti 
feladatok ellátásához kapcsolódó rendelkezéseket, a feladat-ellátás részletes szabályait a 
Lenti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

 

32. A munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Társulási Tanács 
biztosítja.  

 
B/ A tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése, kizárás, kiválás, a Társulás 

megszűnése 

1. Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott 
döntéssel mondják ki a Társulásban való részvételüket.  

 
2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, a 

kiválásról, illetve csatlakozásról szóló minősített többséggel hozott döntést a települési 
önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a 
Társulás tagjaival közölni.  

 
3.   A Társulás megszűnik: 
      a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul, 
      b) ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek minősített többséggel ezt elhatározzák, 
      c) a törvény erejénél fogva, 
      d) a bíróság jogerős döntése alapján. 
 
4.  A Társulás minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a 

többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Társulási 
Megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem 
tesz eleget. 

 
5.  A Társulási tagság megszűnik továbbá a település megszűnése, összeolvadása, vagy 

egyesülése esetén,  
 
 
 

C/ A Társulás tagjának jogai  
 

A társult települési önkormányzat képviselője, azaz a polgármester útján vesz részt a Társulás 
tevékenységében, rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a szervezeti 
és működési rendjének, valamint a Társulás szervezetének kialakításában. 

 

A polgármester választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 
 

A polgármester teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit. 
 

A Társulás tagja igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 
 



 

A Társulás tagja igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, 
tapasztalatait és információit. 

 

A Társulás tagja igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást 
kötött. 

 

A Társulás tagja igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított 
kedvezményeket. 

 

A Társulási Tanács döntése alapján a társult települési önkormányzat részesedhet a Társulás 
tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, 
vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 

 

A Társulás tagja javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – 
kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és 
megtámadására. 

 

A Társulás tagja 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. 

 

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

 
A Társulás tagjaként a települési önkormányzat részesülhet a hazai és nemzetközi 

kapcsolatokból származó előnyökből. 
 

D/ A társulás tagjainak kötelességei 

 
A Társulás tagja köteles a Társulási Megállapodás és az SzMSz. betartása. 
 

A Társulás tagja képviselője útján rendszeresen részt vesz a Társulás szerveinek munkájában, 
elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 

 

A Társulás tagja köteles az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
 

A Társulás tagja köteles a Társulás határozatait végrehajtani.  
 

A Társulás tagja a Társulás működéséről, valamint a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-testületeiknek.  

 
A Társulás tagja köteles a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseiről 

egyeztetni a társulás vezetőjével, illetve a döntést közölni köteles a társulással. 
 



 

A Társulás tagja köteles Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a 
szükséges adatokat és információkat a Társuláshoz továbbítani. 

 

A Társulás tagja a Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenységet köteles 
folytatni, köteles a befizetéseket teljesíteni, a vagyont megóvni, azt lehetőség szerint 
gyarapítani. 

 

 

V. A TÁRSULÁS KÖZÖS ALAPÍTÁSÚ INTÉZMÉNYÉRE VONATKOZ Ó 
SZABÁLYOK 

 

A Társulás gyermekjóléti szolgálat feladata és a családsegítés szociális alapszolgáltatás 
biztosítása céljából önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő költségvetési 
szervet hozott létre „Napsugár” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: 
Szolgálat) néven. A közös fenntartású intézmény tekintetében a fenntartói jogokat a 
Társulás gyakorolja. A Szolgálat vezetőjét a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 
határozatával nevezi ki.  
 

A Társulás a Mötv. 90. § (1) bekezdése alapján a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 
ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési szervet, gazdálkodó 
szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A 
Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni 
hozzájárulása mértékét.  

 

A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami költségvetési 
támogatásból történik. A támogatások és azok leigénylése, felhasználása és tervezése a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik.  

 

Az állami támogatás által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a 
Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg az intézményi 
ellátottak arányában. 

 

A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai a központi alrendszerből nyújtott 
támogatásból történik. A támogatások és azok leigénylése, felhasználása és tervezése a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik.  
 

A központi alrendszerből nyújtott támogatás által  nem fedezett fenntartási költségeket a 
Társulásban résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák 
meg az intézményi ellátottak arányában. 

 
A közösen fenntartott intézmények fejlesztésére és felújítására benyújtott pályázatokon 

elnyert pénzből képződő vagyonnövekmény a Társulás tulajdonát, vagyonát képezi.  
 

 

 



 

VI. A TÁRSULÁS FENNTARTÁSA, M ŰKÖDÉSE, GAZDÁLKODÁSA ÉS 
KÖLTSÉGVETÉSE, TOVÁBBÁ A TÁRSULÁS VAGYONA 

 

 

1. A Társulás fenntartásával és működésével felmerült költségek fedezetét az alábbi 
befizetések biztosítják: 

a) kötelező pénzügyi hozzájárulás, azaz tagdíj; 
b) saját elhatározáson alapuló befizetés; 
c) egyéb. 

 

2. Az VI/1.a) pont szerinti pénzügyi hozzájárulás évente kötelezően befizetendő tagdíjat 
jelent a társult települési önkormányzatoknak. 

 
3. A tagdíj összegét a Társulási Tanács évente határozza meg. A tagdíj mértéke 2013. évre 

vonatkozóan településenként 1 200 Ft/lakos/év. A befizetési kötelezettséget a Társulás 
számlájára kell teljesíteni 12 havi egyenlő részletben, tárgyhó 15. napjáig. 

 
4.  A Társulás tagjai által befizetett tagdíj kizárólag a Társulás fenntartásával és működésével 

kapcsolatos költségek fedezetére használható fel. Jelenleg a befizetett tagdíjat a hétközi és 
hétvégi orvosi ügyelet központi költségvetés által nem fedezett kiadásainak fedezetére kell 
fordítani elsősorban.  

 

5. A tagdíj nem teljesítése esetén a Társulási Tanács beszedési megbízást alkalmazhat, 
amennyiben a tagdíj-fizetési határidőt követően kelt írásbeli felszólítás kézhezvételét 
követő 15 napon belül a Társulás tagja nem teljesíti tagdíj-fizetési kötelezettségét. A 
beszedési megbízás eredménytelenségét követően a Társulási Tanács dönthet a tagdíjat 
nem fizető tag kizárásáról.   

 

6 Saját elhatározáson alapuló befizetésnek minősül a tag önkormányzatok átmenetileg 
szabad forrásának meghatározott időre történő átengedése, meghatározott idejű 
forrásátadás a Társulás feladatainak és fizetési kötelezettségeinek teljesítése érdekében. 

  

7. Egyéb: 

      -    Európai uniós támogatás, 

- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az 

adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka. 
 

8.  A Társulás költségvetésében az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami, vagy 
garantált egy évnél nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) 
lehet befektetni. 

 



 

9. A Társulást és intézményét megillető állami támogatást Lenti Város Önkormányzata 
igényli, illetve számol el vele. A Társulás Lenti Város Önkormányzata felé a költségvetési 
támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal tárgyévet követő év 
január 31-ig köteles elszámolni. 

 
10. Amennyiben a Társulásnak az elszámolás alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezik, 

úgy azt köteles Lenti Város Önkormányzata részére visszafizetni, amely gondoskodik az 
állami támogatás központi költségvetésbe történő visszafizetéséről.” 
 

11. A Társulási Tanács 19/2006 (VII.13) számú határozata, valamint a Mötv. rendelkezései 
alapján a Társulási Tanács azonnali beszedési megbízás, azaz inkasszó jogával élhet az 
állami támogatások felülvizsgálata után a társult önkormányzattal szemben, amennyiben 
az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet határidőben nem 
teljesít, a jövőben és visszamenőleges hatállyal a Társulás megalakulásának időpontjától, 
2004. június 29-től. 

 

12. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács Elnöke, távollétében, vagy 
akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megválasztott alelnök gyakorolja. A 
kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére vonatkozó jogosultságot a 
Társulás e tárgyban alkotott szabályzatai tartalmazzák. 

  

A Társulás az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján éves költségvetést készít. A 
Társulás költségvetését a Társulási Tanács határozatban állapítja meg.  
 

A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 
 

A Társulás gazdálkodásának jogszerűségét a Pénzügyi-ellenőrző Bizottság ellenőrzi. 
 

A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy 
a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon. 

 

A Társulás a költségvetése által biztosítja: 
- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközei 

hatékonyabb felhasználását,  
- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, céljaik gyorsabb elérését, 
- a települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik 

hatékonyabb felhasználását. 
 

18. A Társulás vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogokat a Társulás gyakorolja. A Társulás 
vagyona a Ptk. szerinti osztatlan közös tulajdonnak minősül. 

 

 

VII. A TÁRSULÁSBÓL VALÓ KILÉPÉS, ILLETVE KIZÁRÁS, T OVÁBBÁ A 
TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉN A VAGYONRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK  



 

 

1. Amennyiben a társult és kilépő, illetve kizárt önkormányzat közös beruházásban vesz részt, 
a kilépés, illetve a kizárás őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel 
megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 

 

2 A Társulásból történő kilépés esetén a Társulás által a többcélú kistérségi társulások 
számára kiírt pályázaton elnyert támogatás kilépés, illetve kizárás miatt lakosságszám 
arányosan visszafizetendő összegét köteles a kilépő, illetve kizárt önkormányzat a 
társulásnak kamattal növelten befizetni. A fizetési kötelezettség esetén a kamat számítására 
és mértékére, továbbá a visszafizetési kötelezettség keletkezésének kezdetére az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2) bekezdését, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 84. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.  

 

3. A kilépő, illetve kizárt önkormányzattal a társulás közös vagyonából az általa teljesített 
befizetések figyelembevételével kell elszámolni. Meg kell határozni a teljes értéken belül az 
összes saját forrást, és azokat arányosítani kell, a kilépő, illetve kizárt önkormányzattal az 
arányosítás alapján kell elszámolni. Amennyiben közös feladat ellátását kilépő, illetve kizárt 
önkormányzat vagyona biztosítja, lehetőség szerint megállapodást kell kötni az adott 
önkormányzat tulajdonát képező vagyon további használatára. 

 
4. A Társulás megszűnik, ha: 

- annak megszűnését valamennyi társult önkormányzati képviselő-testület minősített 
többséggel hozott határozattal kimondja, 

- amennyiben tagjainak száma kettő alá csökken, illetve  
- a tagok által képviselt lakosságszám nem haladja meg a kistérség lakosságszámának 

50 %-át, 
- a bíróság jogerős döntése alapján. 

 

5. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 
tagok a Társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges 
támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 

 
6. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási 

szerződésben osztják fel. 

 

7. A Társulás megszűnése, a Társulásból való kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás 
hiányában – a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a 
Társulás rendelkezésére bocsátotta. 

 

8.   A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy Társulásban tag önkormányzat részére 
történő kiadását legfeljebb öt évre halaszthatja el a Társulás, 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.  

 

9.   A Társulás megszűnése esetén a felosztás elvei a következők: 



 

      a) a megszűnő Társulás közös vagyonából a társult önkormányzatok az általuk teljesített 
befizetések és elnyert támogatások arányában részesedhetnek a felosztható vagyonból; 
meg kell határozni teljes értéken belül az összes saját forrást és azokat arányosítani 
kell, a Társulás teljes felosztható közös vagyonát az arányosítás alapján kell felosztani. 

      b)  a Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem 
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 
veszélyeztesse, a létrejött vagyon célvagyon. 

      c)  a közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 
során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 
célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

     d)    a közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják 
a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a 
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog 
gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyását 
követően 2013. június 30. napjától hatályos. 
 

2. Jelen megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Társulási Tanács 
2011. március 24-én kiadott és egységes szerkezetbe foglalt Lenti Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodása. 

 

3. A Társulási Megállapodás részét képezi az I., II. és III. melléklet.  
 

4. A társult önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, amennyiben ez 
nem vezet eredményre, a Mötv. 92. §-ában foglaltak az irányadóak. 

 

5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 
SZMSZ rendelkezései az irányadók. 

 
6. Amennyiben a Társulásra vonatkozó SZMSZ és jelen megállapodás között ellentmondó 

szabályozás áll fenn, minden esetben e megállapodás rendelkezései az irányadóak. 
 

 

IX. ZÁRADÉK 

 

A Társulási Megállapodást Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulásai Tanács 2013. 
június 13- i ülésén 33/2013. (VI. 13.) számú Társulási Tanácsi határozattal fogadta el. 

 



 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek minősített többséggel hozott 
döntésükkel hagyták jóvá és fogadták el előírásait testületeikre vonatkozó kötelező 
rendelkezésként: 

 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 271/2013. (VI. 26.) határozata  
Alsószenterzsébet Község Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2013. (VI. 24.) határozata 
Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete 45/2013. (VI. 14.) határozata 
Barlahida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2013. (VI. 27.) határozata 
Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 48/2013. (VI. 14.) határozata 
Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2013. (VI. 14.) határozata 
Csertalakos Község Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2013. (VI. 26.) határozata 
Csesztreg Község Önkormányzati Képviselő-testülete 54/2013. (VI. 19.) határozata 
Csömödér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 69/2013. (VI. 27.) határozata 
Dobri Község Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2013. (VI. 27.) határozata   
Felsőszenterzsébet Község Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2013. (VI. 24.) határozata 
Gáborjánháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2013. (VI. 14.) határozata 
Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete 57/2013. (VI. 14.) határozata 
Gutorfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete 43/2013. (VI. 26.) határozata 
Hernyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2013. (VI. 27.) határozata  
Iklódbördőce Község Önkormányzati Képviselő-testülete 44/2013. (VI. 27.) határozata 
Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2013. (VI. 26.) határozata 
Kányavár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 56/2013. (VI. 20.) határozata 
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2013. (VI. 26.) határozata 
Kerkafalva Község Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2013. (VI. 24.) határozata 
Kerkakutas Község Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2013. (VI. 24.) határozata 
Kerkateskánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2013. (VI. 24.) határozata 
Kissziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2013. (VI. 27.) határozata  
Kozmadombja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 40/2013. (VI. 26.) határozata 
Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2013. (VI. 14.) határozata 
Lendvadedes Község Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2013. (VI. 14.) határozata  
Lendvajakabfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2013. (VI. 14.) határozata 
Lovászi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 56/2013. (VI. 27.) határozata 
Magyarföld Község Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2013. (VI. 24.) határozata 
Márokföld Község Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2013. (VI. 17.) határozata  
Mikekarácsonyfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2013. (VI. 27.) határozata 
Nemesnép Község Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2013. (VI. 24.) határozata 
Nova Község Önkormányzati Képviselő-testülete 86/2013. (VI. 19.) határozata 
Ortaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete 55/2013. (VI. 18.) határozata  
Páka Község Önkormányzati Képviselő-testülete 111/2013. (VI. 27.) határozata 
Pórszombat Község Önkormányzati Képviselő-testülete 51/2013. (VI. 26.) határozata  
Pördefölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete 53/2013. (VI. 20.) határozata  
Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2013. (VI. 26.) határozata   
Ramocsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 32/02013. (VI. 24.) határozata  
Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete 71/2013. (VI. 14.) határozata 
Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete 58/2013. (VI. 14.) határozata 
Szécsisziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete 43/2013. (VI. 25.) határozata 
Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2013. (VI. 17.) határozata 
Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2013. (VI. 26.) határozata 
Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2013. (VI. 14.) határozata 



 

Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 47/2013. (VI. 26.) határozata 
Tormafölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete 51/2013. (VI. 25.) határozata   
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2013. (VI. 26.) határozata   
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 58/2013. (VI. 26.) határozata  
Zalaszombatfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete 55/2013. (VI. 14.) határozata 
Zebecke Község Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2013. (VI. 27.) határozata 
 
A Társulási Megállapodás 1. számú módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást Lenti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. 
………- i ülésén …/…. (…. …..) számú Társulási Tanácsi határozattal fogadta el. 

 

Az 1. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyását követően a törzskönyvi 
bejegyzés napján lép hatályba. 

 

A Társulási Megállapodás 1. számú módosításával egységes szerkezetbe Társulási 
Megállapodást az alábbi képviselő-testületek minősített többséggel hozott döntésükkel 
hagyták jóvá és fogadták el előírásait testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

 
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete  
Alsószenterzsébet Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Barlahida Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Csertalakos Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Csesztreg Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Csömödér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Dobri Község Önkormányzati Képviselő-testülete   
Felsőszenterzsébet Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Gáborjánháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Gutorfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Hernyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Iklódbördőce Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kányavár Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kerkafalva Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kerkakutas Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kerkateskánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kissziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Kozmadombja Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Lendvadedes Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Lendvajakabfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Lovászi Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Magyarföld Község Önkormányzati Képviselő-testülete  



 

Márokföld Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Mikekarácsonyfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Nemesnép Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Nova Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Ortaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Páka Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Pórszombat Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Pördefölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete   
Ramocsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Szécsisziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Tormafölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete   
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete   
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Zalaszombatfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
Zebecke Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
 



 

Aláírások: 
 

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Horváth László 
polgármester 

 
Alsószenterzsébet Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Horváth László 
polgármester 

 
Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
 

Lóránt Beáta 
polgármester 

 
Barlahida Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Hári Barnabás 
polgármester 

 
Belsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Vida József 
polgármester 

 
Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Büki László 
polgármester 

 
 

Csertalakos Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Németh József 
polgármester 

 
 

Csesztreg Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Czupi Magdolna 
polgármester 

 
Csömödér Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Becze József 
polgármester 

 



 

 
 
 

Dobri Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Horváth Albin 
polgármester 

 
Felsőszenterzsébet Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Kálmán Elek 
polgármester 

 
Gáborjánháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Szekeres István 
polgármester 

 
Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Balogh Ferenc 
polgármester 

 
Gutorfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Nyakas István 
polgármester 

 
Hernyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Bundics Tibor 
polgármester 

 
Iklódbörd őce Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Sabján Krisztián 

polgármester 
 

Kálócfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Szabó András 
polgármester 

 
Kányavár Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Bertalan Tibor 
polgármester 

 
Kerkabarabás Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 



 

Paál István 
polgármester 

 
 
 
 

Kerkafalva Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Nemes Kálmán 
polgármester 

 
Kerkakutas Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Kámán László 
polgármester 

 
Kerkateskánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
ifj. Zsálek Ferenc 

polgármester 
 

Kissziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Böröcz Roland 
polgármester 

 
Kozmadombja Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Virágh Enikő 
polgármester 

 
Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Gasparics Győző 

polgármester 
 

Lendvadedes Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Szabadi Tamás 
polgármester 

 
Lendvajakabfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Zsupán László 
polgármester 

 
Lovászi Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Léránt Ferenc 
polgármester 



 

 
Magyarföld Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Tolnai Istvánné 
polgármester 

Márokföld Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Szabó István László 
polgármester 

 
Mikekarácsonyfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Szabó Józsefné 
polgármester 

 
Nemesnép Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Szép Dezső 
polgármester 

 
Nova Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Lendvai Jenőné 
polgármester 

 
Ortaháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Vajmi Ferenc 
polgármester 

 
Páka Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Lukács Tibor 
polgármester 

 
Pórszombat Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Tánczos László 
polgármester 

 
Pördefölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Horváth Józsefné 

polgármester 
 

Pusztaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

ifj. Németh Árpád 
polgármester 

 



 

Ramocsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Gerencsér Tamás 
polgármester 

 
Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Tóth Lajos 

polgármester 
 
 
 

Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Kercsmár István 
polgármester 

 
Szécsisziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
ifj. Dávid István 

polgármester 
 

Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Bán Istvánné 
polgármester 

 
Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Tóth Péter 

polgármester 
Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Végi József 
polgármester 

 
Szilvágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Péntek Gyuláné 

polgármester 
 

Tormafölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Kondákor József 
polgármester 

 
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Völgyi Péter 
polgármester 



 

 
Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Horváth Ottó 
polgármester 

 
Zalaszombatfa Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 

 
Tüske Béla 

polgármester 
 

Zebecke Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében: 
 

Varga Imre 
polgármester 

 
 

I. melléklet                              
 

Lenti Kistérség Többcélú Társulásának társult települési önkormányzatai, azok 
székhelyei, továbbá a társult települési önkormányzatok polgármesterei: 
 

Alsószenterzsébet   8973 Jókai út 7. – polgármester: Horváth László  

Baglad     8977 Csillag körút 39. – polgármester: Lóránt Beáta 

Barlahida    8948 Iskola u. 2. – polgármester: Hári Barnabás 
Belsősárd     8978 Petőfi u. 18. – polgármester: Vida József 

Bödeháza    8969 Kossuth u. 27. – polgármester: Büki László 

Csertalakos    8951 Fő u. 5.  – polgármester: Németh József 

Csesztreg    8973 Dózsa Gy. út 2. – polgármester:Czupi Magdolna 

Csömödér    8957 Rákóczi F. út 49. – polgármester:  Becze József 

Dobri     8874 Petőfi u. 27. – polgármester: Horváth Albin 

Felsőszenterzsébet   8973 Jókai út 7.– polgármester: Kálmán Elek 
Gáborjánháza    8969 Béke utca 2. – polgármester: Szekeres István 

Gosztola    8978 Bánffy Miklós tér 1.– polgármester: Balogh Ferenc 

Gutorfölde    8951 Dózsa u. 1. – polgármester: Nyakas István 

Hernyék    8957 Kossuth Lajos út 26.– polgármester: Bundics Tibor 

Iklódbördőce    8958 Fő út 2. – polgármester: Sabján Krisztián 

Kálócfa    8988 Kossuth Lajos út 27. – polgármester: Szabó András 

Kányavár    8956 Fő út 74. – polgármester: Bertalan Tibor 

Kerkabarabás    8971 Kultúrház utca. 23. – polgármester: Paál István 

Kerkafalva    8973 Jókai út 8. – polgármester: Nemes Kálmán 



 

Kerkakutas    8973 Kossuth út 22. – polgármester: Kámán László 

Kerkateskánd    8879 Béke u. 59. – polgármester:ifj. Zsálek Ferenc 

Kissziget    8957 Fő út 42. – polgármester: Böröcz Roland 

Kozmadombja    8988 Jókai u. 25. – polgármester: Virágh Enikő 

Külsősárd    8978 Kossuth u. 18. – polgármester: Gasparics Győző  

Lendvadedes    8978 Kossuth utca 3. – polgármester: Szabadi Tamás 

Lendvajakabfa   8977 Kossuth u. 38. – polgármester: Zsupán László 

Lenti     8960 Zrínyi u. 4. – polgármester: Horváth László 

Lovászi    8878 Kútfeji utca 112. – polgármester: Léránt Ferenc 

Magyarföld    8973 Jókai u. 4. – polgármester: Tolnai Istvánné 

Márokföld 8976 Kossuth Lajos utca 31.– polgármester: Szabó István 
László 

Mikekarácsonyfa   8949 Petőfi u. 54. – polgármester: Szabó Józsefné 

Nemesnép    8976 Petőfi u. 43. – polgármester: Szép Dezső  

Nova     8948 Kossuth u. 35. – polgármester: Lendvai Jenőné 

Ortaháza    8954 Fő út 36. – polgármester: Vajmi Ferenc 

Páka     8956 Petőfi út 1. – polgármester: Lukács Tibor 

Pórszombat    8986 Kossuth u. 3. – polgármester: Tánczos László 

Pördefölde    8956 Fő út 13. – polgármester: Horváth Józsefné 

Pusztaapáti    8986 Akácos út 11. – polgármester: ifj. Németh Árpád 

Ramocsa    8973 Fő út 6. – polgármester: Gerencsér Tamás 

Rédics     8978 Vasút u. 10. – polgármester: Tóth Lajos 

Resznek    8977 Béke tér 13. – polgármester: Kercsmár István 

Szécsisziget    8879 Rákóczi u. 25. – polgármester: ifj. Dávid István 

Szentgyörgyvölgy   8975 Kossuth Lajos u. 31. – polgármester: Bán Istvánné 

Szentpéterfölde   8953 Kossuth u. 52. – polgármester: Tóth Péter 

Szijártóháza    8969 József A. u. 1/A. – polgármester: Végi József 

Szilvágy    8986 Béke  u. 18. – polgármester: Péntek Gyuláné 

Tormafölde 8876 Petőfi Sándor utca 81.– polgármester: Kondákor 
József 

Tornyiszentmiklós   8877 Kossuth u. 57. – polgármester: Völgyi Péter 

Zalabaksa    8971 Rákóczi út 24. – polgármester: Horváth Ottó 

Zalaszombatfa    8969 Petőfi u. 2. – polgármester: Tüske Béla 

Zebecke    8957 Petőfi Sándor út 12. – polgármester: Varga Imre 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

II. melléklet  
 

Lenti Kistérség Többcélú Társulásának teljes lakosságszáma, az összes szavazatok 
száma, az egyes településeket megillető szavazatok száma: 

 

A társulás lakosságszáma: 22 158 fő 

 

Összes szavazatok száma: 250 szavazat 

 

Társult települési önkormányzatok                        Lakosság száma:      Szavazatok száma: 

neve, székhelye: 

Alsószenterzsébet      

8973 Jókai út 7.       73   1 

Baglad 

8977 Csillag körút 39.      58   1 

Barlahida 

8948 Iskola u. 2.       169             2 

Belsősárd  

8978 Petőfi u. 18.       101   2 

Bödeháza 

8969  Kossuth u. 27.       58   1 

Csertalakos 

8951 Fő u. 5.        28   1 

Csesztreg 

8973 Dózsa Gy. út 2.       877   9 

Csömödér 

8957 Rákóczi F. út 49.      632   7 

Dobri 

8874 Petőfi u. 27.       193   2 

Felsőszenterzsébet 

8973 Jókai út 7.        17   1 

Gáborjánháza 

8969 Béke utca 2.         74   1 

Gosztola 

8978 Bánffy Miklós tér 1.       60   1 



 

Gutorfölde 

8951 Dózsa u. 1.       1081            11 

Hernyék 

8957 Kossuth Lajos út 26.      106   2 

Iklódbördőce 

8958 Fő út 2.        314   4 

Kálócfa 

8988 Kossuth Lajos út 27.      174   2 

Kányavár 

8956 Fő út 74.        136   2 

Kerkabarabás 

8971 Kultúrház utca 23.      300   4 

Kerkafalva 

8973 Jókai út 8.       119   2 

Kerkakutas 

8973 Kossuth út 22.       146   2 

Kerkateskánd 

8879 Béke u. 59.       179   2 

Kissziget 

8957 Fő út 42.         207   3 

Kozmadombja 

8988 Jókai u. 25.          51   1 

Külsősárd 

8978 Kossuth u. 18.          81   1 

Lendvadedes 

8978 Kossuth utca 3.          31   1 

Lendvajakabfa 

8977 Kossuth u. 38.          39   1 

Lenti 

8960 Zrínyi u. 4.       8345   84 

Lovászi 

8878 Kútfeji utca 112.      1234   13 

Magyarföld 

8973 Jókai u. 4.           54   1 

Márokföld 



 

8976 Kossuth Lajos utca 31.          49   1 

Mikekarácsonyfa 

8949 Petőfi u. 54.         308   4 

Nemesnép 

8976 Petőfi u. 43.         127   2 

Nova 

8948 Kossuth u. 35.         816   9 

Ortaháza 

8954 Fő út 36.          118   2 

Páka 

8956 Petőfi út 1.       1195   12 

Pórszombat 

8986 Kossuth u. 3.         321   4 

Pördefölde 

8956 Fő út 13.                       65   1 

Pusztaapáti 

8986 Akácos út 11.                      35   1 

Ramocsa 

8973 Fő út 6.            35   1 

Rédics 

8978 Vasút u. 10.         980   10 

Resznek 

8977 Béke tér 13.                303   4 

Szécsisziget 

8879 Rákóczi u. 25.         225   3 

Szentgyörgyvölgy 

8975 Kossuth Lajos u. 31.        444   5 

Szentpéterfölde          

8953 Kossuth u. 52.         152   2 

Szíjártóháza 

8969 József A.u. 1/A.                 30   1 

Szilvágy 

8986 Béke  u. 18.          197   2 

Tormafölde 

8876 Petőfi Sándor utca 81.         378   4 


