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Egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás 
  

PREAMBULUM 

 

A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok az Alkotmány 44/A. § (1) bek. h) pontja, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdése, valamint a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 2. és 16. §-

ai alapján – a résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyó határozatai 

szerint önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, arányos 

teherviselés mellett, a kistérség összehangolt fejlesztése érdekében és a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. tv. 1.§ (1) bekezdése 

alapján a közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése, valamint az intézmények 

fenntartása érdekében – jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást (a 

továbbiakban Társulás) hoznak létre. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. 

évi XXI. törvény 10/G.§ (1) bekezdése alapján azokban a kistérségekben, ahol a kistérség 

valamennyi települési önkormányzatának részvételével külön jogszabályban meghatározott 

többcélú kistérségi társulás működik, a kistérségi fejlesztési tanács feladatait a többcélú 

kistérségi társulás láthatja el az e törvényben meghatározott feladat- és hatáskör, továbbá 

eljárási szabályok értelemszerű alkalmazásával. 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A Társulás neve: Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú 

Kistérségi Társulása  

 

Rövid neve: Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás 

 

A Társulás székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15. 

 

A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok száma: 32 

 

A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma: 40.821 fő  (2010. január 1-jén) 

 

A Társulás tagjai: A társulás tagjainak nevét, székhelyét és lakosságszámát a megállapodás 

1. számú melléklete tartalmazza, melyet a Tárulási Tanács minden év november 30-áig 

aktualizál, amelyet a képviselő-testületek december 31-éig elfogadnak, és a következő év 

január 1-jén lép hatályba.   

 

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

 

A Társulás működésének időtartama: ezen Társulási Megállapodás elfogadásától 

kezdődően határozatlan időre szól.  

 

A Társulás létrejötte: A Társulás ennek a megállapodásnak a kistérséghez tartozó 

önkormányzatok képviselő-testületei által – minősített többséggel – történő jóváhagyását, a 

megalakulás Társulási Tanács alakuló ülése általi kimondását követően, a Magyar 

Államkincstár Tolna Megye Igazgatósága részéről történő nyilvántartásba vétellel jön létre.  

A Társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni az év utolsó napjával lehet. A csatlakozási 

szándékot a Társulás elnökének kell írásban bejelenteni. A tagfelvételi kérelemhez mellékelni 
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kell a csatlakozási szándékot tartalmazó képviselő-testületi határozatot, valamint a testület 

nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy a Társulási Megállapodásban és a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az új tag felvételét 

a Társulási Tanácsban meg kell vitatni. 

 

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

működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

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

Társulás neve és székhelye körbefutó felirattal. 

 

II. FEJEZET  

A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 

A társult tagok a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve 

hatékonyabb ellátása érdekében vállalják, hogy az alább felsorolt feladatokat közösen látják el 

oly módon, hogy ezen feladat- és hatásköröket átruházzák a Társulásra: 

 

1. Oktatás és neveléssel kapcsolatos feladatok 

  

1.1. A Társulás koordináló, szervező tevékenységével biztosítja, hogy a kistérségben található 

valamennyi közoktatási intézmény megfeleljen a vonatkozó hatályos jogszabályokban 

előírt valamennyi feltételnek. Ennek teljesítése történhet úgy, hogy az intézmény 

fenntartásáról intézményi társulások vagy a többcélú kistérségi Társulás gondoskodik. 

Ennek érdekében: 

 a helyi önkormányzatoknak – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 85. § (4) 

bekezdésében - előírt döntés előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-

működtetési és fejlesztési tervet (KKFT) kistérségi szinten elkészíti és folyamatosan 

felülvizsgálja; 

 elkészíti a kistérség önálló közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervét és azt 

folyamatosan felülvizsgálja; 

 intézmények átszervezéséhez szakmai tanácsot nyújt az önkormányzatoknak; 

 javaslatot tesz az önkormányzatoknak a költséghatékonyabb intézményfenntartás 

érdekében; 

 szükség esetén részt vesz és javaslatot dolgoz ki a helyi önkormányzatok részére 

közoktatási feladataikhoz kapcsolódó döntés előkészítésekhez; 

 szakmai segítséget nyújt az intézményfenntartó társulások fenntartói, törvényességi, 

ellenőrzési feladatainak ellátásához; 

 információs hálózatot működtet a társult önkormányzatok által fenntartott 

intézményeknek a feladatellátás folyamatáról és eredményéről; 

 kistérségi közoktatási adatbázist hoz létre és működtet; 

 szakmai napokat, szakmai konferenciákat szervezhet; 

 kistérségi tanulmányi- és sportversenyeket szervezhet; 

 a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján kiegészítő normatív támogatásokat 

igényel és utal át a fenntartói társulások székhely önkormányzatainak a két fél közötti 

megállapodás alapján, valamint elszámol a támogatásokkal. 
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1.2. pedagógiai szakszolgálati feladatok 

 a szakszolgálati feladatot is ellátó intézmények és fenntartóik közreműködésével 

ellátja a kistérségben az alábbi szakszolgálati feladatokat a közoktatási törvény 34. §-

áben megjelöltek közül:  

 nevelési tanácsadás, 

 logopédiai ellátás, 

 továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,  

 gyógytestnevelés ellátásáról. 

 a szakszolgálati feladatot közoktatási intézménnyel kötött megállapodással, 

közreműködő szakemberek – utazó gyógypedagógusok - igénybevételével láttatja el; 

 a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján kiegészítő normatív támogatásokat 

igényel és számol el; 

 a feladat ellátásához megállapodást köt – kiegészítő támogatásokra – a 

feladatellátásban érintett önkormányzatokkal; 

 

1.3. A helyi önkormányzatok intézményfenntartó társulásai által fenntartott közoktatási 

intézmények megnevezése és címe a 4. sz. mellékletben található.   

 

2. Szociális ellátás 

 

A Társulás folyamatosan figyelemmel kíséri a kistérség demográfiai és szociális helyzetének 

alakulását, és kidolgozza, illetve felülvizsgálja, szükség esetén módosítja a kistérségre 

kiterjedő szociális szolgáltatás-tervezési koncepciót. 

Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és a szolgáltatásokat végző 

intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.  

Szakmai segítséget nyújt a kistérség területén működő szociális szolgáltatások fenntartói 

ellenőrzéséhez. 

 

2.1. A Társulás saját fenntartásban, önálló jogi személyként működő, önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervként az alábbi intézmények működését biztosítja: 

 

 Hegyhát Integrált Szociális Intézmény  

7064 Gyönk,  Táncsics u. 472.  

 Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja  

7090 Tamási, Rákóczi u. 1.  

 

2.2. A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézményekben ellátott szociális és 

gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok: 

Szociális alapfeladatok közül: 

 étkeztetés 

  házi segítségnyújtás 

 családsegítés (ezen belül adósságkezelési tanácsadás) 

  nappali ellátás biztosítása 

  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

  közösségi ellátások 

 

Szakosított ellátási forma: 

 ápolást, gondozást nyújtó intézmények 
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Gyermekjóléti alapellátások közül: 

 gyermekjóléti szolgáltatást; 

 gyermekek napközbeni ellátása; 

 helyettes szülői hálózat működtetése. 

 

2.3. A többcélú kistérségi társulás feladata az általa fenntartott intézményekre vonatkozóan: 

 

Az 1993. évi III. törvény alapján kiemelten: 

 elkészíti és jóváhagyja az intézmény alapító okiratát, dönt az intézmény nevének 

megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, tevékenységi körének 

módosításáról; 

 megállapítja az intézmény éves költségvetését és az engedélyezett létszámkeretét; 

 jóváhagyja az intézmény szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát, 

szakosított ellátást nyújtó intézmény esetén a házirendet; 

 elkészíti a szolgáltatás-tervezési koncepciót, szükség esetén azt felülvizsgálja, 

módosítja; 

 a tartós bentlakásos intézmény érdekképviseleti fórumaiba tagok kijelölése; 

 meghatározott időpontokban adatot szolgáltat az országos jelentési és férőhelyfigyelő 

rendszerbe (20/B. §); 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben az ellátottak jogainak 

megsértése esetén a panaszt az intézményvezető vizsgálja ki; amennyiben az 

intézményvezető nem intézkedik, vagy azzal a panasztevő nem ért egyet, 

jogorvoslattal fordulhat a társulási tanácshoz; a társulási tanács a megkeresésétől 

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

 intézményi jogviszony megszűntetése valamint korlátozó intézkedés elleni panasz 

elbírálására is az előbbi szabály érvényes (94/A. §);   

 köteles a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92/A-92/B §-a szerint gyakorolni fenntartói feladat- és jogköreit, valamint egyéb 

vonatkozó  (kormány és miniszteri) rendeletek előírásait betartani. 

 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotás kötelezettsége a Hegyhát Integrált 

Szociális Intézmény esetében Gyönk Város Önkormányzatát, a Tamási és Környéke 

Szociális Központ esetében Tamási Város Önkormányzatát illeti. A Tanács által 

hozott döntésekről a kijelölt önkormányzatok rendeletet alkotnak, amely rendelet az 

ellátásban részt vevő önkormányzatokra nézve kötelező érvényű. 

 

A 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján: 

 napra készen végzi a szociális szolgáltatások engedélyeztetésével összefüggő – 

telephelyekre vonatkozó - működési engedélyek kiadásával, módosításával, 

visszavonásával összefüggő feladatokat; 

 

A 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján: 

 térítési díjhátralék esetében jelzálogjog bejegyzési kérelem benyújtása a 

kormányhivatalhoz; 

 

A fenntartó további feladata: 

 ellátja a magasabb vezető kinevezésével összefüggő feladatokat (pályáztatás, 

kinevezés, kinevezés visszavonása, fegyelmi ügyek, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben a fenntartóra vonatkozó előírások); 
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 elkészíti a magasabb vezető munkaköri leírását; 

 a költségvetési törvény 3. és 8. sz. melléklete alapján alap és kiegészítő normatív 

támogatásokat igényel és utal át az intézményeknek, illetve számol el vele a 

zárszámadásban. 

 

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

feladatokat: 

 gondoskodik az érdekképviseleti fórum megalakításának feltételeiről; 

 gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről. 

 

2.4. A Társulás szervező tevékenységével biztosítja, hogy a kistérségben található 

önkormányzatok intézményfenntartó társulásai által fenntartott szociális és gyermekjóléti 

feladatokat ellátó intézmények megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt 

valamennyi feltételnek.   

 

Ennek érdekében:  

 szükség esetén – a szakterületen jártas személy ajánlásával – segítséget nyújt a 

szakmai és gazdálkodási feladatok ellátásához; 

 a társulás által végzett belső ellenőrzési tevékenység keretében javaslatok és ajánlások 

megfogalmazásával, valamint a tanácsadó funkcióját igénybe véve segíti az 

intézmények működését; 

 a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján kiegészítő normatív támogatásokat 

igényel és utal át a fenntartói társulások székhely önkormányzatainak a két fél közötti 

megállapodás alapján, valamint elszámol a támogatásokkal. 

 

Helyi önkormányzatok által társulásban fenntartott szociális intézmények megnevezése és 

címe a 4. sz. mellékletben található. 

 

3. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem  

 

Részben saját fenntartású intézményei útján, részben intézményfenntartó társulások keretében 

gondoskodik a szolgáltatások biztosításáról.  

 gyermekjóléti szolgáltatást; 

 gyermekek napközbeni ellátása; 

 helyettes szülői hálózat működtetése. 

   

4. Egészségügyi ellátás  

 

Rendszeresen kapcsolatot tart az EgészségPorta Egyesülettel és a régiós tiszti főorvossal a 

lakosság egészségi állapotnak alakulásáról. 

Információs hálózatot működtet a lakosságot érintő szűrővizsgálati lehetőségekről. 

Segítséget nyújt a térségben a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok megszervezéséhez 

Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket, amelyekről tájékoztatja 

az önkormányzatokat. 

Egyeztető fórumot szervezhet a kistérség egészségügyi ellátó rendszeréről. 

 

Ennek keretében gondoskodik a  

 hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyelet megszervezéséről és fenntartásáról; 

 iskolaorvosi szolgálat működtetéséről;  
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 otthoni szakápolásról. 

 

5. Területfejlesztés 

 

a) a társulási tanács (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 

10/G. § (1) bekezdése) a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi 

fejlesztési tanácsként jár el; 

b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait; 

c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok 

megvalósulását; 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről 

benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati 

felhívásban is szerepel; 

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal, a saját 

kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására; 

f) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; 

elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő 

felhasználását; 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 

h) koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek 

együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

i) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmasság teszi a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit; 

j) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 

regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben 

működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a 

bevonható helyi források feltárása érdekében; 

k) vállalja, hogy a Társulás a c), d), e) pontjaiban meghatározott ügyekben egyhangúlag 

dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésen a Társulás 

szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt. 

 

6. Belső ellenőrzés 

 

A Társulás ellátja a társult települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, 

illetve körjegyzőségeinek, a többcélú kistérségi társulás és munkaszervezetének belső 

ellenőrzését, valamint az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá 

tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését. A belső ellenőrzés nem terjed ki 

azon tagönkormányzatokra, amelyek olyan önkormányzattal illetve önkormányzatokkal 

alkotnak körjegyzőséget, melynek gesztora más többcélú kistérségi társulás működési 

területéhez tartozik. A Társulás a belső ellenőrzési feladatokat a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv 

alapján látja el.  
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7. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység 

 

Mozgókönyvtári feladatok ellátása 

A többcélú kistérségi társulás gondoskodik térségi könyvtári feladatok nyújtásáról, 

összehangolásáról, települési könyvtárak fejlesztéséről  

 

8. Esélyegyenlőségi program megvalósítása 

 

A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenysége révén gondoskodik az esélyegyenlőség 

érvényesüléséről a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára. 

  

9. Foglalkoztatás 

 

A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységével gondoskodik foglalkoztatási 

programok megvalósításáról. 

 

10. Gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 

 

A többcélú kistérségi társulás szervező tevékenységével gondoskodik gazdasági, 

turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi programok megvalósításáról, a kistérséget 

népszerűsítő kiadványok megjelentetéséről és terjesztéséről. 

Folyamatos kapcsolatot tart a helyi tourinform irodával. 

 

11. A Társulás alapítói jogainak gyakorolási rendje közös alapítású intézmény esetén 

különösen: 

 

11.1. A társulás által alapított költségvetési szervet feladatváltoztatás, illetve a feladat 

hatékonyabb ellátása céljából - az alapító okirat módosításával egyidejűleg - átszervezheti 

vagy módosíthatja tevékenységi körét. 

 

11.2. A Társulás a költségvetési szervet megszünteti, ha 

a) feladatát ellátni nem tudja, illetve tevékenységét nem az alapító okirat szerint végzi;  

b) a szolgáltatásai iránti szükséglet megszűnt;  

c) az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. 

Az intézmény megszüntetése vagy átszervezése esetén az alapításra vonatkozó szabályok 

szerint kell eljárni. 

 

 

III. FEJEZET  

A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

1.  A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

 

2. A Társulási Tanács a társult önkormányzatok polgármestereinek összességéből áll 

 

3. A Társulási Tanács polgármester tagja helyettesítésének rendjéről a tagönkormányzat 

képviselő-testülete rendelkezik. A helyettesítő személyéről a helyi önkormányzati választást 

követő alakuló ülésen kell határozni, ami a következő választási ciklusig tart.   
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4. A Társulási tanács a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési 

tanácsként jár el.  

 

5. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei, akiknek szavazati 

joguk az alábbiak szerint alakul: 

Az összes szavazat száma: 1348; 

 

5.1. A Tanács minden tagja 15 ,,alap” szavazattal rendelkezik (ez összesen 480), ami az 

összes szavazat 35,3 %-a.  

 

5.2. A fennmaradó 868 szavazatot lakosságszám arányosan kell elosztani olyan módon, 

hogy minden megkezdett 100 lakosra 2 szavazat jut. 

 

A Tanács Tagjai a 2.1. és a 2.2. pontokban írt szavazatok összegével rendelkeznek. 

A szavazatok számszerűségét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

6. A Társulási Tanács alakuló ülését az ügyvezető elnök hívja össze. Az alakuló ülés 

nyilvánítja ki a Társulási tanács megalakulását, illetve választja meg minősített 

többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt.     

 

7.  A Társulási Tanács – tagjai sorából -  az elnök helyettesítésére és munkájának segítésére 

négy elnökhelyettest választhat (pénzügyi-, közoktatási ügyek elnökhelyettese, szociális 

ügyek elnökhelyettese és területfejlesztési ügyek elnökhelyettese). Az elnökhelyettesek 

személyére az elnök tesz javaslatot, amiről a Tanács titkos szavazással, minősített 

többséggel dönt. 

 Az elnökhelyettesek a kiemelt feladataikon kívül a Társulásban más tevékenységet is 

elláthatnak. Az elnök és elnökhelyettesek megbízatásának időtartama a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjáig tart. Az új elnök 

megválasztásáig a leköszönő elnök ügyvezető elnökként működik tovább a Társulás 

zavartalan működése érdekében azzal, hogy a jövőre nézve kötelezettséget nem vállalhat.  

 

8.  A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a) a társulás tagjai egynegyedének (szavazati jog arányában) – napirendet is tartalmazó – 

indítványára, a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül, 

b) a kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől 

számított 15 napon belül, 

c) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napját követő 30 

napon belül. 

A c) pontban meghatározott alakuló ülést a legidősebb polgármester, mint korelnök 

vezeti az elnök megválasztásáig. A korelnök nem helyettesíti az elnököt, nem 

gyakorolja az elnök hatáskörét. 

 

9.   A Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni. 

Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az egyik elnökhelyettes hívja össze -  a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint – és vezetik.  

 

10.  A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább 17 tagönkormányzat 

képviselője jelen van, akik a szavazatok több mint felével rendelkeznek és az általuk 

képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések 

lakosságszámának egyharmadát. 
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11.  A Társulási Tanács döntéseit ülésén határozattal fogadja el. A határozatokat az év elejétől 

kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni. 

 

12.  A határozat teljes jelölése: sorszám/évszám. (Hónap római számmal jelölve. Nap arab 

számmal jelölve.) Tamási - Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsi határozat  

  

A határozat rövidített jelölése: sorszám/évszám. (Hónap római számmal jelölve. Nap arab 

számmal jelölve.) Ktth. 

 

13. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges  

 

a) a Társulási megállapodás jóváhagyásához, 

b) a Társulási megállapodás módosításához, 

c) a Társulás megszüntetéséhez, 

d) a Társuláshoz történő csatlakozás hozzájárulásához, 

e) a Társulás vagyonának elidegenítéséhez, megterheléséhez.  

 

14. A határozathozatalhoz – a javaslat elfogadásához – legalább annyi tag egybehangzó 

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk 

képviselt települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség). 

 

15. Minősített többségű döntés szükséges: 

a) a Társulás által a kistérség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő 

pályázat a kistérség fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat 

benyújtásához, 

b) pályázathoz szükséges hozzájárulás megállapításához, 

c) üzleti érdek sérelmének veszélye miatti zárt ülés elrendeléséhez (különösen a Társulás 

vagyonával való rendelkezés, illetve kiírt pályázat tárgyalása esetén), 

d) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt, választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 

büntetés kiszabása, 

e) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához és módosításához, 

f) azokban az ügyekben, amelyeket a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz. 

 

16. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a 

jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának felét. 

 

17. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. 

 

18. A Társulási Tanács 

 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetve 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 

tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá a hatáskörébe tartozó hatósági ügy 

tárgyalásakor, 
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b) zárt ülést rendelhet el minősített többséggel a vagyonával való rendelkezés és a tanács 

által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 

19. A Társulási Tanács dönt többek között: 

 

- elnöke, elnökhelyettesei, bizottsági tagjai megválasztásáról, visszahívásáról; 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról, módosításáról 

- költségvetése, zárszámadása elfogadásáról; 

- költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, vezetőjének kinevezéséről; 

- közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más 

társulással történő megállapodásáról, közös fejlesztések, beruházások 

megvalósításáról; 

- tagok költségviselése mértékéről; 

- tagi hozzájárulás megállapításáról és annak mértékéről; 

- kistérségi koncepció, program elfogadásáról; 

- a társulás munkaszervezete alapító okiratának, illetve megszüntető okiratának 

elfogadása. 

 

20. A Társulási ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testületi ülésekről 

készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 

jegyzőkönyvet az elnök és egy társulási tag írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést 

követő 15 napon belül megküldi a Tolna Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának. A Társulás tagjai a társulás honlapjáról tölthetik 

le a jegyzőkönyvet az ülést követő 15. naptól kezdődően.   

 

21. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait, valamint az elnök és helyettese(i) 

feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a Társulás 

megalakulását követő 3 hónapon belül kell elfogadni, majd szükség esetén módosítani 

kell. 

 

 

BIZOTTSÁGOK 

 

20. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére 7 tagú Pénzügyi 

Bizottságot hoz létre.  A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács tagjai 

közül választja meg. A pénzügyi bizottság elnöke a pénzügyi elnökhelyettes.   

 

 21. A Társulás Oktatási-, Szociális- és Területfejlesztéssel foglalkozó állandó Bizottságot 

alakíthat. A bizottságok létszáma minimum 3 fő. A bizottságok elnökei az 

elnökhelyettesek. A bizottságok tagjait a társulás tagjai közül kell választani.  

 

22. Az állandó bizottságokra vonatkozó általános szabályok: 

 a Társulás elnöke nem lehet tagja egyik bizottságnak sem tagja, az elnökhelyettesek 

pedig más bizottság tagjai közé nem választhatók; 

 a bizottságok tagjaira az elnök tesz javaslatot; 

 A bizottságok tagjait – a bizottság elnökének kivételével - a Társulási Tanács 

személyenkénti nyilt szavazással választja meg.  

 Megbízatásuk a helyi önkormányzati választások időpontjáig tart.  

 A bizottságok segítik a Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, a döntések 

végrehajtását saját szakterületükön.  
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 A bizottságok működésére vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata állapítja meg. 

 A bizottságok üléseire a Társulás elnökét és a munkaszervezet vezetőjét meg kell 

hívni, akik tanácskozási és véleménynyilvánítási joggal vesznek részt a bizottsági 

üléseken.  

 

23. A Társulás által kinevezett közalkalmazottakkal kapcsolatos fegyelmi eljárás 

lefolytatására a Társulási Tanács eseti bizottságot hoz létre, fegyelmi bizottság 

elnevezéssel. Az eljárás lefolytatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény előírásai az irányadóak. A társulással munkaszerződésben álló 

alkalmazottakra a hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.   

 

 

MUNKASZERVEZET 

 

25. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II. fejezetben felsorolt feladatok 

ellátására, a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére és feladatainak végrehajtására 

önálló szakmai munkaszervezetet hoznak létre és működtetnek.  

 

26. A munkaszervezet elnevezése: Tamási-Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás 

Hivatala (Rövid neve: Tamási-Simontornyai Kistérségi Hivatal) 

      Székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15. 

 

27. A munkaszervezet élén jogi egyetemi vagy felsőfokú közgazdasági vagy felsőfokú 

közigazgatási végzettséggel rendelkező önálló szakmai vezető – társulási munkaszervezet 

vezetője (hivatalvezető) – áll, akit a Társulási Tanács minősített többségű szavazással, 

pályázati eljárást követően 5 évre  nevez ki. 

 

28. A társulási munkaszervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkaszervezet 

dolgozói felett. A munkaszervezet vezetője feletti egyéb munkáltatói jogokat a Társulás 

elnöke gyakorolja. A munkaszervezet felépítését, engedélyezett létszámát és részletes 

feladatait a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

29. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk és településeik fejlesztése céljából   

mikrotérségeket hozhatnak létre.  

A mikrotérségek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE  

 

30.  A Társulási Tanácsot az elnök képviseli. E jogkörét esetenként és az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve írásban átruházhatja az elnökhelyettesekre. 

 

 

 IV. FEJEZET  

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE, TAGOK KÖLTSÉGVISELÉSE 

 

1. A Társulás éves költségvetés alapján működik. A költségvetést a Tanács önállóan, a 

költségvetési határozatában állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási 

Tanács munkaszervezete útján gondoskodik. 



 12 

 

2. A Társulás költségvetése magában foglalja a Társulás által fenntartott intézmények 

költségvetését is. 

 

3. A többcélú kistérségi társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A 

társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési hozzájárulásokat, 

támogatásokat a többcélú kistérségi társulás igényli. Ezek igénylésére, évközi 

módosítására, év végi elszámolására, kincstár részéről történő felülvizsgálatára és 

finanszírozására az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A Társulás költségvetésének összeállítására és 

költségvetési határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített 

információszolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodására, az évközi és év végi 

beszámolásra az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (Áht.) „az 

önkormányzatok költségvetése” fejezetének rendelkezései az irányadók. 

 

4. Az Áht. értelmében a képviselő-testületet illető hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja, 

a polgármester részére megállapított feladatokat a Társulási Tanács elnöke, míg a jegyző 

részére meghatározott feladatokat a munkaszervezet vezetője látja el. 

 

5. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi Bizottság 

ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a 

megkötött szerződéseket. A Társulás tagjaitól, munkaszervezet vezetőjétől, 

alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet. 

 

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

Pénzügyi Bizottság véleményével együtt terjeszthető a Társulási Tanács elé. 

 

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

lakosságszámának arányában járulhatnak hozzá. A hozzájárulást minden év január hó, 

április hó, július hó és október hó 15. napjáig négy egyenlő részletben, a Társulás 

számlájára kell befizetni. 

 

8. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által 

meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám 

tekintetében az 1. számú mellékletben megállapított és évente aktualizált lakosságszám az 

irányadó. 

 

9.  A tag által teljesítendő hozzájárulás befizetésének elmulasztása esetén a Társulási Tanács 

elnöke, az esedékesség leteltét követő 15 napon belül - 10 napos határidő kitűzésével - 

írásban felszólítja a hátralékos tagot a teljesítésre. A felszólítást ismételt felszólítás követi, 

a teljesítésre előírt határidő ebben az esetben 3 nap. 

Az eredménytelen felszólításokat követően megnyílik az út a bírósági eljárás 

megindítására és a Megállapodás kizárásra vonatkozó szabályai is alkalmazhatóak. 

 

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

kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 

 

 

 

 



 13 

V. FEJEZET  

A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 

  

1.   A Társulás a feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 

A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 

a) a Társulásban résztvevő tagok befizetései, 

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

vagyoni értékű jogok, stb.), 

c) a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjbefizetései, 

d) központi költségvetési támogatás, 

e) pályázati úton elnyert támogatások. 

 

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

gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az 

eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás közötti külön 

megállapodás tartalmazza. 

 

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

tulajdonjoga a Társulást illeti.  

  

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

tulajdonost terhelő kötelezettségeket.  

 

5. A Társulás vagyonának pályázat útján kapott vagyoni részét az elnyert pályázatban 

meghatározottak szerint lehet elidegeníteni. 

 

6. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés részletes szabályait a számviteli politika 

és a hozzá kapcsolódó szabályzatok tartalmazzák.  

 

 

 VI. FEJEZET  

KIVÁLÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

KIVÁLÁS 

 

1. A Társulásból kiválni az alábbi feltételekkel lehet: 

 tárgyév utolsó napjával és 

 ha a kiválásról szóló határozatot a képviselő-testület a tárgyév utolsó napját megelőző 

6 hónappal meghozta és azt eljuttatta a Társulás elnökéhez, valamint azt közölte  a 

Társulás tagjaival és 

 a Társulással szemben tartozása (beleértve a vissza nem térítendő támogatás  

visszafizetésének kötelezettségét is) vagy egyéb kötelezettsége nincs.  

 

 

KIZÁRÁS 

 

2. A Társulás tagjainak több, mint fele minősített többséggel elfogadott határozatával a 

naptári év utolsó napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon 

tagját, amely e megállapodásban meghatározott kötelezettségének – különösen a jelen 

megállapodásban vállalt költségek megfizetésének - nem tett eleget. A kizárást csak akkor 
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lehet alkalmazni, ha a tag az ismételt felhívás ellenére határidőre nem tesz eleget 

kötelezettségének, illetve a mulasztását nem szűnteti meg. Kizárást von maga után a 

többcélú kistérségi társulás és a helyi önkormányzatok között kötött külön 

megállapodásban foglalt kötelezettségek szándékos megszegése.  

 

  

 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

3. A Társulás megszűnik, amennyiben tagjainak száma - kiválás vagy kizárás következtében – 

a kistérségbe tartozó települések képviselő-testületei számának fele alá csökken, illetve az 

általuk képviselet települések lakosságszáma nem haladja meg a települések együttes 

lakosságszámának 60 %-át.  

 

4. Megszűnik továbbá a Társulás, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a 

megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős határozata alapján. 

 

5.  A Tárulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni. 

A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata a Társulás tagjait vagyoni 

hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

 

6. A vagyonfelosztás fontosabb elvei: 

a) a használatba adott ingatlanokat és ingóságokat a tulajdonos birtokába kell adni, 

figyelemmel az értéknövekedés elszámolására, a rendes használat miatt bekövetkezett 

amortizációt a Társulás nem téríti meg, 

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

pénzben megváltani, az a) pontban írtak szerint, 

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

 

7. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt vagyonnal el 

kell számolni. 

   

8. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az esetben tarthat igényt, ha 

az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a 

Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 

VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

9. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik és felelős a jogszerű 

felhasználásért.   

 

10. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a 

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

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

támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 

megfizetni. 
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VII. FEJEZET  

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE 

 

1. A Társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. 

 

2. A Pénzügyi Bizottság javaslatára évente legalább egy alkalommal a társulás a belső 

ellenőrzési tevékenysége keretében vizsgálja a gazdálkodási tevékenység gazdaságosságát, 

hatékonyságát és eredményességét. 

 
 

3. A Társulás működése felett a Tolna Megyi Kormányhivatal törvényességi ellenőrzést 

gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntései, szervezete, működése és 

döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a Társulási Megállapodásban, 

valamit a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak. 

 

4 A Társulás tagjai polgármestereik útján ellenőrizhetik a Társulás működését célszerűségi és 

gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a 

Társulás elnökének, Pénzügyi Bizottság elnökének és a Társulás tagjainak meg kell 

küldeni. 

 

5. A Társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal kötelesek beszámolni képviselő-

testületeiknek a Társulási tanácsban végzett  tevékenységükről.  

 

VIII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok kijelentik, hogy a Társulást ezen 

megállapodás dátuma napján alapították. 

 

2. Jelen Társulási Megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-

testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.  

 

3. A Társulási Megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározottak szerint módosítják. A Társulási Megállapodást a helyi 

önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják. 

A tagönkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodásból vagy a társulási 

tanács határozatából adódó döntéseiket a tanács határozathozatalát illetőleg a döntés 

szükségességének felmerülését követő soron következő ülésükön, de legkésőbb egy  

hónapon belül kötelesek meghozni. 

 

4. A Társulás tagjai elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon 

kívánják rendezni valamely tag mulasztásával, kötelezettségének megszegésével 

kapcsolatos kérdést. Bírói utat akkor vesznek igénybe, ha az ismételt tárgyalás  sem vezet 

eredményre. 

 

Jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. rendelkezéseit, valamint e 

törvényben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a területfejlesztésről és 
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területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. és a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi  CXXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Jelen Társulási Megállapodás a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többséggel meghozott jóváhagyó határozatát követő napon lép hatályba.  

 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Tamási – Simontornyai Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a  8/2011. (III. 7.) sz. határozatával elfogadta. 

 

A társulási megállapodás jelen módosítása a társult tagönkormányzatok képviselő-testületei 

közül a megállapodás módosítását utolsóként jóváhagyó képviselő-testület döntését követő 

napon lép hatályban.  

 

Tamási, 2011. év március hó 7. napja 

 

Az aláírások külön íven mellékelve 

 

 

1. számú melléklet 

 

Társulás tagjainak neve, székhelye                                     2010. január 1-jei lakosságszám 

(fő) 

1.   Belecska Község Önkormányzata 

              7061 Belecska, Fő u. 20. 

417 

2.   Diósberény Község Önkormányzata 

            7072 Diósberény, Iskola u. 9. 

370 

3.   Dúzs Község Önkormányzata    

            7224 Dúzs, Béke u. 13. 

283 

4.   Értény Község Önkormányzata                   

          7093 Értény, Béke tér 325. 

775 

5.   Felsőnyék Község Önkormányzata        

         7099 Felsőnyék, Kossuth L. u. 57. 

1141 

6.   Fürged Község Önkormányzata    

          7087 Fürged, Kossuth L. u. 18. 

745 

7.   Gyönk Nagyközség Önkormányzata       

            7064 Gyönk, Ady u. 561-562. 

2023 

8.   Hőgyész Nagyközség Önkormányzata 

          7191 Hőgyész, Kossuth L. u. 1. 

3025 

9.   Iregszemcse Község Önkormányzata    

        7095 Iregszemcse, Kossuth L. tér 19. 

2805 

10. Kalaznó Község Önkormányzata 

             7194 Kalaznó, Fő u. 176. 

190 

11. Keszőhidegkút Község Önkormányzata    

         7062 Keszőhidegkút, Petőfi S. u. 24. 

232 

12. Kisszékely Község Önkormányzata 

      7082 Kisszékely, Szabadság u. 409. 

369 

13. Koppányszántó Község Önkormányzata    

       7094 Koppányszántó, Szabadság u. 67. 

367 

14. Magyarkeszi Község Önkormányzata  

        7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2. 

1314 
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15. Miszla Község Önkormányzata 

           7065 Miszla, Fő u. 63. 

329 

16. Mucsi Község Önkormányzata 

       7195 Mucsi, Dózsa Gy. u. 73. 

505 

17. Nagykónyi Község Önkormányzata 

         7092 Nagykónyi, Nagy u. 109. 

1174 

18. Nagyszékely Község Önkormányzata 

      7085 Nagyszékely, Táncsics M. u. 11. 

442 

19. Nagyszokoly Község Önkormányzata  

         7097 Nagyszokoly, Petőfi S. u. 276. 

915 

20. Ozora Község Önkormányzata 

       7086 Ozora, Szabadság tér 1. 

1776 

21. Pári Község Önkormányzata 

          7091 Pári, Nagy u. 18. 

684 

22. Pincehely Község Önkormányzata 

        7084 Pincehely, Kossuth L. u. 61. 

2418 

23. Regöly Község Önkormányzat 

         7193 Regöly, Rákóczi u. 2. 

1232 

24. Simontornya Város Önkormányzata           

7081 Simontornya, Szent István király u. 1. 

4316 

25. Szakadát Község Önkormányzata 

         7071 Szakadát, Ady E. u. 234. 

281 

26. Szakály község Önkormányzata 

       7192 Szakály, Kossuth L. u. 11. 

1424 

27. Szárazd Község Önkormányzata 

           7063 Szárazd, Béke u. 69. 

241 

28. Tamási Város Önkormányzata 

    7090 Tamási, Szabadság u. 46-48. 

8685 

29. Tolnanémedi Község Önkormányzat 

             7083 Tolnanémedi, Fő u. 29. 

1139 

30. Udvari Község Önkormányzata   

       7066 Udvari, Szövetkezet u. 47. 

470 

31. Újireg Község Önkormányzata     

           7095 Újireg, Kossuth L. u. 1. 

320 

32. Varsád Község Önkormányzata  

          7067 Varsád, Ady E. u. 4. 

414 

                                                                                                   Összesen: 40.821 fő 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

A társulási tagokat megillető 2011. évi szavazati arányok a 2010. január 1-jei 

lakosságszám alapján 

 

Település lakos   Össz. 

1. Belecska 417 15 10 25 

2. Diósberény 370 15 8 23 

3. Dúzs 283 15 6 21 

4. Értény 775 15 16 31 



 18 

5. Felsőnyék 1141 15 24 39 

6. Fürged 745 15 16 31 

7. Gyönk 2023 15 42 57 

8. Hőgyész 3025 15 62 77 

9. Iregszemcse 2805 15 58 73 

10. Kalaznó 190 15 4 19 

11. Keszőhidegkút 232 15 6 21 

12. Kisszékely 369 15 8 23 

13. Koppányszántó 367 15 8 23 

14. Magyarkeszi 1314 15 28 43 

15. Miszla 329 15 8 23 

16. Mucsi 505 15 12 27 

17. Nagykónyi 1174 15 24 39 

18. Nagyszékely 442 15 10 25 

19. Nagyszokoly 915 15 20 35 

20. Ozora 1776 15 36 51 

21. Pári 684 15 14 29 

22. Pincehely 2418 15 50 65 

23. Regöly 1232 15 26 41 

24. Simontornya 4316 15 88 103 

25. Szakadát 281 15 6 21 

26. Szakály 1424 15 30 45 

27. Szárazd 241 15 6 21 

28. Tamási 8685 15 174 189 

29. Tolnanémedi 1139 15 24 39 

30. Udvari 470 15 10 25 

31. Újireg 320 15 8 23 

32. Varsád 414 15 10 25 

Összesen: 40821 480 852 1332 

 

 

 

3. számú melléklet 

  

 

1. Gyönk-Hőgyészi mikrotérség: Belecska, Diósberény, Dúzs, Gyönk, Hőgyész, Kalaznó, 

Keszőhidegkút, Miszla,  Mucsi, Szakadát, Szárazd, Udvari, Varsád   

 

2. Iregszemcsei mikrotérség: Felsőnyék, Iregszemcse, Magyarkeszi, Nagyszokoly, Újireg 

 

3. Tamási mikrotérség: Értény, Fürged, Koppányszántó, Nagykónyi, Pári, Regöly, Szakály,  

                                         Tamási  

 

4. Simontornyai mikrotérség: Kisszékely, Nagyszékely, Pincehely, Ozora, Simontornya, 

                                                   Tolnanémedi 
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4. számú melléklet 

 

 

Helyi önkormányzatok intézményfenntartó társulásai által fenntartott közoktatási 

intézmények a kistérségben:  

 

1. Napraforgó Óvoda - Kindergarten 

7072 Diósberény, Iskola u. 9. 

 

2. Értény – Koppányszántó Társult Óvoda 

7094 Koppányszántó, Szabadság u. 67. 

 

3. Szivárvány Óvoda – Regenbogen Kindergarten 

7064 Gyönk, Ifjúsági ltp. 11. 

 

4. Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda 

7095 Iregszemcse, Móricz Zs. u. 8-10. 

 

5. Hegyhát Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

7064 Gyönk, Ifjúsági ltp. 11. 

 

6. Illyés Gyula Társult Általános Iskola és Óvoda 

7086 Ozora, Szabadság tér 11. 

 

7. Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat 

7090 Tamási, Szabadság u. 38-40. 

 

8. Vak Bottyán Általános Művelődési Központ 

7081 Simontornya, Hunyadi u. 15. 

 

 

Helyi önkormányzatok által társulásban fenntartott szociális intézmények neve, címe: 

 

1.  Iregszemcse és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Ellátási Intézmény  

7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 1. 

 

2.  Simontornya és Térsége Személyes Gondoskodást Nyújtó Alapszolgáltatási Központot 

 Fenntartó Intézményi Társulás Őszikék Szociális Szolgáltató Központja 

 7081 Simontornya, Vár tér 3-4. 

 


