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a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. február 15-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2010. (II. 15.) közgyűlési 
határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális 
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról: 

 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli 

Önkormányzati Regionális Társulás Társulási 
Megállapodásának az 1. sz. mellékletben foglaltak szerinti 
módosítását támogatja, az egységes szerkezetű Társulási 
Megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a 
módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának 

a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
Társulási Tanács Elnöke részére történő megküldésére. 
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1. sz. melléklet 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 

 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi 
tér 9.), a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, 
Csokonai Vitáz Mihály u. 3.), a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), Pécs Megyei Jogú Város 
Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), Szekszárd Megyei Jogú 
Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) és Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 71401 Kaposvár, Kossuth tér 1.) mint 
tagönkormányzatok a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 2005. július hó 12. napján kelt Társulási 
Megállapodását az alábbiak szerint módosítják: 
 
 
A Társulási Megállapodás „A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök” című III. 
fejezetének  1. pontjában - „A Társulás közszolgáltatási feladat-és hatáskörei” - „A 
szakosított szociális szolgáltatások” címszó alatti rendelkezés c) pontja hatályát 
veszti, egyidejűleg a III. fejezet 1.pontjában „Gyermekvédelmi szakellátás„ címszó 
alatti rendelkezés az alábbiak szerint módosul: 
 

„Gyermekvédelmi szakellátás 
 
Szervezi a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a 
pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek szakellátását és gondoskodik a 
feladatellátáshoz szükséges normatíván felüli pénzügyi feltételek biztosításáról. 
A feladatellátásra megállapodást köthet önkormányzattal, civil szervezettel, más 
szervvel, vagy személlyel.” 

 
 
Pécs, 2010.   
 
 
 dr. Hargitai János Gelecsér Attila 
 a Baranya Megyei Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzat 
 Közgyűlésének elnöke Közgyűlésének elnöke 
 
 
 dr. Puskás Imre dr. Páva Zsolt 
 a Tolna Megyei Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének elnöke polgármestere 
 
 
 Horváth István Szita Károly 
 Szekszárd Megyei Jogú Város Kaposvár Megyei Jogú Város 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 



  

Záradék: 
 
Jelen Társulási Megállapodás módosítást a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a .../2010. (......) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a .../2010. (......) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a .../2010. (II. 15.) kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése a .../2010. (......) sz. határozatával, Kaposvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a .../2010. (......) sz. határozatáva, 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a .../2010. (......) szekszárdi öh 
határozatával módosította. 

 



  

2. sz. melléklet 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 (a vastag betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetben)1,2,3,4,5,6 

A Dél-Dunántúli Régióba tartozó Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei és megyei 
jogú városi önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
Törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 70. § (2) 
bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos 
teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 
(Ttv.) 10-18. §-ának rendelkezése szerint.  

I. 

Általános rendelkezések 

1. A jelen megállapodással  

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
(székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.) 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése  
(székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 

(a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) 2005. év július hó 1. napjától 
létrehozzák a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: 
Társulás).  

A Társuláshoz 2007. július 1. napjától tagönkormányzatként csatlakozik 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
(székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 
 

 
1/A. Irányítói jogkör gyakorlói: 

 
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 

                                                
1,2,3,4,5,6 A tagönkormányzatok „Társulási Megállapodás”-t módosító határozatai alapján a záradék 
szerint 
 



  

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
(székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.) 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
(székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése  
(székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése  
(székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
(székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 
 

2. A Társulás neve: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 
 Rövidített neve: DDÖRT  

3. A Társulás székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat 
székhelye) 

4. A Társulás működési területe: A Dél-Dunántúli régióban lévő 1. pontban megjelölt 
megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak illetékességi területe. 

5. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes 
jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és 
köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket. 

6. A jelen társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, 
melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban 
résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jóváhagyják. 

7. A Társulás jogállása: jogi személy, előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel 
rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-
gazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el.  

8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének 
kinevezése (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának 
visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette 
a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.  

9. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör 
szélén a „Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás” körbefutó felirattal. 

II. 

A Társulás célja 

A Társulást a tagok elsődlegesen a Dél-Dunántúli Régió lakosainak a területi 
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a 
mind magasabb színtű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló 
források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, továbbá a 
kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében, valamint az egyes 
területfejlesztési feladatok közös ellátására alapítják. A Társulás modellkísérlet 



  

keretében a résztvevő megyei és megyei jogú városok önkormányzati regionális 
együttműködését a hatályos jogszabályi keretek között kívánja biztosítani.  

A Társulást regionális szintű közszolgáltatások szervezésére, biztosítására, 
fejlesztésére, intézmények fenntartására, valamint ezek összehangolására; az egyes 
megyei oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, 
gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehajtására; a 
kistérségek régiós együttműködésének előmozdítására (különösen: fejlesztési 
tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); valamint regionális 
gazdasági és humán programok kidolgozására, az ágazati koncepciókhoz történő 
kapcsolódás érdekében hozzák létre.  

III. 

A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök 

A regionális együttműködési program kidolgozása, melynek keretében a 
tagönkormányzatok áttekintik az egyes közszolgáltatások ellátásának helyzetét, és 
meghatározzák:  

– az egyes ágazati stratégiai célkitűzéseket,  

– az intézményrendszer átalakítására és fejlesztésére vonatkozó alapelveket,  

– a közösen működtethető intézményeket, az általuk ellátott feladatokat, 
– az együttműködés egyéb területeit, ezen belül: 
– intézményfenntartást, megyei intézmények átvételét, 
– települési önkormányzati feladatellátás támogatását, 
– koordinációs szerepvállalást a kistérségek közt, a területi feladatellátás 

területén, az állam és az önkormányzatok között, 
– az együttműködés területeit a regionális és megyei dekoncentrált 

szervezetekkel. 

1. A Társulás közszolgáltatási feladat- és hatáskörei 

A szakosított szociális szolgáltatások 
koordinálja 

a)  a megyei szociálpolitikai kerekasztal működését (1993. évi III. tv. 58/B. § (2) 
bekezdés), 

b) a személyes gondoskodás megszervezésével kapcsolatos feladat- és 
hatáskörök ellátásának összehangolását (1993. évi III. tv. 88. § (1) bekezdés), 

 

 
 



  

Gyermekvédelmi szakellátás 
 Szervezi a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a 

pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek szakellátását és gondoskodik a 
feladatellátáshoz szükséges normatíván felüli pénzügyi feltételek 
biztosításáról. A feladatellátásra megállapodást köthet önkormányzattal, 
civil szervezettel, más szervvel vagy személlyel. 

A közoktatási feladatok 
szervezi a hallássérült, látássérült, mozgássérült és a beszéd-fogyatékos tanulók 
oktatását. 

Közművelődési feladat 
 koordinálja a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szervezését 

(1997. évi CXL. tv. 84. §) 

Egészségügyi ellátás 
a) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő regionális koncepció, 

intézménystruktúra, kapacitás lekötés, fejlesztési pályázatok 
véleményezésében, kidolgozásában, 

b) együttműködik a Regionális Egészségügyi Tanáccsal, javaslatot készít a 
Tanács feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséhez, 

c) segíti az egészségügyi ágazathoz tartozó, un. egészségügyi iparág egyes 
területeinek kialakítását, segítve a régió munkaerő megtartó képességét. 

Idegenforgalmi feladatok 
a) együttműködik a Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal, ill. a 

jogszabályváltozás után a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal, 

b) elősegíti az idegenforgalom regionális érdekeinek összehangolását, 

c) támogatja az idegenforgalmi értékek feltárására, bemutatására és 
propagálására irányuló tevékenységet (1991. évi XX. tv. 66. § a) pont), 

d) segítséget nyújt az idegenforgalom fejlesztésének összehangolásában, az 
idegenforgalom alakulásának elemzésében [1991. évi XX. tv. 66. § c) pont)] 

Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok  
a) koordinálja, segíti – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban – 

a regionális környezetpolitika alakítását, a regionális megyei környezetvédelmi 
programok készítését, végrehajtását, a környezet-védelemmel összefüggő 
regionális jelentőségű koncepciók, fejlesztések kidolgozását (1995. évi LIII. tv. 
40. § 43. §) 

b) végzi a megyék területén található helyi jelentőségű védett természeti 
területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását (1996. évi 
LIII. tv. 61. § (1) bekezdés) 

Hulladékgazdálkodási feladatok  
a)  együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában, 

b)  elősegíti és koordinálja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló 
közös telephelyek létesítését, 



  

c) koordinálja a regionális hulladékgazdálkodási tervek végrehajtását (2000. évi 
XLIII. tv. 38. § (1)-(2) bekezdés a)-e) pont), 

d) együttműködik a települési szilárd hulladékok kezelésére alakult társulásokkal 
és szerveződésekkel 

Sportfeladatok 
a) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, 

b) koordinálja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi 
feladatokat, 

c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal 
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,  

d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában, 

e) elősegíti a delegáltjai útján a Regionális Ifjúsági Tanács tevékenységét (2004. 
évi I. tv. 55. § (3) bekezdés, 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 8. §), 

 Közúti közlekedési feladatok  
Ellát egyes beruházási feladatokat (pl. útépítés). 

2. A Társulás kistérségekkel való együttműködése 

a) szakmai, módszertani segítséget biztosít a többcélú kistérségi társulások, a 
kistérségi fejlesztési tanácsok részére a kistérségi területfejlesztési feladatok 
ellátásához (Tftv. 10/C. § (2) bekezdés), 

b) támogatást nyújthat kistérségi területfejlesztési koncepció készítéséhez, a 
kistérségi fejlesztési programok finanszírozásához (pl: pályázatokhoz 
szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosításához, szakértő 
igénybevételéhez), 

c) koordinálja azoknak a fejlesztési programoknak a projekt alapú 
megvalósítását, amelyek kistérségek közötti, különösen megye-határokon 
átnyúló programok, 

d) együttműködik a kistérségek regionális fórumával,  

e)  segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások által a Regionális 
Egészségügyi Tanácsba delegált képviselőinek tevékenységéhez (1997. évi 
CLIV. tv. 149/A. §, 149/B. § (1) bekezdés f) pont).  

3. A Társulás területfejlesztési feladatai 

a) a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a megyék 
kötelezően ellátandó feladatait, különös tekintettel: 

– az oktatási, 

– a szakképzési, 

– a közművelődési, 



  

– az egészségügyi,  

– a szociális, 

– a gyermekvédelmi, 

– a sport, 

– a térségi-foglalkoztatási, 

– az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos,  

– az idegenforgalmi feladataira, 

biztosítja azok összhangját a regionális, a megyei gazdaságfejlesztési, 
környezetvédelmi és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal, 

b) koordinálja a régió területén működő települési önkormányzat(ok) felkérése 
alapján a települések fejlesztési tevékenységeit (Tftv. 11. §),  

c) együttműködik a területrendezési tervek város-környéki összehangolása 
érdekében (Tftv. 11. §), 

d) együttműködik a régió (megyék) gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. §),  

e) részt vesz a területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi 
információs rendszer (TEIR) kialakításában és működtetésében, információkat 
biztosít területi tervek készítéséhez (Tftv. 11. §),  

f) összehangolja a TEIR működtetését (Tftv. 24. §),  

g) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok területfejlesztési célú 
társulásainak szerveződését (Tftv. 11. §),  

h) közreműködik az egységes tervezési információs rendszer működtetésében 
(Tftv. 11. §), 

i) véleményezi a társult önkormányzatok címzett támogatás iránti igényét.  

IV. 

A Társulás szervezete és működése 

1. A Társulás szervei: 

–  társulási tanács: tagjainak száma 12 fő 

–  elnök, elnökhelyettesek (a tanács tagjai sorából választja meg), 

–  Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma 6 fő (egy-egy fő tagönkormányzati 
képviselőből áll.)  
feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása, 

–  munkaszervezet: létszámáról a Társulási Tanács dönt.  



  

2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 

3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a közgyűlések elnökei, illetve az 
önkormányzatok polgármesterei, és 1-1 fő önkormányzati képviselő képviseli. 

4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társulás tagjai írásban 
rendelkeznek. A meghatalmazás teljes körű.  

5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai: 

a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása,  

b) a regionális fejlesztési célú program elfogadása,  

c)  a tisztségviselők, bizottságok megválasztása,  

d)  a munkacsoportok megválasztása, 

e)  a társulás közalkalmazott jogállású  vezetőjének kinevezése, (felmentése), 
vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása), 

f)  a munkaszervezet létszámának meghatározása. 

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját 
maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában.  

6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike 
minősített többséggel jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács 
alakuló ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit.  

7. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza.  

8. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van. 

9. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek képviselik, és 
látják el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.  

10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik.  

Az ülést össze kell hívni:  
– ha a Társulási Tanács tagjainak 1/3-a, vagy a Társulási Tanács elnöke 

kezdeményezi, 

– a Társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, 

– az érintett megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére. 

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint 
a fele jelen van.  

12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint 
felének igen szavazata szükséges. 

 



  

13. Minősített többség szükséges: 

a) a régió fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat 
benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához, 

b) a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a 
zárszámadás elfogadásához, 

c) zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában 
meghatározott esetekben,  

d) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
kizárásról szóló döntéshez. 

A minősített többséghez a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok által 
delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges.  

14. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, 
tagjai sorából elnököt, elnökhelyetteseket választ. Az elnök és elnökhelyettesek 
részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az 
elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté 
váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az 
elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.  

15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az 
Ötv. 17. § (1) bekezdése az irányadó.   A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási 
Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és 
annak a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 15 napon belül 
történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik.  

16. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a munkaszervezet látja el. 

17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak az általuk képviselt 
önkormányzatok közgyűléseinek a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységükről és a társulás tevékenységéről.  

18. Az Elnök feladat- és hatásköre:  

a) a Társulás képviselete,  

b) a Társulási Tanács határozatai előkészítésének, végrehajtásának az 
ellenőrzése,  

c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése,  

d) a társulási hozzájárulás befizetésének, az anyagi támogatások időarányos 
befizetésének ellenőrzése; 

e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett; 

f) a Társulás vezetői állása betöltetlensége esetén maximum 6 hónapig terjedő 
időtartamra mb. vezető vezetői megbízása. 



  

19. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási Tanács működésének 
biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról. 

20. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, 
részt vesz a társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának 
szervezésében.  

21. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a munkáltatói 
jogokat a Társulás vezetője gyakorolja. 

22. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg. 

V. 

A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása 

1. A Társulás munkaszervezetének feladatai: 

a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai 
véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések 
végrehajtását,  

b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információ-
gyűjtés, ügykezelés), 

c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Rt Fiókjánál vezetett elkülönített 
számlájának pénzforgalmát, 

d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit, 

e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit,  

f) javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a régiót érintő fejlesztési 
programok megvalósításához, 

g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, a 
társulás fejlesztési programjait, 

h) figyeli a pályázati lehetőségeket, 

i) közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik 
elkészítéséhez, 

j) intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,  

k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, 
stb., 

l) előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési 
és mérlegjelentést, 

m) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe 
utal. 



  

VI. 

A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje 

1. A tagönkormányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke 
önkormányzatonként 5 millió Ft, melyet a társulás megalakulásától számított 30 
napon belül utalnak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank 
Rt. Fiókjánál vezetett 11731001-15478706 számú számlájának a Társulás 
részére később megnyitandó alszámlájára. 

2. A társulási hozzájárulás mértékét a tagönkormányzatok lakosságszáma 
arányában – megyék esetében a megyeszékhely-város lakossága nélkül, megyei 
jogú városok esetében lakosságszámuk alapján – a Társulási Tanács minden 
évben a Társulás költségvetésének keretében állapítja meg.  

A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt 
működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a pályázatok 
előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható. 

3.  A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértékét a Társulási Megállapodás 
3. számú függeléke tartalmazza.  

4.  A megállapított társulási hozzájárulás évi összegének negyedét átutalással, 
minden negyedév második hónap 15. napjáig kell teljesíteni a Dél-Dunántúli 
Önkormányzati Regionális Társulás OTP Bank Rt fiókjánál vezetett 11731001-
15587457 számú számlájára. A megállapított társulási hozzájárulást határidőre 
nem teljesítő tagönkormányzattal szemben – írásbeli felhívását követően – a 
fizetési határidőt követő 30. napon a Társulás azonnali beszedési megbízás – 
inkasszó – benyújtására jogosult.  

5. A Társulás gazdálkodásával, a tagönkormányzatok általi befizetések kezelésével 
és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat – díjazás ellenében, 
külön megállapodás alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi, a 
pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli.  

6.  A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 
intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, 
kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket (Ötv. 10. § (2) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével).  

7.  A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 
meg a befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

VII. 

A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 

A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, 
továbbá a Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás 
Szervezési és Működési Szabályzatában állapítja meg. 



  

VIII. 

A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás 
megszüntetésének szabályai 

1. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlések elnökei és a megyei jogú 
városok polgármesterei írják alá.  

2. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését 
bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást 
felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet.  

3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy 
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül 
döntenek.  

4. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére 
szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni 
hozzájárulás visszajár.  

5. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással 
elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek 
kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások 
arányában kerül felosztásra a tagok között. 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. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó 
vagyoni igények kielégítése során, ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi 
megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a 
közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását 
biztosítja. 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. 

Záró rendelkezések 

1. A Társulás 2005. év július hó 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás 
mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által 
vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.  

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Ptk. és 
a Társulási Tanács által megalkotott, a Tanács alakuló ülésén elfogadott  
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.  
Értelmező rendelkezés: 
A „Má.” értelmezése és alkalmazása során a munkaszervezet közalkalmazotti 
jogállású munkatársai alatt a Társulás közalkalmazotti jogállású munkatársait kell 
érteni. 

3. A Társulási Megállapodás mellékletei: 
1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok 
2. számú melléklet: A Társulás Közös Fenntartású Intézményeinek felsorolása 



  

Függelékek: 

1. számú függelék: A Társulás Alapító Okirata  
2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
3. számú függelék: A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértéke 

Kelt: Kaposvár, 2005. év július hó 12. napján 

 Dr. Kékes Ferenc s.k. Dr. Gyenesei István s.k. 
a Baranya Megyei Önkormányzat a Somogy Megyei Önkormányzat 
 Közgyűlésének elnöke Közgyűlésének elnöke 

Frankné dr. Kovács Szilvia s.k. Dr. Toller László s.k. 
a Tolna Megyei Önkormányzat Pécs Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének elnöke polgármestere 

  Kocsis Imre Antal s.k. 
  Szekszárd Megyei Jogú Város 
  polgármestere 

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t 
a 153/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozatával, 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2007. (02. 01.) 
sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006. 
(XI. 30.) szekszárdi öh. határozatával módosította. 

Pécs, 2007. február 01. 

 Dr. Hargitai János s.k.  Gelencsér Attila s.k. 
a Baranya Megyei Önkormányzat  a Somogy Megyei Önkormányzat 
 Közgyűlésének elnöke  Közgyűlésének elnöke 

 Dr. Puskás Imre s.k.  Tasnádi Péter s.k. 
a Tolna Megyei Önkormányzat  Pécs Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének elnöke  polgármestere 

  Horváth István s.k. 
  Szekszárd Megyei Jogú Város 
  polgármestere 
 
 
 
 
 



  

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t 
a 91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a 79/2008. (VI.6.) KH. határozatával, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a 65/2008. (VI.27.) közgyűlési határozatával, 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 228/2008. 
(IX.25.)  sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a 370/2008. (06.26.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a 219/2008. (VI.26.) szekszárdi öh. határozatával 
módosította. 

Pécs, 2008. július hó 1. napján 

 Dr. Hargitai János s.k.  Gelencsér Attila s.k. 
a Baranya Megyei Önkormányzat  a Somogy Megyei Önkormányzat 
 Közgyűlésének elnöke  Közgyűlésének elnöke 

 Dr. Puskás Imre s.k.  Tasnádi Péter s.k. 
a Tolna Megyei Önkormányzat  Pécs Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének elnöke    polgármestere  

 Horváth István s.k.  Szita Károly s.k. 
 Szekszárd Megyei Jogú Város   Kaposvár Megyei Jogú Város
 polgármestere  polgármestere 
 
 
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t 

a 101/2009. (IX.17.) Kgy. határozat 22/b számú mellékletével, a Somogy 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 95/2009. (IX.25.) KH. határozatával, a 
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/2009. (IX.18.) közgyűlési 
határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
201/2009. (IX.24.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése a 438/2009. (09.24.) sz. határozatával, a 
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2009. (IX.24.) szekszárdi 
öh. határozatával módosította. 

 
 
Pécs, 2009. szeptember hó 25.napján 

          Dr. Hargitai János s.k.  Gelencsér Attila s.k. 
a Baranya Megyei Önkormányzat  a Somogy Megyei Önkormányzat 
 Közgyűlésének elnöke  Közgyűlésének elnöke 

 Dr. Puskás Imre s.k.  Dr. Páva Zsolt s.k. 
a Tolna Megyei Önkormányzat  Pécs Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének elnöke    polgármestere  



  

 Horváth István s.k.  Szita Károly s.k. 
 Szekszárd Megyei Jogú Város   Kaposvár Megyei Jogú Város
 polgármestere  polgármestere 
 
 
 
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t 

a …/2009. (...) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a …/2009. (...) KH. határozatával, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a 101/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozatával, 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2009. (...) 
sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
…/2009. (...) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a …/2009. (...) szekszárdi öh. határozatával módosította. 

 
Pécs, 2009. november hó …napján 

          Dr. Hargitai János s.k.  Gelencsér Attila s.k. 
a Baranya Megyei Önkormányzat  a Somogy Megyei Önkormányzat 
 Közgyűlésének elnöke  Közgyűlésének elnöke 

 Dr. Puskás Imre s.k.  Dr. Páva Zsolt s.k. 
a Tolna Megyei Önkormányzat  Pécs Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének elnöke    polgármestere  

 Horváth István s.k.  Szita Károly s.k. 
 Szekszárd Megyei Jogú Város   Kaposvár Megyei Jogú Város
 polgármestere  polgármestere 
 
 
 
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t 

a …/2010. (...) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a …/2010. (...) KH. határozatával, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése a …/2010. (…….) közgyűlési határozatával, 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2010. (...) 
sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 
…/2010. (...) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a …/2010. (...) szekszárdi öh. határozatával módosította. 

 
Pécs, 2010. február hó ... napján 

          Dr. Hargitai János s.k.  Gelencsér Attila s.k. 
a Baranya Megyei Önkormányzat  a Somogy Megyei Önkormányzat 
 Közgyűlésének elnöke  Közgyűlésének elnöke 
 
 
 



  

 Dr. Puskás Imre s.k.  Dr. Páva Zsolt s.k. 
a Tolna Megyei Önkormányzat  Pécs Megyei Jogú Város 
 Közgyűlésének elnöke    polgármestere  

 Horváth István s.k.  Szita Károly s.k. 
 Szekszárd Megyei Jogú Város   Kaposvár Megyei Jogú Város
 polgármestere  polgármestere 
 


