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 HATÁSKÖRÖK,
ÁLTALONOSTÓL ELTÉRŐ 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, MŰKÖDÉSE, 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 VONATKOZÓ 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, MŰKÖDÉSE, 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, TOVÁBBÁ 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 13i 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

I. melléklet
Lenti Kistérség Többcélú Társulásának társult települési önkormányzatai, azok székhelyei,
továbbá a társult települési önkormányzatok polgármesterei:
Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy

8973 Jókai út 7. – polgármester: Horváth László
8977 Csillag körút 39. – polgármester: Lóránt Beáta
8948 Iskola u. 2. – polgármester: Hári Barnabás Belsősárd
8978 Petőfi u. 18. – polgármester: Vida József
8969 Kossuth u. 27. – polgármester: Büki László
8951 Fő u. 5. – polgármester: Németh József
8973 Dózsa Gy. út 2. – polgármester:Czupi Magdolna
8957 Rákóczi F. út 49. – polgármester: Becze József
8874 Petőfi u. 27. – polgármester: Horváth Albin
8973 Jókai út 7.– polgármester: Kálmán Elek
8969 Béke utca 2. – polgármester: Szekeres István
8978 Bánffy Miklós tér 1.– polgármester: Balogh Ferenc
8951 Dózsa u. 1. – polgármester: Nyakas István
8957 Kossuth Lajos út 26.– polgármester: Bundics Tibor
8958 Fő út 2. – polgármester: Sabján Krisztián
8988 Kossuth Lajos út 27. – polgármester: Szabó András
8956 Fő út 74. – polgármester: Bertalan Tibor
8971 Kultúrház utca. 23. – polgármester: Paál István
8973 Jókai út 8. – polgármester: Nemes Kálmán
8973 Kossuth út 22. – polgármester: Kámán László
8879 Béke u. 59. – polgármester:ifj. Zsálek Ferenc
8957 Fő út 42. – polgármester: Böröcz Roland
8988 Jókai u. 25. – polgármester: Virágh Enikő
8978 Kossuth u. 18. – polgármester: Gasparics Győző
8978 Kossuth utca 3. – polgármester: Szabadi Tamás
8977 Kossuth u. 38. – polgármester: Zsupán László
8960 Zrínyi u. 4. – polgármester: Horváth László
8878 Kútfeji utca 112. – polgármester: Léránt Ferenc
8973 Jókai u. 4. – polgármester: Tolnai Istvánné
8976 Kossuth Lajos utca 31.– polgármester:Szabó
István
László
8949 Petőfi u. 54. – polgármester: Szabó Józsefné
8976 Petőfi u. 43. – polgármester: Szép Dezső
8948 Kossuth u. 35. – polgármester: Lendvai Jenőné
8954 Fő út 36. – polgármester: Vajmi Ferenc
8956 Petőfi út 1. – polgármester: Lukács Tibor
8986 Kossuth u. 3. – polgármester: Tánczos László
8956 Fő út 13. – polgármester: Horváth Józsefné
8986 Akácos út 11. – polgármester: ifj. Németh Árpád
8973 Fő út 6. – polgármester: Gerencsér Tamás
8978 Vasút u. 10. – polgármester: Tóth Lajos
8977 Béke tér 13. – polgármester: Kercsmár István
8879 Rákóczi u. 25. – polgármester: ifj. Dávid István
8975 Kossuth Lajos u. 31. – polgármester: Bán Istvánné

Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

8953 Kossuth u. 52. – polgármester: Tóth Péter
8969 József A. u. 1/A. – polgármester: Végi József
8986 Béke u. 18. – polgármester: Péntek Gyuláné
8876 Petőfi Sándor utca 81.– polgármester: Kondákor József
8877 Kossuth u. 57. – polgármester: Völgyi Péter
8971 Rákóczi út 24. – polgármester: Horváth Ottó
8969 Petőfi u. 2. – polgármester: Tüske Béla
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
neve, székhelye:
Alsószenterzsébet
8973 Jókai út 7.
Baglad
8977 Csillag körút 39.
Barlahida
8948 Iskola u. 2.
Belsősárd
8978 Petőfi u. 18.
Bödeháza
8969 Kossuth u. 27.
Csertalakos
8951 Fő u. 5.
Csesztreg
8973 Dózsa Gy. út 2.
Csömödér
8957 Rákóczi F. út 49.
Dobri
8874 Petőfi u. 27.
Felsőszenterzsébet
8973 Jókai út 7.
Gáborjánháza
8969 Béke utca 2.
Gosztola
8978 Bánffy Miklós tér 1.
Gutorfölde
8951 Dózsa u. 1.
Hernyék
8957 Kossuth Lajos út 26.
Iklódbördőce
8958 Fő út 2.
Kálócfa
8988 Kossuth Lajos út 27.
Kányavár
8956 Fő út 74.
Kerkabarabás
8971 Kultúrház utca 23.
Kerkafalva
8973 Jókai út 8.
Kerkakutas

Lakosság száma:

Szavazatok száma:

73

1

58

1

169

2

101

2

58

1

28

1

877

9

632

7

193

2

17

1

74

1

60

1

1081

11

106

2

314

4

174

2

136

2

300

4

119

2

8973 Kossuth út 22.
Kerkateskánd
8879 Béke u. 59.
Kissziget
8957 Fő út 42.
Kozmadombja
8988 Jókai u. 25.
Külsősárd
8978 Kossuth u. 18.
Lendvadedes
8978 Kossuth utca 3.
Lendvajakabfa
8977 Kossuth u. 38.
Lenti
8960 Zrínyi u. 4.
Lovászi
8878 Kútfeji utca 112.
Magyarföld
8973 Jókai u. 4.
Márokföld
8976 Kossuth Lajos utca 31.
Mikekarácsonyfa
8949 Petőfi u. 54.
Nemesnép
8976 Petőfi u. 43.
Nova
8948 Kossuth u. 35.
Ortaháza
8954 Fő út 36.
Páka
8956 Petőfi út 1.
Pórszombat
8986 Kossuth u. 3.
Pördefölde
8956 Fő út 13.
Pusztaapáti
8986 Akácos út 11.
Ramocsa
8973 Fő út 6.
Rédics
8978 Vasút u. 10.
Resznek
8977 Béke tér 13.
Szécsisziget
8879 Rákóczi u. 25.
Szentgyörgyvölgy
8975 Kossuth Lajos u. 31.
Szentpéterfölde
8953 Kossuth u. 52.
Szíjártóháza

146

2

179

2

207

3

51

1

81

1

31

1

39

1

8345

84

1234

13

54

1

49

1

308

4

127

2

816

9

118

2

1195

12

321

4

65

1

35

1

35

1

980

10

303

4

225

3

444

5

152

2

8969 József A.u. 1/A.
Szilvágy
8986 Béke u. 18.
Tormafölde
8876 Petőfi Sándor utca 81.
Tornyiszentmiklós
8877 Kossuth u. 57.
Zalabaksa
8971 Rákóczi út 24.
Zalaszombatfa
8969 Petőfi u. 2.
Zebecke
8957 Petőfi Sándor út 12.

30

1

197

2

378

4

611

7

705

8

48

1

79

1

III. melléklet
Az általánostól eltérő feladat-ellátási rend:

Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsősárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsősárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

EU-s pályázatok Gyermekjóléti
fenntartása
alapellátás
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Családsegítés
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Hétközi és hétvégi Házi
orvosi ügyelet
segítségnyújtás
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nappali ellátás
(idősek)
x

Támogató Jelzőrendszeres házi
szolgálat
segítségnyújtás
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x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

