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(a továbbiakban: önkormányzatok) megállapodnak, hogy az önkormányzatok a 
feladatkörükbe tartozó, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvény 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szociális ellátás és d) pontja 
szerinti család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását 2011. július 1. napjától 
határozatlan időre a Társulásnak átadják.  
Az átvett feladat ellátásáról a Társulás – a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel –  közös 
fenntartású Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) 
útján gondoskodik. 
 
A megállapodást kötő felek rögzítik, hogy a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társuláshoz 
tartozó önkormányzatok 2004. július 1. napjával létrehozták a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulást. A Társulás megalakításáról szóló Társulási Megállapodás III. fejezete a 
szociális ellátás, valamint család-, és gyermekvédelemi feladatok társulásban történő ellátását 
a teljes kistérségre vonatkozóan tartalmazza. 
 
 
1. A megállapodás célja 
 
Az Alapszolgáltatási Központ közös fenntartása annak érdekében, hogy a társult 
önkormányzatok hatékony módon eleget tudjanak tenni a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§. (1) bekezdés c), d), e), és j.) pontjában, továbbá 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39 § (1) 
és 42 § (1) bekezdésében meghatározott feladatoknak. 
 
A Társulás vállalja, hogy 2011. július 1. napjától az átvett feladatot ellátja úgy, hogy: 

 
a) az Alapszolgáltatási Központot működteti, valamint ellátja mindazokat a 

feladatokat és hatásköröket, melyeket a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.§. (1) bekezdés c), d), e), és j.) pontja, 
továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 39 § (1) és 42 § (1) bekezdése meghatároz 
 

b) fenntartói döntéseit az önkormányzatok véleményének figyelembevételével hozza 
meg olyan kérdésben, melyben jelen megállapodás az önkormányzatnak 
véleményezési jogot biztosít,  

 
c) az Alapszolgáltatási Központ működtetésének, fejlesztésének meghatározása során 

együttműködik az önkormányzatokkal. 
 
2. A Társulás által ellátott feladatok, tevékenységi köre: 
 

• étkeztetés, 
• házi segítségnyújtás, 
• családsegítés, 
• nappali ellátás, 
• gyermekjóléti szolgáltatás, 
• bölcsőde, 
• fogyatékossággal élők nappali ellátása. 

 
A feladatellátás kezdete: 2011. július 1. 
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3. A közösen fenntartott intézmény neve: 
 
Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
 
Székhelye: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. 
 
Telephelyei:  
 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 16. 
8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 10. 
8695 Buzsák, Fő tér 1. 
8697 Öreglak, Fő u.14. 
8699 Somogyvámos, Csepregi u.8. 
8698 Somogyvár, Kossuth u.75. 
8692 Szőlősgyörök, Bató B. u.12. 
 
 
4. Irányítási jogok gyakorlása: 
 
Költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv alapító 
okiratának kiadása, és módosítása, megszüntető okiratának kiadása és módosítása, szervezeti 
és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának jóváhagyása. 
 
A költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi valamint teljesítmény-
ellenőrzése. 
 
A fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás működésével és 
gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása. 
 
A költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése. 
 
A jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy 
utólagos jóváhagyása. 
 
Egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. 
 
A szolgáltatásszervezési koncepció készítése az általa működtetett szociális szolgáltatások és 
intézmények vonatkozásában. 
 
Az intézményi térítési díj meghatározása.  
 
Gondoskodás a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről. 
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5. Vagyoni viszonyok szabályozása, a költségek viselésének aránya és teljesítésének 
feltételei  
  
5.1 Vagyoni viszonyok szabályozása 
 
Az Alapszolgáltatási Központ székhelyén és telephelyein a feladatellátást szolgáló, 
térítésmentes használatba átadott ingatlanok, valamint azok leltár szerinti felszerelései és 
ingóságai az átadó önkormányzatok tulajdonában állnak. 
 
A székhelyen és telephelyen levő épületek állagának és rendeltetésszerű használhatóságának 
biztosítása érdekében szükséges megelőző és javító munkák (karbantartás) elvégzése az 
intézményi költségvetés dologi kiadásai terhére történik.  
A székhelyen és telephelyen levő épületek felújításával, helyreállításával, átalakításával, 
bővítésével és korszerűsítésével (beruházás) kapcsolatos költségeket a székhely illetve 
telephely szerint illetékes önkormányzat, mint tulajdonos viseli, melynek vagyonnövekménye 
is a tulajdonost illeti.   
 
Az önkormányzatok által megvalósított közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő 
vagyon és annak vagyonszaporulata az önkormányzatok közös vagyonát képezi 
hozzájárulásuk arányában.  
 
5.2 Az Alapszolgáltatási Központ költségvetése a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
költségvetési határozatába épül be. 
 
5.3. Az Alapszolgáltatási Központ közös fenntartásának fedezeteként szolgál a központi 
költségvetési pénzeszközök, a települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása és az egyéb 
saját bevételek. Az önkormányzatok az Alapszolgáltatási Központ államilag nem 
finanszírozott működési költségeihez a folyó évi költségvetési tervükben szereplő 
lakosságszámuk arányában járulnak hozzá, (pénzügyi hozzájárulás), melyet a folyó évi 
költségvetési rendeletükben biztosítanak. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetéséről a 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a tárgyévet követő 
zárszámadás elfogadása után 30 napon belül elszámol.  
 
5.4. A pénzügyi hozzájárulást az önkormányzatok havonként, a tárgyhónapot megelőző hónap 
25. napjáig teljesítik a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési pénzforgalmi 
számlájára. 
 
5.4.1. Az önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közigazgatási területükön 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, bölcsődében ellátott gyermeke után a 
bevétellel nem fedezett kiadást gyermekarányosan megfizetik. 
 
5.4.2. A telephelyeket érintő kiadásokat és bevételeket adott telephely költségvetéseként kell 
megtervezni, a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás és a fogyatékossággal 
élők nappali ellátása tekintetében. 
 
A Társulási Tanács Elnöke a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás beszámolójának 
elfogadását követő 30 munkanapon belül köteles az önkormányzatot a bevételek és kiadások 
tényleges alakulásáról, valamint az önkormányzati hozzájárulás tényleges összegéről 
tájékoztatni. 
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Az önkormányzat amennyiben az év végi elszámolás eredményeként további befizetési 
kötelezettség terheli, a különbözetet a következő havi hozzájárulással együtt köteles 
megfizetni, túlfinanszírozás esetén a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás az adott 
önkormányzat pénzforgalmi számlájára utalni. 
 
5.5. Amennyiben a társult önkormányzatok a hozzájárulások összegét a tárgyhónapot 
megelőző hónap 25. napjáig nem utalják át a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 
pénzforgalmi számlájára, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult felhatalmazó 
levél alapján (amely a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának 8./A. számú mellékletét képezi) azonnali beszedési megbízás benyújtására. 
Az inkasszó benyújtása előtt a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke a nem 
fizető önkormányzatot a fizetési határidőt követő 15. naptól egy alkalommal köteles írásban 
felszólítani a hozzájárulás összegének megfizetésére. 
Amennyiben a felszólítás átvételét követő 5. napig nem történik átutalás, úgy az azonnali 
beszedési megbízás benyújtható.  
 
6. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetése 
 
6.1 A következő évi költségvetési koncepció és a költségvetés megállapítása 
 
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője a költségvetési koncepció ismeretében elkészíti a 
tárgyévi költségvetés tervezetet, melyet a Társulási Tanács elnöke részére január 10-ig 
megküld. 
 
Az intézményvezető köteles a költségvetési koncepció, illetve a tárgyévi költségvetés 
megállapítása előtt 
- az Alapszolgáltatási Központ, 
- telephelyei, 
- a kötelező és javasolt fejlesztések tervezett kiadásáról és bevételéről, a hozzájárulás várható 
összegéről 
- a költségvetési koncepcióhoz a tárgyévet megelőző év november 10. napjáig, az 
önkormányzati általános választások évében november 25. napjáig, 
- a tárgyévi költségvetéshez (a bevételeket forrásonként, a kiadásokat kiemelt, ezen belül 
részelőirányzatonként, a fejlesztéseket a javasolt ütemezést és finanszírozást tartalmazó 
számítás megküldésével) január 15. napjáig 
tájékoztatni a Társulási Tanácsot. 
 
6.2 Az önkormányzatok jogosultak az illetékességi területükön működő az Alapszolgáltatási 
Központ telephelyének működésére és a fejlesztésekre vonatkozó koncepcióját és 
költségvetési tervezetét véleményezni, illetve szükség esetén az Alapszolgáltatási Központ 
vezetőjével egyeztetni. 
 
6.3 Az önkormányzatok a Társulás költségvetési koncepcióját, illetve a tárgyévi költségvetést 
meghatározó döntéséhez a megküldött információk alapján kialakított véleményéről a 
Társulási Tanács napirendet tárgyaló üléséig írásban, indokolt esetben a polgármester által az 
ülésen szóban tájékoztatja a Tanácsot. Az önkormányzat jogosult kezdeményezni minden 
olyan 

- tervezett kiadás vagy bevétel törlését, mely a feladat ellátásához nem 
szükséges vagy beszedése bizonytalan, 
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- nem tervezett kiadás jóváhagyását vagy bevétel előírását, mely a feladat 
ellátásához szükséges, illetve annak beszedése reálisan megvalósulhat. 

 
6.4 A Társulási Tanács köteles a költségvetési koncepció, valamint az Alapszolgáltatási 
Központ költségvetésének meghatározásakor az önkormányzatok véleményét figyelembe 
venni, illetve a költségvetés megállapításával együtt az önkormányzatok hozzájárulásának 
összegéről, havi ütemezéséről dönteni.    
 
6.5 Az Alapszolgáltatási Központ telephelyeinek költségvetésére a szociális ellátást igénybe 
vevő önkormányzatok képviselő-testületei határozattal tesznek javaslatot, amelyet 
megküldenek a Kistérségi Iroda részére. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetését, a 
javaslatok figyelembe vételével, a Társulási Tanács fogadja el, melyet az önkormányzatok az 
éves költségvetési rendeletükbe beépítenek. 
 
 
7. Az Alapszolgáltatási Központ költségvetésének módosítása 
 
7.1 Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásait igénybevevők létszáma vagy egyéb mutató 
alapján járó állami támogatás lemondása, pótigény benyújtása, a kiadások tervezettől eltérő 
alakulása, bevételi többlet vagy bevételi elmaradás esetén a Társulási Tanács – a 
jogszabályban előírt módon – módosítja az intézmény költségvetését. 
 
7.2 A Társulási Tanács elnöke az intézmény költségvetése módosításának tervezetét a 
tervezett módosítás előtt legalább 15 nappal köteles annak az önkormányzatnak megküldeni, 
amelyet a módosítás érint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás 
igénybevétele szerint. Valamennyi önkormányzatnak köteles megküldeni, ha a módosítás a 
közös fejlesztések előirányzatait érinti. 
Nem kell az önkormányzat véleményét beszerezni abban az esetben, ha meghatározott célra 
juttatott bevételből a kiadás azonos összegű emelésére, vagy az előirányzatok olyan 
átcsoportosítására kerül sor, melynek eredményeként az önkormányzat hozzájárulása nem 
változik. 
 
7.3 A Társulási Tanács az önkormányzat véleményének figyelembevételével dönt az 
intézmény költségvetésének módosításáról, ezzel egyidejűleg az önkormányzat 
hozzájárulásának módosított összegéről, havi ütemezéséről, a különbözet rendezéséről. A 
Tanács, amennyiben az önkormányzat hozzájárulása emelkedik, vagy csökken, de a 
különbözet a mérleg főösszeg 2%-át nem haladja meg, emelkedés esetén saját hatáskörében, 
csökkenés esetén az önkormányzat egyetértésével dönthet úgy, hogy a különbözetet az év 
végi elszámolás során kell rendezni. 
 
 
8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevételének feltételei 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló szabályokat a társult tagok vonatkozásában Lengyeltóti Város 
Önkormányzat ’Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szóló rendelete tartalmazza. 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat egyetértési jogot biztosít az érintett önkormányzatoknak a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló szabályok lefektetésében. 
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8.1 Az egyetértési jog gyakorlásának módja az alábbi: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat előző évi költségvetési beszámolójának elfogadását 
követően kerül kiszámításra az intézményi térítési díj mértéke. A számítások eredményét a 
közgazdasági iroda tájékoztatásul közli az önkormányzatokkal május 10-ig. Az érintett 
önkormányzatok határozatukban kialakítják a településükön érvényes 
jövedelemkategóriáknak megfelelő személyi térítési díjakhoz nyújtott kedvezményeket és azt 
május 31-ig közlik Lengyeltóti Város Önkormányzatával. Lengyeltóti Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete soron következő testületi ülésén megalkotja a ’Személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról’ szóló rendeletet. 
Egyetértési jog gyakorlásának hiányában Lengyeltóti Város Önkormányzata jogosult a 
rendelettervezetet a ’Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szóló rendeletébe 
beépíteni. 
 
 
9. Belépés, kilépés, kizárás 
 
9.1 A megállapodáshoz történő csatlakozás: 
 
A Társulási Tanács a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei részére 
teszi lehetővé, melyek: 

a.) elfogadják jelen megállapodás célját, 
b.) vállalják a költségek viselésének jelen megállapodásban rögzített módját, 
c.) továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  

 
A belépési szándékról hozott döntéséről a csatlakozni kívánó önkormányzat legalább hat 
hónappal korábban köteles a Társulási Tanácsot tájékoztatni. A Tanács a felvételről vagy 
annak elutasításáról a tájékoztatást követő két hónapon belül határoz. 
 
 
9.2 Jelen megállapodás megszűnik: 
 

a.) a megállapodást megkötő felek közös megegyezésével, 
b.) a megállapodás céljának megszűnésével, 
c.) a fenntartott intézmény megszűnésével, 
d.) bíróság jogerős döntése alapján. 

 
9.3 Kizárás: 
 
A Társulási Tanács, amennyiben az önkormányzat a hozzájárulási kötelezettségét ismételt 
felhívásra, a felhívásban megjelölt időpontig nem teljesíti, és kötelezettségének több mint 
négy hónapja nem tett eleget, továbbá az intézmény zavartalan működéséhez szükséges 
döntési, rendeletalkotási, határozathozatali kötelezettségeinek nem tett eleget, dönthet a 
kizárásról. A kizárt taggal hatvan napon belül kell elszámolni.  
 
 
9.4 Kizárás vagy felmondás esetén az elszámolás rendje: 
 

a.) Kiválás (kizárás, felmondás) esetén az önkormányzat a Társulással szembeni 
tartozását a kiválást követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni és egyéb 
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kötelezettségeit teljesíteni. A kivált tag többletfizetését a Társulás 15 napon belül 
visszafizeti. 

b.) Az önkormányzatnak a központi támogatást lakosságszám szerint jutó összegét 
kamattal növelten kell a központi költségvetésnek megfizetnie, amennyiben a Társulás 
a kiválás miatt nem felel meg a központi támogatás feltételeinek. Ezen kívül köteles 
megtéríteni azt a kárt, amelyet a Társulásnak a kiválással okozott. 

c.) Kiválás (kizárás, felmondás) esetén az önkormányzatok közös vagyona tekintetében el 
kell számolni. A kivált önkormányzat a hozzájárulása arányában megállapított 
tulajdoni hányad kiadására abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a 
Társulás feladatainak ellátását.  

d.) Kilépés, kizárás esetén az önkormányzatnak át kell adni a kilépés, kizárás 
időpontjában az önkormányzat használatában lévő társulási vagyont. 

 
 
10. Jelen megállapodás megszűnésére vonatkozó elszámolás rendje: 
 
10.1 Jelen megállapodás megszűnése esetén, a hitelezők tartozásának kiegyenlítése után az 
önkormányzatok közös vagyonát az önkormányzatok között hozzájárulásuk arányában kell 
felosztani és megállapodásba kell foglalni. 
 
10.2 A vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy 
az a közfeladatok ellátását veszélyeztetné, ezért a közös tulajdon megszüntetése és az ebből 
származó vagyoni igények kielégítése során a felek olyan polgárjogi megoldásokat 
alkalmaznak, mint későbbi, halasztott fizetés, csere. 
 
11. A vagyon nyilvántartása és megosztása 
 
11.1 Az önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani: 

 
a) az önkormányzat által 2011. július 1. napjától, valamint 
b) az önkormányzat saját forrásából létesített, vagy beszerzett és a feladat ellátásához 

átadott vagyont. 
 
A vagyon fekvése szerinti önkormányzatnak a vagyonra vonatkozóan érvényes biztosítással 
kell rendelkeznie. Az átadott vagyonba bekövetkezett kárt köteles viselni amennyiben annak 
megtérítésére senki sem köteles. 
 
Az önkormányzat a vagyonban bekövetkezett kárról, vagy egyéb változásról (a 
megrongálódott, megsemmisült, elveszett vagyontárgyakról) annak bekövetkezését követő 15 
napon belül köteles a Társulást tájékoztatni.  

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő felesleges vagy használhatatlanná vált vagyon 
selejtezéséről, más módon történő hasznosításáról az önkormányzat gondoskodik. A 
kiselejtezett eszközökről a szükség szerinti pótlás érdekében - ha a pótlást az intézmény 
dologi kiadásában kell megtervezni – tájékoztatja az Alapszolgáltatási Központ vezetőjét. 

 
 
11.2 A Társulás vagyonaként kell nyilvántartani 
 

a) a Társulás költségvetéséből létesített, beszerzett, valamint 
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b) ha az önkormányzat és a Tanács másként nem állapodik meg, az intézmény vagy a 
Társulás és az önkormányzat által közösen létesített, beszerzett vagyont. 

 
 
Az önkormányzat a Társulás tulajdonába került vagyon kiadására csak abban az esetben 
tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben az 
önkormányzatot a részére járó vagyon után használati díj illeti meg. Az át nem adott vagyon 
köréről és a használati díjról a Tanács és az önkormányzat külön állapodik meg. 
 
Az intézmény feladatellátásához átadott ingatlanok felsorolását a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 8./B számú melléklete tartalmazza. A 
feladatellátáshoz átadott ingatlanok használatba adási szerződését a Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 8./C számú melléklete tartalmazza.  
 
 
12. Tájékoztatás, beszámolás 
 
Az önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény vezetőjétől évenként a feladatellátásról, 
az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást kérhetnek. 
 
Az önkormányzatok polgármesterei évente egyszer, legkésőbb a zárszámadás elfogadásával 
egyidejűleg – beszámolnak a képviselő-testületeknek – a közös fenntartású intézmény 
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. 
 
 
13. Munkáltatói jog gyakorlása: 
 
13.1 Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogokat a Tanács Elnöke gyakorolja.  
 
Az intézményvezető a szakmai jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő, a vonatkozó 
szabályok szerint lebonyolított pályázat útján nevezhető ki. Az Alapszolgáltatási Központ 
vezetőjének kinevezéséhez az önkormányzatok polgármestereinek véleménye szükséges. 
 
13.2 Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kinevezési és egyéb 
munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. 
 
A telephelyen foglalkoztatottak kinevezését megelőzően az intézményvezető kikéri a 
telephely szerinti önkormányzat polgármestere véleményét.  
 
 
14. Záró rendelkezések 
 
1. A megállapodást kötő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodásból eredő vitás 
kérdéseiket tárgyalásos úton rendezik, ezek sikertelensége esetén a Somogy Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességében állapodnak meg. 
 
2. Jelen megállapodást a felek évente, július hónapban felülvizsgálják. 
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3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. 
évi CVII. törvény rendelkezései irányadók. 
 
4. Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti minden, a megállapodást kötő 
önkormányzatok által kötött közoktatási megállapodás. 
 
Lengyeltóti, 2011. július 1.  
 
 
 
A Megállapodást a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa és az 
érintett képviselő-testületek az alábbi határozatukban hagyták jóvá és fogadták el előírásait 
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 
 

 

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa               /2011 (VI.15.) 

Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                                /2011 (VI.15.)   

Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                                 /2011 (VI.15.) 

Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                                   /2011 (VI.15.) 

Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                            /2011 (VI.15.) 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete                          /2011 (VI.15.) 

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                        /2011 (VI.15.)  

Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                         /2011 (VI.15.) 

Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete             /2011 (VI.15.)  

Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete                  /2011 (VI.15.) 

Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete              /2011 (VI.15.)  
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Záradék 
 
A Megállapodást a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa és az 
érintett képviselő-testületek az alábbi határozatukban hagyták jóvá és fogadták el előírásait 
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 
 
 
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevében: 
 
 
 Zsombok Lajos Dr. Szatmári Ibolya 
 elnök jegyző 
 
 
 
Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 Kara Lajos Varga Lászlóné 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Gyugy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 Jelenka György Dr. Szatmári Ibolya 
 polgármester jegyző 
 
 
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
       Molnárné Kubik Zsuzsanna  Dr. Szatmári Ibolya 
 polgármester jegyző 
 
 
Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 

 Horváth Krisztián Dr. Szatmári Ibolya 
 polgármester jegyző 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 Dankó József Dr. Szatmári Ibolya 
 alpolgármester jegyző 
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Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 Maczucza Miklós Radóné Lelkes Erika 
 polgármester jegyző 
 
Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 
 Tóth Csaba Vincze Rita 
 polgármester jegyző 
 
 
Somogyvámos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 
 Dékányné Károly Marianna Vincze Rita 
 polgármester jegyző 
 
 
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 
 Móring József Attila Vincze Rita 

 polgármester jegyző  
 
 
Szőlősgyörök Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: 
 
 
 
 Klotz Péter Sipos Ferenc 
 polgármester címzetes főjegyző 
 


