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BALATONFÖLDVÁR ÉS KÖRNYÉKE
PÉNZÜGYI VÉGREHAJTÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
A megállapodás létrejött
Balatonföldvár Város Önkormányzata (Holovits Huba polgármester) Balatonlelle
Város Önkormányzata (Kenéz István polgármester) Balatonboglár Város
Önkormányzata (Mészáros Miklós polgármester) Balatonszárszó Nagyközség
Önkormányzata (Dorogi Sándor polgármester) Ádánd Község Önkormányzata
(Pollák Tibor polgármester) Balatonendréd Község Önkormányzata (Késmárki
Tibor polgármester) Balatonöszöd Község Önkormányzata (Antal János
polgármester) Balatonszabadi Község Önkormányzata (Molnár Árpád
polgármester) Balatonszemes Község Önkormányzata (Takács József
polgármester) Bálványos Község Önkormányzata (Sebestyén Gyula polgármester)
Kánya Község Önkormányzata (Léner Ferenc polgármester) Kereki Község
Önkormányzata (Marton Lajos polgármester) Kötcse Község Önkormányzata (Dr.
Feledy Gyula polgármester) Kőröshegy Község Önkormányzata (Marczali Tamás
polgármester) Nagycsepely Község Önkormányzata (Máj Károly polgármester)
Nyim Község Önkormányzata (Nikovics Tibor polgármester) Pusztaszemes
Község Önkormányzata (Mecseki Péterné polgármester) Ságvár Község
Önkormányzata (Kecskés Gábor polgármester) Siójut Község Önkormányzata
(Krisztin Endre polgármester) Som Község Önkormányzata (Lenkey Tibor
polgármester) Somogyegres Község Önkormányzata (Berta János polgármester),
továbbá Szántód Község Önkormányzata (Dolgos János polgármester) Szólád
Község Önkormányzata (Rózsás elemér polgármester) Teleki Község
Önkormányzata (Hári László polgármester) Tengőd Község Önkormányzata (ifj.
Lakos János polgármester) és Zamárdi Város Önkormányzata (Csákovics Gyula
polgármester) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
l . ) A felek elöljáróban nyugtázzák, hogy a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
területén a társulásban részt vevő 13 önkormányzat részvételével 2004. január 1. napjával
létrejött a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás.
2.) 2006 - 2011. években több (összesen 13) környező önkormányzat csatlakozott, illetve
jelezte csatlakozási szándékát a társuláshoz.
3.) A társulás működésének több mint 7 éve alatt kialakult gyakorlat tapasztalatainak
figyelembe vételével, a szervezeti-személyi és jogszabályi változásokat is figyelembe
véve indokolttá vált a társulási szerződés átdolgozása.
4.) A társulás feladat- és hatáskörére, feladatellátására, illetve a fenntartására vonatkozó
szabályokat a részt vevő önkormányzatok az alábbiak szerint rögzítik:
I. A társulás elnevezése
„Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás".
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II. A társulás székhelye
Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatala
Balatonföldvár, Petőfi u. 1.
Képviseletét Balatonföldvár Város Jegyzője látja el.
III. A társulás hatásköre, feladatai
A társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesteri hivatalai, körjegyzőségei, (a
továbbiakban megbízók) megbízzák Balatonföldvár Város Jegyzőjét (a továbbiakban
megbízott) a társulási megállapodásban meghatározott pénzügyi végrehajtási feladataik
ellátásával.
A pénzügyi végrehajtási tevékenység keretében ellátandó feladatok:
1. Megbízók vállalják, hogy a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló adó,
illetve idegen helyről kimutatott köztartozások hátralékának összegét a megbízottal
minden év január hó 31. napjáig közlik (évenkénti, ezen belül adónemenkénti, valamint
tőke és pótlék bontásban).
2. Megbízók vállalják, hogy a megbízott részére a hátralékosokról rendelkezésükre álló
valamennyi adatot továbbítják, az esetleges helyszíni eljárásoknál segítséget nyújtanak.
A társulás végrehajtási eljárása során hátraléknak minősül az adott település jegyzője
által meghatározott határidő tűzésével történt felszólításra be nem fizetett tartozás akkor
is, ha későbbi időpontban a kötelezett azt önként befizeti.
3. Megbízók vállalják, hogy a megbízott Önkormányzat hivatalának végrehajtás területén
foglalkoztatott dolgozóival együttműködnek, abban a tekintetben is, hogy a behajtásra
kimutatott köztartozások jegyzékét utólag nem módosítják, illetve vállalják ezen
esetekben a felszámított végrehajtási költség megfizetését, behajtását.
4. Megbízott vállalja, hogy a megbízók által rendelkezésre bocsátott adatok alapján, a
végrehajtási jogszabályoknak megfelelően, az ott biztosított eszközök igénybevételével a
hátralékok behajtása iránt intézkedik.
5. Megbízott a tárgyhónapban behajtott hátralékok adózónkénti listáját elkészíti társult
önkormányzatonkénti bontásban, s a listán szereplő összeg átutalásáról a tárgyhavi utolsó
bankszámla kivonat beérkezésétől számított 5 banki napon belül gondoskodik.
6. Egy millió forintot meghaladó összegű behajtás esetén, illetve ha azt a társult
önkormányzat jegyzője írásban kéri a behajtott összeg hó közben is átutalható a tartozást
nyilvántartó önkormányzat részére.
7. Megbízott a hátralékok behajtásának eredményéről minden évben február hó 28. napjáig
tájékoztatást küld a megbízóknak.
8. Megbízott vállalja, hogy a végrehajtás során ellátja a társulás keretében végzett eljárások
esetén az iktatási feladatokat.
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9. Megbízott vállalja, hogy a társulás keretében elvégzi a végrehajtáshoz szükséges
ügykezelési és postázási feladatokat.
IV. A társulás feladatainak ellátása
1. A megállapodásban felsorolt feladatok ellátására Balatonföldvár Város Polgármesteri
Hivatala szükség szerinti létszámban köztisztviselőt alkalmaz.
2. A végrehajtó hivatalos eljárása során a „Balatonföldvár és Környéke Végrehajtási
Társulás" megjelölést használja.
3. A társulási feladatok ellátásával összefüggő szervezeti és működési, valamint
kiadmányozási kérdésekre a Polgármesteri Hivatal ügyrendjében foglalt szabályok az
irányadóak.
V. A társulás fenntartásának költségei
1. A társulás személyi és dologi kiadásainak fedezete a tőke- és járuléktartozások után
felszámított végrehajtási költség, melynek számítása a 14/1994. (IX.8.) IM rendeletben
foglaltak szerint történik, s amelynek megfizetésére a hátralékos adózók kötelesek.
2. Megbízott Önkormányzat vállalja, hogy a társulás működtetésének költségeit akkor is
biztosítja, ha a végrehajtási költség címén befolyt összeg adott évben nem fedezi a
kiadásokat.
VI. Záró rendelkezések
1. Jelen társulási megállapodás 2012. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időre
szól.
2. A társulási megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2003.
december 2. napján kelt, és többször módosított társulási megállapodás.
3. A megállapodást bármelyik fél legalább 6 hónappal korábban közölt szándéka alapján
december 3 L napjával felmondhatja.
4. A társulásba való felvételről Balatonföldvár Város Képviselő-testülete minősített
többséggel hozott döntése szükséges, melyben dönt a feladatellátáshoz szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
5. A társulási megállapodás felmondására, valamint az abból történő kizárásra a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
szabályait kell alkalmazni.
6. A felek a megállapodásból eredő esetleges jogviták eldöntésére a Siófoki Városi Bíróság
illetékességét kötik ki.
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7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt kell alkalmazni.
8. E megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag
aláírták.
Balatonföldvár, 2011.

Holovits Huba polgármester
Balatonföldvár

Mészáros Miklós polgármester
Balatonboglár

Kenéz István polgármester
Balatonlelle

Dorogi Sándor polgármester
Balatonszárszó

Pollák Tibor polgármester
Ádánd

Késmárki Tibor polgármester
Balatonendréd

Antal János polgármester
Balatonöszöd

Molnár Árpád polgármester
Balatonszabadi

Takács József polgármester
Balatonszemes

Léner Ferenc polgármester
Kánya

Sebestyén Gyula
polgármester Bálványos

Marton Lajos polgármester
Kereki

Dr. Feledy Gyula polgármester
Kötcse

Máj Károly polgármester
Nagycsepely

Marczali Tamás polgármester
Kőröshegy

Nikovics Tibor polgármester
Nyim

Mecseki Péterné polgármester
Pusztaszemes

Kecskés Gábor polgármester
Ságvár

Krisztin Endre polgármester
Siójut

Lenkey Tibor polgármester
Som
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Berta János polgármester
Somogyegres

Dolgos János polgármester
Szántód

Rózsás Elemér polgármester
Szólád

Hári László polgármester
Teleki

ifj. Lakos János polgármester
Tengőd

Csákovics Gyula polgármester
Zamárdi

A Végrehajtási Társulás képviseletében:

Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző (mint a társulásban
részt vevő önkormányzatok adó végrehajtási
ügyeiben eljáró adóhatóság)

