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A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás 
MUNKASZERVEZETE 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
 

(a 7/2005. (I.28.) számú határozattal elfogadott alapító okirat a 92/2006. (VI.26.) TKT számú, 
 86/2008. (V.26.) TKT számú, a 97/2008. (VI.16.) TKT számú,, a 123/2008. (VIII.28.) TKT számú és a 

70/2009.(IV.27.) TKT számú határozattal 
módosítva egységes szerkezetben) 

 
 
 

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás – az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 
88.§.(3) bekezdése, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény 4. § (1) bekezdése, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. Törvény 1.§-a alapján a tabi kistérségbe tartozó települések önkormányzatai a Koppány-völgye 
Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének ( a továbbiakban: munkaszervezet) alapító okiratát a 
következők szerint  határozzák meg :  

 
 
 

I. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JOGÁLLÁSA 
 
 

1. A költségvetési szerv neve: Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 
 
2. Székhelye: 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 51.  
 
3. Az alapítás éve:  2005. 
 
4. Alapító szerve: Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
 8660. Tab, Kossuth Lajos u. 49.  
 
5. Felügyeleti és irányító szerve: Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Tanácsa 
 8660. Tab, Kossuth Lajos u. 49.  
 
6. Statisztikai számjele: 15571517-8411-311-14 
 
7. Adószáma: 15571517-1-14 
 
8. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 571519 
 

 
 

9. A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási jogköre:1 
 
A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete önálló jogi személyként működő, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező közhatalmi 

                                                      
1módosítva: 70/2009.(IV.27.) TKT számú határozattal 
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költségvetési szerv. Gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. Ellátja az önállóan működő Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
(székhelye: 8660 Tab, Petőfi u. 4.) külön megállapodásban meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait. 
 
10. A költségvetési szervhez tartozó önállóan működő intézmény megnevezése: 2 
 

Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
 
11. Működési területe: A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések, azaz 

Andocs, Bábonymegyer, Bedegkér, Bonnya, Fiad, Kánya, Kapoly, Kára,3 
Kisbárapáti, Lulla, Miklósi, Nágocs, Sérsekszőlős, Somogyacsa, 
Somogydöröcske, Somogyegres, Somogymeggyes, Szorosad, Tengőd, 
Torvaj, Törökkoppány, Zala, Zics községek és Tab város közigazgatási 
területe. 

 
II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A költségvetési szerv feladatai: 

• a munkaszervezet ellátja a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás működésével kapcsolatos 
szervezési, igazgatási, ügyviteli feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a Koppány-
völgye Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal 4, 

• szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének  
• az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítása, 

szervezése, működtetése, fejlesztése,  
• egyes ágazati feladatok közös szervezése, ellátása: alapfokú oktatás-nevelés, 

egészségügyi ellátás, szociális ellátás, valamint család-, gyermek- és ifjúságvédelem, 
kistérségi területfejlesztés, mozgókönyvtári feladatellátás koordinálása5, 

• a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, 
• térségfejlesztés (területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása, programozási és tervezési 

tevékenység) 
• a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, 
•  a Társulási Tanács határozatainak, a Társulási Tanács Elnöke utasításainak végrehajtása,6 
• a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a társult tagoknak a fejlesztési 

programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, 
• folyamatos kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, közoktatási, 

szociális és egészségügyi intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források 
feltárása érdekében, 

• autóbusz működtetése külön szabályzat szerint 7 
• közreműködik a Helyi Vidékfejlesztési Iroda működtetésében8. 

 
2. A költségvetési szerv tevékenysége:9 
 
2.1. Alaptevékenysége: 
 

TEÁOR:    8411    Általános közigazgatás. 
 

                                                      
2 módosítva: 123/2008. (VIII.28.) TKT számú határozattal 
3 módosítva: 86/2008. (V.26.) TKT számú határozattal 
4 módosítva: 70/2009.(IV.27.) TKT számú határozattal 
5 módosítva: 86/2008. (V.26.) TKT számú határozattal 
6 módosítva: 70/2009.(IV.27.) TKT számú határozattal 
7 módosítva: 92/2006. (VI.26.) TKT számú határozattal 
8 módosítva: 86/2008. (V.26.) TKT számú határozattal 
9 módosítva: 97/2008. (VI.16.) TKT számú határozattal 
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       Kiegészítő tevékenysége: 
 

TEÁOR:    8412  Egészségügy, oktatás, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) 
igazgatása, 

TEÁOR:    8413    Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése, 
TEÁOR:    8559    Máshová nem sorolható egyéb oktatás, 
TEÁOR:    6832    Ingatlankezelés, 
TEÁOR:    4939    Máshová nem sorolt10 egyéb szárazföldi személyszállítás, 
TEÁOR:    8230    Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
 

2.1.1. Alaptevékenységi szakágazata:11 
 

841105    Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
2.2. Szakfeladatok száma és megnevezése12: 
 

a) 74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 
Közösségi autóbusz üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása 
 
b) 75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének tevékenységével kapcsolatos kiadások és bevételek 
  
c) 75119-7 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége 
A Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztésével kapcsolatos tevékenységének kiadásai és bevételei  
 
d) 75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 
A közmunka programhoz, a közhasznú dolgozók foglalkoztatásához kapcsolódó bevételek és kiadások 
elszámolása 
 
e) 75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
A Többcélú Kistérségi Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozás, illetve a társuláson belüli pénzeszköz átvétel és átadás 
  
f) 75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása 
A költségvetési forrásból származó normatív és normatív kötött felhasználású támogatások pénzforgalmi 
előirányzatai és elszámolásai 
  
g) 80111-5 Óvodai nevelés 
A Többcélú Kistérségi Társulás óvodai nevelés feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és 
elszámolása 
  
h) 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
A Többcélú Kistérségi Társulás általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás feladatához 
kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
  
i) 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 
A Többcélú Kistérségi Társulás pedagógiai szakszolgálat feladatához kapcsolódó támogatások igénylése 
és elszámolása 
  
j) 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 

                                                      
10 módosítva: 123/2008. (VIII.28.) TKT számú határozattal 
11 módosítva: 97/2008. (VI.16.) TKT számú határozattal 
12 módosítva: 123/2008. (VIII.28.) TKT számú határozattal, érvényes 2009.12.31-ig 
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A Többcélú Kistérségi Társulás a társulás területén ellátandó orvosi ügyelethez kapcsolódó bevételének 
és kiadásának elszámolása 
  
k) 85324-4 Családsegítés 
A családsegítő szolgáltatások, gyermekjóléti szolgálatok tevékenységével kapcsolatos bevételek és 
kiadások elszámolása 

 
l) 92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 
A Többcélú Kistérségi Társulás mozgókönyvtári és közművelődési feladataihoz kapcsolódó 
támogatások igénylése és elszámolása 

 
2.2.1. Szakfeladatok száma és megnevezése:13 
 

a) 493909    Máshova nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás 
Közösségi autóbusz üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása 
 
b) 823000   Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
A Kistérségi Többcélú Társulás feladataihoz kapcsolódó konferenciák, továbbképzések szervezésével 
kapcsolatos elszámolásai 
 
c) 841126   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének tevékenységével kapcsolatos kiadások és bevételek 
  
d) 841401   Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 
A Többcélú Kistérségi Társulás közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő bevételek és 
kiadások elszámolása 
e) 841403   Város-, községgazdálkodási máshova nem sorolható szolgáltatások 
A közmunka programhoz, a közhasznú dolgozók foglalkoztatásához kapcsolódó bevételek és kiadások 
elszámolása 
 
f) 841901   Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
A Többcélú Kistérségi Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére kiutalt, illetve az 
intézmény által kapott intézményfinanszírozás, illetve a társuláson belüli pénzeszköz átvétel és átadás 
 
g) 851011   Óvodai nevelés, ellátás 
A Többcélú Kistérségi Társulás óvodai nevelés, ellátás feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és 
elszámolása 
 
h) 851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
A Többcélú Kistérségi Társulás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása feladatához 
kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása   
 
i) 851013   Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
A Többcélú Kistérségi Társulás nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás feladatához 
kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
 
j) 852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) 
A Többcélú Kistérségi Társulás általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása              
(1-4.évfolyam) feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
 
k) 852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása       

(1-4.évfolyam) 

                                                      
13 módosítva: 70/2009.(IV.27.) TKT számú határozattal, hatályos 2010.01.01-től 
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A Többcélú Kistérségi Társulás sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
 
l) 852013  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(1-4.évfolyam) 
A Többcélú Kistérségi Társulás nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
 
m) 852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
A Többcélú Kistérségi Társulás általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-
8.évfolyam) feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
 
n) 852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-

8.évfolyam) 
A Többcélú Kistérségi Társulás sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
 
o) 852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

(5-8.évfolyam) 
A Többcélú Kistérségi Társulás nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
 
p) 852031   Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
A Többcélú Kistérségi Társulás alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban feladatához kapcsolódó 
támogatások igénylése és elszámolása 
  
q) 852032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti 

ágban 
A Többcélú Kistérségi Társulás Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 
bábművészeti ágban feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 
 
r) 855911   Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
A Többcélú Kistérségi Társulás általános iskolai napközi otthoni nevelés feladatához kapcsolódó 
támogatások igénylése és elszámolás 
 
s) 855912   Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
A Többcélú Kistérségi Társulás sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése feladatához 
kapcsolódó támogatások igénylés igénylése és elszámolása 
 
t) 855913   Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
A Többcélú Kistérségi Társulás nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
feladatához kapcsolódó támogatások igénylése és elszámolása 

 
u) 855931   Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
A nem szakmai oktatással (ismeretterjesztő, szakismereti oktatás), vizsgáztatással kapcsolatos kiadások 
és bevételek elszámolása 
 
v) 856011   Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
A szakszolgálati tevékenységek szakmai irányításához, vezetéséhez, szakmai feladat ellátáshoz 
kapcsolatos kiadások és bevételek elszámolása 
 
w) 856012   Korai fejlesztés, gondozás 
Közoktatási intézményekben történő korai fejlesztés, gondozás 
  
x) 856013   Fejlesztő felkészítés 
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Közoktatási intézményekben történő fejlesztő felkészítés 
 
y) 889921   Szociális étkeztetés 
A szociális étkeztetésben részesülők ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások 
 
z) 889922   Házi segítségnyújtás 
A házi gondozó szolgálatok (lakáson történő gondozás) tevékenységének bevételei és kiadásai 
 
aa) 889923   Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tevékenységgel kapcsolatos elszámolások 
 
bb) 889924   Családsegítés 
A családsegítő szolgáltatások, gyermekjóléti szolgálatok tevékenységével kapcsolatos bevételek és 
kiadások elszámolása 
 
cc) 890441   Közcélú foglalkoztatás 
A közcélú foglalkoztatás keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos elszámolások 
 
dd) 910121   Könyvtári állomány, gyarapítása, nyilvántartása 
A Többcélú Kistérségi Társulás mozgókönyvtári feladataihoz kapcsolódó támogatások igénylése és 
elszámolása 
 
ee) 910123   Könyvtári szolgáltatások 
A Többcélú Kistérségi Társulás mozgókönyvtári feladataihoz kapcsolódó támogatások igénylése és 
elszámolása 
 
ff) 910501   Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
A Többcélú Kistérségi Társulás közművelődési feladataihoz kapcsolódó támogatások igénylése és 
elszámolása 

 
3. A költségvetési szerv vállalkozási és kisegítő tevékenységet  nem végez, szabad kapacitása terhére a 

működésre átadott autóbuszt bérbe adhatja.14 
 
4.  A költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik.15  
 
5. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:16 
 
A költségvetési szerv vezetője a munkaszervezet vezető, akit pályázat útján a Koppány-völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevez ki. A magasabb vezetői kinevezést legalább 5 évre kell adni. A 
munkaszervezet vezetője tekintetében – a kinevezésen, felmentésen, fegyelmi felelősségre vonáson kívül – 
az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.  
 
6. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:17 
 
A társulás munkaszervezete által – a társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó – foglalkoztatottak 
felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője a Társulási Tanács elnökének egyetértésével 
gyakorolja. A társulás munkaszervezete által foglalkoztatott létszámot a Társulási Tanács állapítja meg. A 
foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. törvény az irányadó, munkavállalói, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

                                                      
14 módosítva: 92/2006. (VI.26.) TKT számú határozattal 
15 módosítva: 70/2009.(IV.27.) TKT számú határozattal 
16 módosítva: 70/2009.(IV.27.) TKT számú határozattal 
17 módosítva: 70/2009.(IV.27.) TKT számú határozattal 
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XXII. törvény az irányadó, illetve egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, melyekre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény az irányadó. 
 
7. Feladatellátást szolgáló vagyon:  
 
Az intézménynek a feladat-ellátást szolgáló ingatlan vagyona nincs. 
A működéshez szükséges ingatlan vagyont használatra – megállapodás alapján – Tab Város Önkormányzata 
biztosítja. 
A feladat-ellátást szolgáló ingó vagyon az intézmény eszközleltára szerinti, valamint az ISUZU gyártmányú 
Q-BUS 31 típusú, NNAMRZ7LE02000656 alvázszámú működtetésre átadott autóbusz. 
Az intézmény a használatra kapott vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.18 
 
 
Z á r a d é k: 
 
A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot 70/2009. (IV. 27.) TKT sz. határozatával jóváhagyta. 
 
 
Tab, 2009. április 27. 
 
 
 
 
 

Schmidt Jenő 
a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsának elnöke 
 
 
 

 

                                                      
18 módosítva: 92/2006. (VI.26.) TKT számú határozattal 


