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2. melléklet 
tervezet 

 
 
 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásról 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

18. számú módosítással egységes szerkezetben 
- melyet a szöveg áthúzása és a dőlt betűs szedés jelöl - 

 
 
1A kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való 
hozzájutása, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló 
források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi 
együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében – a bicskei kistérség alább nevezett 
önkormányzatai egyenjogúságának tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos 
teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel: 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. 2A jelen megállapodásban: 
 

1.1. Alcsútdoboz Községi Önkormányzat 
székhelye: Alcsútdoboz, József A. u. 5.  
képviseli: Oláh Gyárfás polgármester 
 

1.2. Bicske Városi Önkormányzat  
székhelye: Bicske, Kossuth tér 14. 
képviseli: Tessely Zoltán polgármester 
 

1.3. Bodmér Községi Önkormányzat  
székhelye: Bodmér, Vasvári P. u. 58.  
képviseli: Balogh István polgármester 
 

1.4. Csabdi Községi Önkormányzat  
székhelye: Csabdi, Szabadság u. 44.  
képviseli: Dr. Tankó Károly polgármester 
 

1.5. Csákvár Város3 Önkormányzat 
székhelye: Csákvár, Szabadság tér 9.  
képviseli: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix polgármester 
 

 

                                                           
1 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozattal 
2 Módosította a 61/2011. (VI. 22.) sz. határozattal 
3 Módosította a …../2013. (XI. …) határozat 
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1.6. 4 
1.7. Felcsút Községi Önkormányzat 

székhelye: Felcsút, Fő u. 75. 
képviseli: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

1.8. Gánt Községi Önkormányzat  
székhelye: Gánt, Hegyalja u. 25.  
képviseli: Spergelné Rádl Ibolya polgármester 
 

1.9. 5 
  

1.10. Óbarok Községi Önkormányzat 
székhelye: Óbarok, Iskola u. 3.  
képviseli: Borbíró Mihály polgármester 
 

1.11. 6 
  

1.12. Tabajd Községi Önkormányzat  
székhelye: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 
képviseli: Dr. Temesszentandrási György polgármester 
 

1.13. 7 
1.14. 8  
 

1.15. Vértesacsa Községi Önkormányzat  
székhelye: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  
képviseli: Kovács Zoltán polgármester 
 

1.16. 9  
 

(a továbbiakban együtt a kistérség tagjai) 2004. június 28. napjától létrehozták a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulást). 

 
10 A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza. A 

határozatképesség és a szavazás eredményének megállapítása során az Mötv. 146. § (3) 
bekezdése alapján: a „helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról” 
szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerinti, a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választása évének január 1-jei állapot szerinti lakosságszámot 
kell figyelembe venni. A 2010. január 1-jei állapot szerinti lakosságszámot az 1. melléklet 
rögzíti. 

 
Az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési költségek viselése tekintetében a 
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó.  

4 Hatályon kívül helyezve: …/2013. (XI. …) határozat 

5 Hatályon kívül helyezve: …/2013. (XI. …) határozat 

6 Hatályon kívül helyezve: …/2013. (XI. …) határozat 

7 Hatályon kívül helyezve: …/2013. (XI. …) határozat 

8 Hatályon kívül helyezve: …/2013. (XI. …) határozat 

9 Hatályon kívül helyezve: …/2013. (XI. …) határozat 

10 Hatályon kívül helyezve: …/2013. (XI. …) határozat 
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2. A Társulás neve: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
 
11 3. A Társulás székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 14/b. Hősök tere 4. 
  
4. A Társulás működési területe: 12 az 1. pontban szereplő önkormányzatok közigazgatási 

területe.  

5. A Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szerv működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

6. A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen a Magyarország címere, a kör szélén a Vértes 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás körbefutó felirattal, 3 darab. 

7. 13A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás székhelytelepülése kijelölt 
székhely Önkormányzata: Bicske Városi Önkormányzat.  

II. 
A Társulás célja 

 
A Társulás elsődleges célja: a térségi célok meghatározása és megvalósítása az artikulált és 
összehangolt települési érdekek alapján, hozzájárulva a versenyképesség és az életminőség 
javításához. 
Ennek érdekében a térség köz- és magánszereplői közötti együttműködés fórumainak 
megteremtésével, a párbeszéd és az érdekegyeztetés fenntartásaival a térségben lévő 
kreativitás felszínre hozásával, az együttműködés előremozdításával horizontális 
kommunikációt, a térség érdekeinek képviseletével, közvetítésével a települési, megyei, 
regionális, központi szervekkel és nemzetközi szervezetekkel való egyeztetésével vertikális 
kommunikációt végez.  
A versenyképesség és az életminőség javítása érdekében vezető szerepet vállal, 
érdekegyeztető, kooperáló és forrásszervező funkciót tölt be a térségi politika kialakításában.  

 
III. 

A Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök 
 

1. 14 
2. Közszolgáltatási feladatellátás 

 

2.1.  15 

2.1.1. 16 

2.1.2. A Társulás 2009. augusztus 1-i kezdő hatállyal a köznevelési17 

feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok közigazgatási területére 
kiterjedően közoktatási köznevelési18 intézmény közvetlen fenntartása útján, 
biztosítja az óvodai nevelési köznevelési19 feladat ellátását, teljesítését,  

 
11 Módosította: …/2013. (XI. …) határozat 
12 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozattal 
13 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozattal és a …/2013. (XI. …) számú 
határozattal 

14 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
15 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
16 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
17 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
18 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
19 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
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továbbá ennek keretében a gyermekek napközbeni ellátása érdekében az óvodai 
étkeztetést 2013. június 30-napjáig, ezen időpontot követően mindaddig amíg a 
Háromhárs Óvoda és annak Csabdi Tagóvodája fenntartói jogát átadó Alcsútdoboz 
Község Önkormányzata az óvodai nevelési feladat s az intézmény fenntartói 
jogának átadására vonatkozó megállapodását felmondja, avagy Felek közös 
megegyezéssel megszüntetik.  

 
2.1.3. 20 

 

2.2. 21 

 

2.3. 22A Társulás tartja fenn az egészségügyi alapellátáson belül a központi ügyelet 
működésére átadott eszközöket mindaddig, amíg a Társulás általi vagyonátadás 
feltételei nem állnak fenn.  Csákvár és Bicske központtal működik azonos telephelyű 
ügyelet. Etyek kivételével változó telephelyű ügyelet működik. (résztvevő 
önkormányzat 15) 

2.4. 23 

2.5. 24 
2.6. 25 
2.7. 26 

2.8. 27
 

2.8.1. 

2.8.2.  
2.9. 28 A Társulás szervezi, koordinálja és üzemelteti a „szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 60.§ (6) bekezdésében meghatározott 
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást Bodmér és Újbarok településeken 
legalább 2013. június 30-napjáig. Ezen időpontot követően a közös feladatellátás 
azon időpontig valósul meg, amíg az érintett önkormányzatok, avagy részvételükkel 
létrejövő „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény továbbiakban: Mötv. 87. §-a szerinti jogi személyiségű társulás a 
tevékenység végzésére jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik.  

 
2.10. 29 

 
3. Közrendi és közbiztonsági feladatok széles partnerségi kapcsolatra épülő közbiztonsági, 

bűnmegelőzési programok megvalósítása: 
 

3.1. A kistérségben működő rendőrségi szervekkel való folyamatos kapcsolattartás a 
közrend és a közbiztonság helyzetét illetően. 

 
20 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozattal 
21 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozattal 
22 Hatályon kívül helyezte a …/2013. (… . …) határozat 

23 Hatályon kívül helyezte a 62/2005. (IX.13.) sz. határozat 
24 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
25 Hatályon kívül helyezte 55/2008. (IX.10.) sz. határozat 
26 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
27 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
28 Beillesztette a 13/2008. (II.27.) sz. határozat, módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat, hatályon 

kívül helyezte a …/2013. (… . …) határozat 

29 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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3.2. Összehangolja a rendőrségi és az önkormányzati szervek tevékenységét, különösen a 

helyi közbiztonságot érintő kérdésekben. 
 
3.3. A Társulás tagjai közösen együttműködve részt vesznek pályázatfigyelő és 

pályázatkészítő feladatokkal a közbiztonságot szolgáló anyagi eszközök 
biztosításában. 

 
3.4. Szakmai és nyílt napok tartása – a rendőrséggel együttműködve – a lakosság 

széleskörű felkészítése, az áldozattá válás megelőzése és a lakosság közbiztonsággal 
kapcsolatos igényei felmérése céljából. 

 
3.5. 30 

 
4. 31A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 

gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, gyakorolja az 
alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket. A többcélú 
kistérségi társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 
meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
5. 32 Szabadidős és sporttevékenység 

 
5.1. 33A Társulás támogathatja, megszervezheti és koordinálhatja, valamint 

együttműködhet a szabadidős és sporttevékenységi feladatok széles partnerségre 
épülő programok megvalósításában. 

 
6. 34 Idegenforgalom és turizmusfejlesztési feladatok 

 
6.1. A Bicskei kistérség idegenforgalmi értékeit megjelenítő közös kiadványok 

megjelenésének elősegítése. 
6.2.  35 Idegenforgalmi, turisztikai közös rendezvényeket szervezhet, koordinálhat.  
6.3. 36 Pályázatokat nyújthat be a Bicskei kistérség turisztikai és idegenforgalmi 

értékeinek megőrzésére. 
 

7. 37 38 39Mozgókönyvtári feladatellátás, mozgókönyvtárak létrehozása a könyvtári 
szolgáltatás nélküli településekre 
 

30 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
31 Módosította 104/2012. (XI.28.) számú határozat  
32 Beillesztette a 30/2008. (IV.23.) sz. határozat 
33 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
34 Beillesztette a 31/2008. (IV.23.) sz. határozat 
35 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
36 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
37 Beillesztette a 80/2009. (X.28.) sz. határozat, de nem lépett hatályba Bicske Város Önkormányzat nem 

támogatja. 
38 Jóváhagyta Bicske Város Önkormányzat képviselő-testülete a 162/2010. (VI.10.) számú határozatával. 
39 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat, hatályon kívül helyezte a …/2013. (… . …) számú 

határozat 
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7.1. A Társulás a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely 

biztosítását vállaló települési önkormányzatok számára biztosíthatja a 
mozgókönyvtári szolgáltatásokat. 

7.2. A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok könyvtári szolgáltató hely 
kialakításáról gondoskodhatnak, amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári 
állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és 
ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók. 

7.3. A Társulási Tanács gondoskodhat a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz 
szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a szolgáltató és a könyvtári 
szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a 
dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről. 

7.4.  A mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok listáját a 8. 
számú függelék tartalmazza. 

 
8. 40 Koordinálhatja a gyepmesteri feladatok kistérségi szintű ellátását (részt vevő 

önkormányzat 14 841, kivéve Bicske, Alcsútdoboz települések) 
 

IV. 
42A Társulási Tanács tisztségviselői, 
A Társulási Tanács bizottságai 

A Társulás szervezete és működése 
 

1. 43,44A Társulás szervei: a Társulási Tanács, 
  a Bizottságok (Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, eseti 

bizottság), Pénzügyi és Költségvetési Bizottság45 
  az elnök és alelnök, 
   
2. 46A Társulás közös döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  
 
3. 47A Társulás tagjait az önkormányzatok polgármesterei képviselik.  
 

 A Polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt 
helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselőtestületének a polgármester 
helyettesítésének rendjéről szóló döntésben meghatározott képviselőtestületi tag.  

 
 A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselőtestületi tag jogai és kötelességei 

azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog 
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.  

 
 
40 Beillesztette a 140/2010. (IX.29.) sz. határozat  
41 Módosította a …./2013. (….) számú határozat 
42 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
43 Módosította a 61/2011. (VI.22.) sz. határozat 
44 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
45 Módosította a …./2013. (… . ….) határozat 

46 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
47Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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4. A Társulási Tanács kizárólagos feladata, hatásköre: 
a) a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, 

b) 48 

c) a költségviselés arányának megállapítása, 

d) a tisztségviselők, bizottságok megválasztása, 

e) A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése, költségvetési szerv 
fenntartói jogának átadás-átvétele. 

f) 49A Társulás által fenntartott költségvetési szervek – intézmények - vezetői 
álláshelyére pályázati felhívás közzététele, a vezető megbízása, a vezetői megbízással 
egyidejű illetményének megállapítása, megbízásának visszavonása,  

g) Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén, – a vonatkozó pénzügyi és  ágazati 
jogszabályokban meghatározott – alapítói, irányítói jogkörben hozandó döntések .  

h) 50 

i) A mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös 
feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, köznevelési51 megállapodás, egyéb polgári 
jogi szerződés megkötése.  

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulás saját maga 
állapítja meg a szervezeti és működési szabályzatában.  
 

5. 52 A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki megalakulását.  
 

A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az 
alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 
 
5.1. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
5.2. megválasztja az alelnököt, 
5.3.  s a bizottságai Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága53 tagjait. 

 
6. 54 A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács minden 

tagjának egy szavazata van. 
 
7. 55 A Társulást az elnök akadályoztatása esetében az alelnöke képviseli - együttes 

akadályoztatás esetén a korelnök - és látja el az ülés összehívásával, vezetésével 
kapcsolatos teendőket. 

 

48 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
49 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
50 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
51 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
52 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
53 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

54 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

55 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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8. Az ülést össze kell hívni a törvény által meghatározott esetekben azzal, hogy a Társulási 
Tanács évente legalább négy hat56 alkalommal ülésezik.  

 
57 A Tanács ülését össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének a Társulás 
bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára annak kézhezvételét követő 15 napon  
belül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

 
9. 58A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több, mint felével 

rendelkező tag jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  
 
10. 59 Az egyszerű többséget igénylő szavazat elfogadásához legalább annyi tag igen 

szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét és a 
jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszámának egyharmadát,60 melynek 
hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasítja. 

 
11. Minősített többség szükséges: 

 
a)  a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – társulási pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, továbbá 
a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához, a zárszámadás 
elfogadásához, 

b)  zárt ülés elrendeléséhez, 
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása61, kizárásról 
való döntés és  

d)  abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz, 
e) a társulás feladat- és hatáskörének ellátására szolgáló költségvetési intézmény, 

gazdálkodó szerv alapításához, vezetőinek kinevezéséhez, intézmény fenntartói 
jogának átadás-átvételéhez.  

 
62 A minősített többséghez legalább 9 6 63 tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 
tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 
12. 64 A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza 

meg. 
 

12.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 
 

• a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,  
• továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben. 

 
Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani.  

 
56 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
57 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
58 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
59 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
60 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

61 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
62 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
63 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
64 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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Nincs helye név szerinti szavazásnak: 
 

• bizottság létszáma és összetétele,  
• avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben.  

 
12.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 12.6. pontban meghatározott 

ügyekben. 
 
12.3.  A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a 

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  
 
12.4.  A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. 

Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási 
Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.  

 
12.5. A Tanács ülése nyilvános. 
 
12.6. A Társulási Tanács: 
 

12.6.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

 
12.6.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői 

megbízás adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor; 

 
12.6.3. 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. 

 
12.6.4. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat 

ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) 
bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek jelen. 

 
13. 65 A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel és titkos szavazással tagjai 

sorából elnököt, alelnököt választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja 
javaslatot tehet. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 

 
14. 66 A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző és a 
Társulási Tanács által felhatalmazott tag, mint jegyzőkönyvhitelesítő írja alá. A 
jegyzőkönyv elkészítéséről, és a Kormányhivatalhoz 15 napon belül történő 
felterjesztéséről a tanács elnöke gondoskodik. 

 
 
 
 
65 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
66 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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 A jegyzőkönyvre az Mötv.-nek a képviselőtestületi ülésről készített jegyzőkönyvre 
vonatkozó 52. § (1) bekezdésében meghatározott szabályait kell alkalmazni.  
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  

15. 67, 68, 69, 70, 71 
 
15. 72 A Társulás a munkaszervezeti feladatait – a döntések előkészítését, végrehajtását, 

szervezését – 2013. január 1-i hatállyal a Társulás székhelye Polgármesteri Hivatala: a 
Bicskei Polgármesteri Hivatal – melynek székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. sz., 
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal – látja el, a Vértes Többcélú Társulás 
Munkaszervezete, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv 2012. december 31-
napján megszűnik.  

 
15.1.  A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 
 

15.1.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek 
végrehajtása. 

 
15.1.2. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.   
 
15.1.3. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

- A Társulás és költségvetési szerve költségvetési tervezetének, 
zárszámadás tervezetének előkészítése. 

- Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése. 
- A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási 

feladatok végzése a közreműködő szervezet, a Magyar 
Államkincstár, a kedvezményezett Önkormányzatok, valamint 
egyéb szervek felé. 

- Az Önkormányzatok által biztosított bevételek felhasználásának 
elszámolása a tagi Önkormányzatok felé. 
 

- A Háromhárs Óvoda fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások 
(különösképpen: az állami költségvetési hozzájárulások, az 
önkormányzati hozzájárulások, valamint létszám elszámolások) 
elkészítése és dokumentált egyeztetése az érintett 
önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását 
megelőzően. 

- Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 
végrehajtásának, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

 
15.2.  A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás 

pénzügyi ellenjegyzésére Bicske Város Önkormányzata Jegyzője – továbbiakban: 
Jegyző – által írásban kijelölt közszolgálati tisztviselő(k)73 jogosult(ak).  

 
66 Módosította a 74/2007. (XI.21.) sz. határozat 
67 Módosította a 75/2008. (IX.12.) sz. határozat 
68 Módosította a 36/2009. (IV.22.) sz. határozat 
69 Módosította a 67/2009. (XI.23.) sz. határozat 
71 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
72 Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
73 Módosította a …./2013. (… . …) határozat  
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15.3. A Társulási Tanács, Bicske Város Önkormányzata, s a munkaszervezeti 

feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal a Vértes Többcélú Társulás 
Munkaszervezete megszűnését követő első napi, azaz 2013. január 1-i hatállyal 
külön Megállapodás keretében rögzítik:  

 
15.3.1. a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők, és 
 
15.3.2. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének 

ismeretében a felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak, valamint 
 
15.3.3. a Megállapodás mellékletét képezi a Vértes Többcélú Társulás 

Munkaszervezete ingó vagyonának leltára.  
 

15.4. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai ellátásához szükséges 
működési költségeket a Társulás tagjai az alábbiak szerint viselik: 

 
15.4.1. A Háromhárs Óvoda pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátásához 

szükséges IX/14.4. pont szerinti 1 fő foglalkoztatási költségeit 
Alcsútdoboz Község Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata 
gyermeklétszám arányosan,  

 
15.4.2. a többi feladatellátáshoz kapcsolódó foglalkoztatási és dologi költségeket 

az Önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik.  
 
15.5. A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat 

ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Bicske Város 
Önkormányzata Jegyzője gyakorolja. 

 
 A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon közszolgálati tisztviselő(ke)t74, 

aki(k) a Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében 
kapcsolattartásra jogosult(ak) s köteles(ek), melyről – s a változásairól – a Tanács 
tagjait tájékoztatja. 

 
15.6. A Társulási Tanács a Vértes Többcélú Társulás Munkaszervezete költségvetési 

szervet az Áht. 11. § (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti meg akként, 
hogy: 

 
15.6.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak a Bicskei 

Polgármesteri Hivatal, 
 
15.6.2. vagyoni jogutódnak a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 

Társulás minősül azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához 
szükséges ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri Hivatal 
részére biztosítja. 

 

74 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
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15.7.  Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását, a Társulási Tanács a Vértes Többcélú Társulás 
Munkaszervezete megszüntető okiratát a 15.6. pontban foglalt tartalommal adja 
ki. 

 
16. A Társulási Tanács tagjai évente kétszer egyszer75 beszámolnak képviselő-testületeiknek a 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről, közmeghallgatáson a település lakosságát 
tájékoztatják.  

 
17. A 3 tagú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét és tagjait saját sorából a Társulási 

Tanács választja, melynek feladata különösen 
 
a)  a Társulási Tanács határozatai végrehajtásának az ellenőrzése, 
b)  a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, 

vizsgálata; 
c) a tagsági díj befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének 

ellenőrzése; 
d) 76a Társulás gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak 

történő beszámolás. 
 

18.  77 

 
19. 78 
 
20.79 
 
21. 80 

 
22. 81 
 
 
23.82 A Társulási Tanács a kistérség sajátos feladatainak szervezésére a társulás ideiglenes 

munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportnak tagjai lehetnek azok is, akik a 
Társulási Tanácsnak nem tagjai. 

 
24.83A társulás elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából választja. Az elnök képviseli a 

társulást, részletes feladatát és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja 
meg. 

 
25. 84 A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a szervezeti és működési 

szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg. 
 
75 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
76 Módosította a 104/2013. (… . …) határozat 
77 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
78 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
79 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

80 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

81 Hatályon kívül helyezte 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

82 Számozás módosítása a 45/2009. (VI.23.) sz. határozat, módosította 104/2012. (XI.28.)számú határozat 
83 Számozás módosítása a 45/2009. (VI.23.) sz. határozat 
84 Számozás módosítása a 45/2009. (VI.23.) sz. határozat 



 13 

 
26.85 A szervezeti és működési szabályzat nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a 

Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel. 
 
27. 86 A Társulás együttműködik a Vértes Kistérségi Jegyzői Kollégiummal, amely szakmai 

véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket lát el a Tanács részére, továbbá segíti a 
döntések végrehajtását. A Jegyzői Kollégium tagjai a kistérségi társulás 
önkormányzatainak jegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját Bicske Város Jegyzője 
szervezi. A jegyzői kollégium külön – az általa - meghatározott szabályok szerint 
működik. A Társulási Tanács ülésén a tagi önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal 
vehetnek részt.  

 
V. 87 

 
V. 88 

A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje 
 

1. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben „Magyarország központi 
költségvetéséről szóló” törvényben89 az állami normatív támogatás megállapításánál 
figyelembe vett lakosságszám egyben a társulási hozzájárulás arányával egyezik meg. A 
hozzájárulás arányát a Társulási Megállapodás 1. számú 90 melléklete tartalmazza, a 
Társulási Tanács évente külön határozatban állapítja meg a hozzájárulás arányát a 
Társulás éves költségvetése megállapításával egyidejűleg.91  

 

2. 92 A társulási hozzájárulás mértékét minden évben a Magyarország költségvetéséről szóló 
törvény elfogadását követő 30 napon belül állapítja meg. A tagok általi befizetések a 
társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után 
fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak 
befizetésére fordítható. 

 

3. A megállapított társulási hozzájárulást átutalással, minden negyedév utolsó napjáig kell 
teljesíteni a Társulásnak, az OTP Bank Bicskei Fiókjánál vezetett számlájára. Késedelmes 
teljesítés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt hozzájárulás fizetendő. 

 

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő, 
avagy részben teljesítő Önkormányzattal szemben – mely a Társulási Tanács elnöke 
írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz 
eleget kötelezettségének – a Társulási Tanács egyedi döntése alapján hajtható végre a 
hozzájárulás teljesítése, az eljárás valamennyi költsége az adós Önkormányzatot terheli.  
93 94 A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás  
 
85 Számozás módosítása a 45/2009. (VI.23.) sz. határozat 
86 Módosította …/2013. (.. . ..) határozat 

87 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
88 Számozását módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
89 Módosította a …/2013. (.. . ..) határozat 

90 Módosította a …/2013. (.. . ..) határozat 

91 Kiegészítette a …/2013. (.. . ..) határozat 

92 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
93 Beillesztette a 19/2008. (II.27.) határozat (Óbarok, Vál) nem lépett hatályba 
94 Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a 
felhatalmazást nem vonhatják vissza.  
A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke 
részére átadni. A tagi Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 
napon belül köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető pénzintézetének 
a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi 
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok 
a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. 

 

4. Amennyiben nem teljes körű, hanem csak mikrokörzeti szintű feladatellátásra kerül sor 
(város-község, község-község, város-város viszonylatban), úgy ezen feladatellátásról és 
ennek költségviselése módjáról a tagok külön állapodnak meg. A megállapodásról a 
Társulási Tanácsot tájékoztatják. 

 

5. 95 A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő 
gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács végzi, és a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Bicskei Polgármesteri Hivatal a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. A 
pénzfelhasználásról a Polgármesteri Hivatal év végén elszámolást készít, melyet 
megvitatásra tárgyévet követően, legkésőbb február 29-ig előterjeszt a Társulási Tanács 
részére.  

 
6. 96 

97 VI. 
A Társulás vagyona 

 
1. A Társulás vagyonát képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége 

révén keletkezett materiális és immateriális vagyon. 
 

2. A Társulás vagyona: törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. 
 

2.1. A társult önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott vagyon, továbbá a működés 
során keletkezett vagyon a Társulás tulajdona. A Társulás vagyona tekintetében a 
tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 

 

2.2. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás 
tagjait vagyoni hozzájárulásuk – annak hiányában lakosságszám - arányában illeti 
meg. 

 
2.3. A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek 

figyelembevételével járnak el: 
 

2.3.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell 
bocsátani, 

 

2.3.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni. 
 

 
95 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
96 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
97 Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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2.4. A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel 

azonos eljárási rend szerint el kell számolni azon megkötéssel, hogy a Társulás 
tagja a vagyon kiadására csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a 
többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás volt 
tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg, amennyiben 
tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb 5 
évre lehet elhalasztani. 

 
2.5. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama alatt 

a vagyoni hozzájárulásával, avagy területfejlesztési, pályázati úton elnyert, illetőleg 
társulási vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, 
mely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető.  

 
2.6. A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem 

tarthat igény, amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági 
jogviszonya alatt a Társulási Tanács által megkötött szerződési (használati, 
haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár.  

 
2.6.1. Amennyiben a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján a 

vagyonhasználó rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a 
kiváló tagot illeti meg.  

 
2.6.2. Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére 

megfizetést nyert s a Tanács azt a kivált tagra nézve is „saját erőként” a 
Társulási vagyon gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a használati 
ellenérték nem illet meg, mivel azt a Társulási Tanács a vagyontárgy 
létrehozására fordította.  

 
2.7. A Társulási Tanács az általa pályázati úton elnyert pénzeszközből vásárolt közös 

vagyonú vagyontárgyak – meghatározott feltételek szerinti s ellenszolgáltatás 
melletti, - egyes tagi Önkormányzatok külön tulajdonába adásáról jogosult dönteni, 
melynek alapján a Társulási Tanács és tagi Önkormányzat külön megállapodást köt.  

 
 A támogatási szerződésben meghatározott kötelező üzemeltetési, fenntartási 

időtartam alatt a közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem adható(k) tagi 
Önkormányzat(ok) külön tulajdonába. 

  
 
 

VII.  
A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 

98A Társulás működésének ellenőrzése 
 

1. A Társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat a Társulási Tanács elnöke, 
vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy írja alá. 

 
98 Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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2. A Társulás nevében, a Társulás költségvetésében meghatározott felsorolt feladatokra és 
összegben a Társulási Tanács elnöke által - a kötelezettségvállalás és utalványozás 
rendjéről szóló utasításában - meghatározott személy vállalhat kötelezettséget. 

 
3.99 A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a költségvetési 

beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a III/2.1.2. és 2.9. 100 pontban megjelölt 
feladatellátás által érintett Önkormányzatok Képviselőtestületei Pénzügyi Bizottságai 
elnökeiből álló 4 tagú Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – az Önkormányzatok 
Polgármesteri Hivatalai szakembereinek és külső szakértők szükségszerű bevonásával – 
pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a bizottság tagjai a 
Képviselőtestületeiknek és a Társulási Tanácsnak beszámolnak.  

 
VIII.  

A Társulás által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak jogállása 
 

1. 101 A Társulási Tanács által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak jogviszonyára 
a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak, valamint:  

 

1.1.102 
 
1.2. 103 a további intézmények alkalmazottai esetében a Kjt.-nek az adott 

önkormányzati ágazati feladatot teljesítő - közoktatási, közművelődési, avagy 
szociális-egészségügyi – - köznevelési - intézmény közalkalmazottai tekintetében 
irányadó Kormányrendeletben foglaltak.  

 
2. A Társulási Tanács egyes feladatok ellátására közvetlenül külső harmadik személyekkel 

jogosult megbízási, avagy vállalkozói szerződések megkötésére, mely tekintetében a Ptk. 
rendelkezései az irányadók.  

IX. 
104A Közös Fenntartású Intézmény  

A Társulás által fenntartott köznevelési105 intézmény fenntartói jogának gyakorlására 
vonatkozó szabályok. 

 
1. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 2009. augusztus 1-i kezdő 

hatállyal a Társulási Megállapodás III/2.1.2. pontjában foglaltak szerint: 
 

1.1. Alcsútdoboz Község Önkormányzata és 
1.2. Csabdi Község Önkormányzata   

 közigazgatási területére kiterjedően az óvodai nevelési köznevelési106 feladatok ellátását a 
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás látja el.  

 
2.107 
 
99 Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
100 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
101 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
102 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
103 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
104 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
105 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

106 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
107 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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3. A Társulás az óvodai-nevelési feladatok ellátását Alcsútdoboz Község Önkormányzatával 
a fenntartói jog átadás-átvételére kötött megállapodás szerint székhelyintézményként 
jogfolytonosan működő Háromhárs Óvoda fenntartása által biztosítja. 

 
4. 108 A Társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a IX/3. pontban megjelölt 

intézmény működése: 
 
4.1. jogfolytonos,  
 
4.2. székhelye, tevékenységi köre változatlan,  
 

4.3. a Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartási számában kizárólag a fenntartó 
személyében bekövetkező változás miatt történt változás,  

 

4.4. a köznevelési109 intézményekben dolgozó „közalkalmazottak jogállása” 
tekintetében a Kjt. 38. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel az Mt. 85/A. § szerinti 
munkáltatói jogutódlás következik be, mind a közalkalmazottak, mind az 
intézményvezető munkahelye megmaradására, a Társulás általi köznevelési 
feladatellátásra tekintettel. 

 
4.5. az intézményvezető megbízatását – a megbízatása lejártáig, jogfolytonos 

működésükre tekintettel  – a székhelyintézmények fenntartói jog átadása nem 
érintette.  

 
4.6. Alcsútdoboz Község Önkormányzatának a székhelyintézmények megszüntető 

okiratait a 4.1.-4.5. pontban foglalt tartalommal, a Társulási Tanácsnak az általa 
fenntartásra átvett székhelyintézmény alapító okiratait szintén az 4.1.-4.5. pontban 
részletezett tartalomra figyelemmel kellett kiadnia.  

 
5. A székhelyintézmény fenntartói jog átadás-átvételére vonatkozó megállapodásnak 

tartalmaznia kell: 
 

5.1. A köznevelési110 feladatellátás átadás-átvételére vonatkozó megállapodást.  
 

5.2. A székhelyintézmény működése jogfolytonosságának rögzítését az 4.1.-4.5. 
pontban foglaltak részletezésével. 

 

5.3. Arra vonatkozó megállapodást, hogy az intézményi foglalkoztatottak jogviszonya a 
munkáltatói jogutódlásra tekintettel változatlanul fennáll, továbbá az 
intézményvezető magasabb vezetői megbízatását a fenntartói jog átadása – annak 
lejártáig – nem érinti.  

 

5.4. Az alapítói jogkört gyakorló Önkormányzat a fenntartói jog átadására vonatkozó 
megállapodással a székhelyintézmény – és annak székhellyel azonos telephelyű 
tagintézményei – részére az elhelyezését szolgáló ingatlan – továbbá a benne lévő 
ingóságok, berendezések, felszerelések – térítésmentes használatát továbbra is 
biztosítja, a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulást az ingatlanok 
tekintetében térítésmentes használati jog illeti meg.  

 
 
108 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

109 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

110 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
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5.5. A megállapodás határozatlan időtartamát a IX/17.2.-17.3. pontban foglalt 
felmondási és kiválási korlátozással.  

5.6. A többletköltségek viselésére vonatkozó kötelezettségvállalást, a költségek 
viselésének módját, esedékességét, a Társulási Megállapodás IX/14. pontjában 
foglaltak szerint.  

 

5.7. A fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodás felmondásának szabályait.  
 

5.8. Felmondás, kizárás, kiválás esetén a munkáltatói jogutódlással Társulás által 
foglalkoztatott közalkalmazottak – s a jogviszonyok bármely jogcímen történő 
megszűnése esetén a munkakörükben foglalkoztatottak – tekintetében a 
feladatellátásra ismételten köteles Önkormányzat jogviszonyuk rendezésére s annak 
költségei viselésére vonatkozó kötelezettségét.  

 

5.9. 111 Arra vonatkozó megállapodást, hogy a székhelyintézmények tagintézményévé 
váló megszűnt intézményekben lévő óvodai jogviszonyokkal kapcsolatos 
iratanyagokat a székhelyintézmény átveszi, s azok kezeléséről, őrzéséről 
gondoskodik. 

 
5.10. Annak rögzítését, hogy a köznevelési112 intézmények óvodásai tanulói jogviszonya, 

illetőleg óvodai jogviszonya jogfolytonos. 
 

6.113 
 

7.114 
 

8. A Társulás az alábbiakban nevesített Önkormányzat közigazgatási területén élő 
óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését a 3. pontban megjelölt székhelyintézmény, a 
Háromhárs Óvoda tagintézménye útján biztosítja. 

 

A Csabdi település óvodáskorú gyermekek nevelését Csabdi Község Önkormányzatával 
az óvodai-nevelési feladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodás alapján a 
székhelyintézmény Napraforgó Tagóvodája látja el.  
 

9. 115 Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az óvodai nevelési feladatok 
átadására vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
 

9.1. A köznevelési116 feladatellátás átadás-átvételére vonatkozó megállapodást.  
 

9.2. Az alapítói jogot gyakorló önkormányzat az intézmények megszüntető okiratait a 
székhely köznevelési117 intézménybe beolvadásra tekintettel kiadják, azzal, hogy a 
megszüntetett intézmény jogutódja a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében 
az alapító önkormányzat.  

 
 

111 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
112 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

113 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
114 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
115 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
116 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

117 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
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9.3. A megszüntetett intézmény a Társulási Tanács által fenntartói jog átadásával átvett 
székhelyintézmény tagintézményévé válnak.  

 

A tagintézménnyé váló intézmény közalkalmazottai tekintetében a Kjt. 38. § (1) és 
(2) bekezdése s az Mt. 85/A. §-a szerinti munkáltatói jogutódlás következik be, 
munkáltatói jogutódnak a székhelyintézmény minősül.  
  

9.4. Az Mt. 85/B. §-a szerinti tájékoztatásról és konzultációs kötelezettség teljesítéséről 
a megszüntetendő köznevelési118 intézmények alapítói jogkört gyakorló 
Önkormányzata(i) köteles(ek) gondoskodni a IX/3. pontban megjelölt 
székhelyintézmények vezetőinek bevonásával. 

 
9.5. A köznevelési119 feladatot átadó Önkormányzatoknak a tagintézmények 

elhelyezését szolgáló ingatlanok használati jogát a Társulás, s ezáltal a 
székhelyintézmény részére biztosítaniuk kell, mely az Alapító Okiratok része.  

 

 Az ingatlanok és a bennük lévő ingóságok, felszerelések kizárólagos tulajdonjoga 
változatlanul a feladatot átadó Önkormányzatot illeti meg.  

 

9.6. A tagintézmények működése során keletkező többletköltségek viselésére vonatkozó 
jelen Megállapodás IX/14. pontjában szabályozott kötelezettségét, módját és 
esedékességét. 

 
9.7. A Megállapodás határozatlan időtartamát, a IX/17.2.-17.3. pontban foglalt 

felmondási és kiválási korlátozással.  
 

9.8. A Megállapodás felmondására, a Társulásból történő kiválásra vonatkozó 
szabályokat.  

 

9.9. Felmondás, kizárás, kiválás esetén a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására 
vonatkozó kötelezettségvállalást.  

 

9.10. A megszűnő köznevelési120 intézmények óvodásai tekintetében 
székhelyintézménynél fennálló jogfolytonos óvodai jogviszonynak rögzítését. 

 

9.11. Arra vonatkozó megállapodást, hogy a megszűnő önkormányzati intézmény 
óvodásai jogviszonyával kapcsolatos iratok az érintett székhelyintézmény részére 
átadásra kerülnek, mely annak átvételéről és az iratok őrzéséről gondoskodik. 

  
10. A Társulás által fenntartott köznevelési121 intézmények neve, székhelye: 

 

10.1. 122 123 
 

10.2. 124 Háromhárs Óvoda  
  

  
118 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

119 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

120 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

121 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

122 Módosította a 61/2011. (VI.22.) sz. határozat 

123 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
124 Módosította a 61/2011. (VI.22.) sz. határozat 
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székhelye: 8087 Alcsútdoboz, Béke u. 17.  sz. 
 

125 A Háromhárs Óvoda  jogi személy, mely  gazdálkodási jogköre szerint 
önállóan működő,  önálló bankszámlával rendelkező helyi önkormányzati 
költségvetési szerv. 

 

Tagintézménye:  Napraforgó Tagóvoda 
    2064 Csabdi, Szabadság u. 35. sz. 
   

11. 126 A 10.2. pont szerinti köznevelési127 intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait 
munkamegosztási megállapodás alapján a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

 A Társulási Tanács, mint irányító szerv hatáskörébe tartozik a köznevelési intézmény 
alapító okiratának kiadása, s annak bármely irányú módosítása, mely jelen Társulási 
Megállapodás módosítását nem igényli. 

 
12. 128 A köznevelési129 intézmény közalkalmazottai, gyermekei jogviszonya: 

 
12.1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül fenntartott 

köznevelési130 intézmény közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályozás 
egységes, mind a székhely, mind a tagintézményekben dolgozó közalkalmazottak 
személyi juttatásai azonosak.  

 
12.2. A személyi juttatások és az ellátottak juttatásai körében, továbbá megállapodó felek 

rögzítik, hogy a köznevelési intézmény valamennyi közalkalmazottját, továbbá, 
óvodás gyermekeket azonos juttatások és járandóságok illetik meg, melynek 
alapulvételével kell a többletköltségeket elszámolni.  

 
12.3. Az Önkormányzat és a Társulás megállapodnak abban, hogy azon 

közalkalmazottak esetén, akiknek közalkalmazotti jogviszonya megszüntetéséről 
már munkáltatói intézkedés történt, s a felmentési időtartamukat töltik, illetőleg 
azon közalkalmazottak esetén, akiknek jogviszony megszüntetésére felmentés 
jogcímén 2009. augusztus 1-től kerül sor, úgy esetükben a felmentési illetmény és a 
végkielégítés összegét, mint többletköltséget a korábbi alapítói jogkört gyakorló 
Önkormányzatnak kell viselnie. A 2009. augusztus 1-től közölt felmentéseknél a 
létszámcsökkentési pályázaton meg nem térülő összeg jelenti a többletköltség 
összegét.  

 
13. A Társulás vagyona: 

 
13.1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás a köznevelési feladat 

ellátásához ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.  
 
13.2. 131 
 
125 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

126 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

127 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
128 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
129 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

130 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
131 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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13.3. A Háromhárs Óvoda elhelyezését szolgáló alcsútdobozi 406 hrsz-ú, 8087 

Alcsútdoboz, Béke utca 17. sz. alatti „óvoda” megnevezésű ingatlan a benne lévő 
felszerelésekkel és ingóságokkal együtt Alcsútdoboz Község Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában áll. 

 

13.4. 132 
 

13.5. A Háromhárs Óvoda Napraforgó Tagóvoda által használt csabdi 86 hrsz-ú, 2064 
Csabdi, Szabadság u. 35. sz. alatt fekvő, „óvoda és orvosi rendelő” megnevezésű 
ingatlan Csabdi Község Önkormányzata tulajdonát képezi.  

 

13.6. 133 A köznevelési intézmény Társulás általi fenntartása a 13.3. és 13.5. pontban 
nevesített tulajdonjogokat nem érinti. 

 

13.7. 134 A 13.3. és 13.5. pont szerinti vagyonkörök tételes leltárjegyzékét – mint 
elválaszthatatlan mellékleteket – a Társulási Megállapodás IX/5. és IX/9. 
pontjaiban foglalt fenntartói jog átadására, illetőleg feladatátadásra vonatkozó a 
Társulás és az Önkormányzatok között létrejövő megállapodások tartalmazzák.  

 

13.8. 135 Amennyiben a köznevelési intézmény székhelyépületében, avagy telephelyeire 
pályázatok benyújtása útján történik az 13.3. és 13.5. pontban nevesített 
ingatlanokat érintően az ingóbeszerzés, úgy az érintett Önkormányzattal kell az 
Intézmény vezetőjének előzetesen egyeztetni, mely a „saját erőt” is biztosítja, az 
ily módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga is a „saját erőt” biztosító 
Önkormányzatot illeti meg.  

 

13.9. 136 A Társulás működése során a költségvetése terhére – a köznevelési intézmény 
finanszírozására rendelkezésre álló előirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb 
jogcímen szerzett vagyon (ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság) a Társulás 
tulajdonába kerül. 

 

13.9.1. A Társulás általi közös köznevelési feladatellátás megszűnése esetén ezen 
vagyontárgyak megosztása a Társulás által fenntartott köznevelési 
intézmény működési területéhez tartozó Önkormányzatok általi 
vásárláskor viselt költségek arányában történik, amennyiben a Társulás 
által benyújtott pályázat útján a működési területhez tartozó 
Önkormányzatok biztosították a „saját” erőt. 

 

 Ez esetben azon Önkormányzat váltja meg, - a megszűnés időpontjában 
fennálló forgalmi értéken – a többi Önkormányzatot megillető tulajdoni 
hányadot, melynek a tulajdonában lévő ingatlan berendezését, felszerelését 
szolgálja az adott vagyontárgy.  

 

13.9.2. A teljes egészében Társulás költségvetése terhére vásárolt, továbbá a más 
szervtől kapott, ingyenesen átvett és a megszűnéskor meglévő vagyon 
(ingatlan, tárgyi eszköz, stb.) megosztása a közös feladatellátásban részt 
vevő Önkormányzatok között lakosságszám arányosan történik oly módon,  

 
 

132 Hatályon kívül helyzete a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
133 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

134 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

135 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
136 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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hogy a vagyontárgy azon Önkormányzat tulajdonában marad, melynek 
tulajdonában lévő épület felszerelését képezte a vagyontárgy, az érintett 
Önkormányzat pedig a többi önkormányzatot illető tulajdoni hányadokat a 
megszűnés időpontjában fennálló forgalmi értéken pénzben megváltja.  

 
13.10. 137 A 13.3. és 13.5. pontban foglalt ingatlanok felújításáról, a bennük lévő 

felszerelések, berendezések pótlásáról saját költségviselésük mellett a tulajdonos 
Önkormányzatok gondoskodnak, ily módon a társult önkormányzatok között e 
körben közös tulajdon nem keletkezik. 
 
13.10.1. Az egyes ingatlanok állagának megóvásáért, a rendeltetésszerű használatra 

alkalmasság biztosításáért az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló 
Önkormányzatok felelnek. Ezen költségek a köznevelési intézmény 
költségvetésének részét nem képezik.  

 
13.10.2. Amennyiben nem a karbantartás körébe tartozó azonnali felújítási 

beavatkozás szükséges, úgy annak érdekében az ok keletkezésétől 
számított 3 napon belül a tulajdonosi Önkormányzatnak el kell járnia, 
melynek elmulasztása esetén a Munkaszervezet jogosult a tulajdonosi 
Önkormányzat költségére a hiba(ák) kijavíttatását elvégeztetni.  

 
13.11. 138 A tulajdonos önkormányzatok az ingatlanaik tekintetében kötelesek 

vagyonbiztosítási szerződést kötni, s a székhelyintézmény és tagintézmény 
elhelyezését biztosító épületek rendeltetésszerű alkalmasságának folyamatos 
biztosításáról gondoskodni. 

 
13.12. 139 A tulajdonosi jogkört gyakorló önkormányzatok vállalják, hogy a 

székhelyintézmény és telephelye, továbbá a tagintézmény felszereltsége és 
eszközjegyzéke megfelel a mindenkori vonatkozó hatályos „a nevelési és oktatási 
intézmények működéséről” szóló jogszabályi rendelkezésben foglaltaknak.  

 
 Megállapodó felek rögzítik, hogy amennyiben a székhelyintézmény, illetőleg a 

tagintézmény nem felelnek meg az eszköz és felszereltségi jegyzékben szereplő 
követelményeknek, úgy a IX/5. és IX/9. pont szerinti fenntartói jog, illetőleg feladat 
átadására kötött megállapodásban meghatározott időpontig a tulajdonosi 
önkormányzat az eszközök beszerzéséről gondoskodik, továbbá viseli mindazon 
jogkövetkezményeket, melyek a felszereltségi követelményeknek meg nem felelés 
következtében a fenntartóra esetlegesen hárulnak.  

 
14.140A Társulás és a köznevelési intézmények költségvetési gazdálkodása: 

 
14.1. A köznevelési141 intézmény fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori 

hatályos költségvetési törvényben meghatározott köznevelési142 normatív állami  
 

137 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
138 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
139 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
140 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
141 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

142 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
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hozzájárulások, s az egyéb kiegészítő köznevelési143 költségvetési hozzájárulások, 
valamint többcélú kistérségi társulási állami költségvetési hozzájárulások. 

 
14.1.1. A Társulásnak a valamennyi Önkormányzat közös köznevelés144 területén 

kívüli feladatellátását szolgáló költségvetési előirányzatai terhére a 
köznevelési145 intézmények nem finanszírozhatók.  

 
14.1.2. A Társulás általi köznevelési intézmények fenntartása a „kistérségi” 

köznevelési146 intézmények működési területe által nem érintett 
Önkormányzatok pénzügyi hátrányára nem szolgálhat, terhükre külön 
költséget nem okozhat.  

 
14.2 A köznevelési147 intézmények költségvetésének részét képezik az intézmények 

elhelyezését szolgáló ingatlanok üzemeltetési – fűtés, világítás, telefon, telefax, 
Internet, portaszolgálat, takarítás, stb. – költségei, a további dologi költségek és a 
személyi juttatások – azok járulékaival -előirányzatai, az ellátottak juttatásai, 
továbbá valamennyi az intézmények működésével kapcsolatban felmerülő 
előbbiekben nem nevesített költségek.  

 
14.2.1. A többletköltségek megállapítása során a társult Önkormányzatok 

megállapodnak abban, hogy székhelyintézmény – tagintézmény – állami 
költségvetési hozzájárulásán felüli további költségeket a 
székhelyintézmény, illetőleg tagintézmény működési területe által érintett 
Önkormányzatok viselik gyermeklétszám arányosan. 

 
14.2.2. A többletköltség viselési kötelezettség a társult Önkormányzatot a kiválást, 

avagy a felmondást követően azon óvodai jogviszonyban álló gyermekek 
után is ezen a jogviszonyuk megszűnése időpontjáig terheli, mely a 
köznevelési148 közös feladatellátás időtartama alatt a működési terület 
szerint érintett „körzetes” köznevelési149 intézménnyel jött létre.  

 

14.3. A IX/10.2. pont szerinti köznevelési intézmény állami költségvetési 
hozzájárulásokkal nem fedezett többletköltségeit a fenntartói jogot, illetőleg a 
feladatot átadó Önkormányzatok viselik az alábbiak szerint: 

 
14.3.1. Alcsútdoboz Község Önkormányzata viseli a Háromhárs Óvoda 

működtetési többletköltségeit – amennyiben és mindaddig – amíg a 
Társulás általi fenntartás a fenntartói jog átadás időpontjában fennálló 
óvodai csoport számokhoz képest további óvodai csoportok indítását nem 
teszi szükségessé. 

  
 Amennyiben további óvodai csoportok indítása válik szükségessé, úgy a 

többlet költségek viselésére a IX/14.2.1. pont szerinti szabály az irányadó. 
 

 
143 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

144 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

145 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

146 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

147 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

148 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

149 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
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14.3.2.  Csabdi Község Önkormányzata viseli a Napraforgó Tagóvoda 

többletköltségeit.  
 
14.4. A gazdálkodási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos 

1 fő gazdálkodási szakképzettséggel rendelkező gazdálkodási ügyintéző 
foglalkoztatási költségeit, mint többletköltségeket a IX/10.2. pont szerinti 
intézmény működési területe által érintett önkormányzatok gyermeklétszám 
arányosan viselik.  

 
 A székhely köznevelési intézménynél 1 fő gazdálkodási ügyintéző 

foglalkoztatható, mely a székhelyintézmény jelenlegi bérelőirányzatát nem 
növelheti. 

 
14.5. A bejáró tanulók utaztatásáról a Társulás gondoskodik, amennyiben az érintett 

Önkormányzatok annak költségeit viselik.  
 
14.6. A 14.3.1.-14.3.2. pontban nevesített Önkormányzatok az Őket terhelő 

hozzájárulások összegét havi bontásban, havonta előre a Vértes Többcélú 
Kistérségi Társulás OTP Banknál vezetett 11736020-15592080 számú számlájára 
átutalással, első alkalommal 2009. augusztus 15-napjáig, ezt követően a hónap 
első napjára szóló esedékességgel teljesítik.  
 
14.6.1. Amennyiben a költségviselő Önkormányzat többletköltség viselési 

kötelezettségének nem tesz – avagy késedelmesen tesz eleget – s emiatt a 
Társulási Tanácsnak likvidhitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel 
költségei és annak kamatai a nem, avagy késedelmesen teljesítő 
Önkormányzattal szemben, mint kárigény érvényesíthetők.  

 
14.6.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen 

teljesítő Önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó 
összeg után a Ptk. 301/A § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat 
érvényesítésére.  

 
14.7. A költségvetési évre vonatkozó teljes költségelszámolás az adott évre vonatkozó 

költségvetési beszámoló (zárszámadás) keretében történik, melynek alapján: 
 

14.7.1. Az érintett Önkormányzatoknak az általuk már a 14.6. pont szerint 
megfizetett többletköltségeken felüli további tényleges 
költségkülönbözetet a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül 
kell megtéríteniük. 

 
14.7.2. Amennyiben a 14.6. pont szerinti többletköltségek a ténylegesen felmerült 

költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó 
havi térítésekbe beszámításra kerül.  
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14.8. 1502009. augusztus 1-i hatállyal a Társulás által fenntartott köznevelési151 

intézmény - és Tagóvodája - működtetéséhez biztosított állami költségvetési 
normatívák, igényléséről s velük való elszámolásról a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás kijelölt székhely Önkormányzata152 gondoskodik. 

 
14.9. Alcsútdoboz Község Önkormányzata és Csabdi Község Önkormányzata az 

általános iskolai, továbbá 153 az óvodai nevelési feladat átadását, a Társulás 
ugyanezen feladatok átvételét 2009. április 30.-napjáig a Magyar Államkincstár 
Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóságához bejelentette, melynek során 
együttműködtek. 

 
14.10. A fenntartói jogot, illetőleg feladatot átadó Önkormányzatok megállapodtak 

abban, hogy a 2009. július hóra járó személyi illetmények fedezetének 
biztosításáról, az illetmények kifizetéséről a korábbi fenntartói jogot gyakorló 
Önkormányzatok gondoskodnak.  

 
14.11. Az érintett Önkormányzatokat terhelő hozzájárulások összegét - a köznevelési 

intézmény Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott előirányzatait és 
foglalkoztatotti létszámát is meghatározó - Társulás éves költségvetése 
megállapítása során állapítja meg a Társulási Tanács, mely hozzájárulások 
összegeit éves költségvetésükben külön előirányzatként szerepeltetik a 
költségviselő Önkormányzatok.  

 

14.12. A köznevelési intézmény éves költségvetése 14.11. pont szerinti előirányzatai 
megállapítására, módosítására és zárszámadása elfogadására az alapítói, fenntartói 
és irányítói jogkört gyakorló Társulási Tanács jogosult.  

 
 A köznevelési intézmény önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, melyet a 

14.11. pontban foglaltak elfogadását követően a Társulási Tanács elnöke hagy 
jóvá.  

 

14.13. A IX/10.2. pont szerinti székhelyintézmény – és a tagintézmény – működési 
területe által érintett Önkormányzatokat az éves költségvetés megállapítása és az 
Őket terhelő többletköltségek összege megállapítása, továbbá az intézményeket 
érintő költségvetés módosítása, s a költségvetés módosításaival történő 
létszámcsökkentés elrendelése tekintetében egyetértési jog illeti meg.   

 

 Amennyiben az érintett Önkormányzat Képviselőtestülete a megkereséstől 
számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy a 
Társulási Tanács költségvetési tervezetében, avagy költségvetés módosítás 
tervezetében, s a módosítás tervezetéhez kapcsolódó létszámcsökkentési 
javaslatában foglaltakkal egyetért.  

 

14.14. A köznevelési intézmény pénzforgalmát önálló pénzintézeti számlán bonyolítja.  
 

 
 
150 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
151 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

152 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

153 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
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14.15. A köznevelési intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek 

gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.  
 

14.16. A köznevelési intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt 
költségvetési előirányzataikon belül rendelkezni s gazdálkodni. 

 

14.17. Az Önkormányzatok Képviselőtestületei felhatalmazzák a fenntartói, irányítói  
jogokat gyakorló Társulási Tanács nevében eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy 
rendkívüli, váratlan esemény bekövetkezése esetén saját hatáskörben a szükséges 
intézkedéseket megtegye, melyről a Társulási Tanácsot s az érintett tulajdonosi 
jogkört gyakorló Önkormányzatot haladéktalanul – legkésőbb 3 munkanapon 
belül – tájékozatnia kell. 

 
14.18. A társult képviselőtestületek megállapodnak abban miszerint a székhely, illetőleg 

tagintézményben az óvodai étkeztetést - beleértve a tálalókonyhán kívül a 
főzőkonyha szolgáltatást - elsődlegesen a székhely intézmény és tagintézmények 
működési területén kell megoldani.  

 
15.154 A Társulás keretében az intézményfenntartói jogkörök gyakorlása: 

 
15.1. A „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi XCX. törvény – továbbiakban: Nkt. – 

83. §-ában szabályozott fenntartói, irányítói jogkört a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás látja el.  

 
15.2. A Társulási Tanácsot illető fenntartói irányítás körébe tartozó ügyekben a Tanács 

döntései előkészítését, s határozatai végrehajtását a Polgármesteri Hivatal látja el.  
 
15.3. 155  

 
15.4. A köznevelési intézmény magasabb vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói 

jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.  
 
15.5. 156 A Társult Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy a IX/10.2. pont 

szerinti köznevelési157 intézmény vezetőjének megbízása, megbízatásának 
visszavonása esetén 

 
• a fenntartói jogot átadó Alcsútdoboz Község Önkormányzata 

Képviselőtestületét véleményezési jog, 
• a köznevelési intézmény működési területe által érintett és a 

költségviselésben részt vevő Csabdi Község Önkormányzat 
Képviselőtestületét 

előzetes véleményezési jogkör illeti meg azzal, hogy a vélemény hiányában ezen 
ügyekben  a Társulási Tanács döntést nem hoz.  

 
154 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
155 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
156 Módosította a 61/2011. sz. határozat 

157 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 
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Amennyiben az érintett Önkormányzat(ok) Képviselőtestülete(i) a Társulási 
Tanács írásbeli megkeresésétől számított 30 napon belül nem nyilatkoznak, úgy a  
véleménynyilvánítás(ok) hiányában a Társulási Tanács általi érvényes döntés 
meghozható. 

 

15.6. A köznevelési intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak, 
továbbá az érintett Önkormányzatok Képviselőtestületeinek – az éves 
költségvetésről szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – beszámolnak a köznevelési 
intézmények pedagógiai szakmai munkájáról. 

 

15.7. A Társulási Tanács a Nkt. 83. §-ában biztosított fenntartói irányítói jogkörében 
vállalja, hogy az érintett Önkormányzatok erre irányuló igénye esetén az általuk 
szervezett önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon, 
konferenciákon a székhely, illetőleg a tagintézmény óvodásai részvételét, 
megjelenési lehetőségét, felkészíttetését biztosítja. 

 
15.8. A köznevelési intézmény – a székhely intézmény és tagintézménye –: 
 

15.8.1. Egységes Szervezeti és Működési Szabályzat és a helyi sajátosságokat 
figyelembe vevő Házirend szerint működnek.  

 

15.8.2. Pedagógiai-nevelési programjuk szintén egységes, de figyelembe veszik 
a helyi sajátosságokat. A speciális kompetenciaalapú pályázatokon 
elnyert támogatás esetén, annak időtartamára lehetséges eltérő programú 
oktatás.  

 

 A pedagógiai program egységesítése során azon változtatni kizárólag 
felmenő rendszerben lehet.  

 

15.8.3. A székhelyintézmény és tagintézménye minőségirányítási programja 
szintén egységet képez, a meglevő programokat egységesíteni kell.  

 

15.8.4. A közalkalmazottak továbbképzési tervét oly módon kell előkészíteni, 
hogy a székhelyintézményben és annak tagintézményében dolgozó óvoda 
pedagógusok részére azonos lehetőségeket biztosítson.  

 

15.9. A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei rögzítik, miszerint a Társulás – az 
érintett Önkormányzatok többletköltség viselése mellett – minden általa 
fenntartott köznevelési intézményben – s annak tagintézményében – a nevelés 
színvonalát egységesen biztosítja.  

 

15.10. A Társulás tagjai a tagóvoda működtetése tekintetében megállapodnak abban, 
hogy az mindaddig működik, amíg az érintett többletköltségeket viselő 
Önkormányzat az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését a településeken 
kívánja megoldani.  
 

15.10.1 – 15.10.5. 158 
 

16.159 A nemzetiségi Önkormányzatokat megillető jogkörök: 
 
158 Hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
159 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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16.1. A Társult Képviselőtestületek a Társulás által fenntartott nemzetiségi nevelési 

feladatokat ellátó köznevelési intézmény:  
 
 

16.1.1. létesítéséhez, megszüntetéséhez, nevének megállapításához,  
 
16.1.2. költségvetésének meghatározásához, módosításához,  
 
16.1.3. az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez,  
 
16.1.4. a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásához,  
 
16.1.5. nevelési programjának, jóváhagyásához és végrehajtásának értékeléséhez, 

továbbá 
 
16.1.6. az intézményvezető megbízása és megbízatásának megszüntetése előtt  
 

beszerzi az intézmény működési területe által érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat egyetértését.  

 
16.2. A helyi kisebbségi önkormányzat egyetértési joga gyakorlására, annak határidejére 

és pótlására, s a mindenkor hatályos törvényi rendelkezésekben foglaltak a 
kötelezően irányadóak.  

 
17. 160 A Társulásból történő kiválás, kizárás speciális szabályai, a fenntartói jog, 

illetőleg feladatellátás átadására kötött külön megállapodás felmondása: 
 

17.1. A Társulás és a székhelyintézmény fenntartói jogát, illetőleg a köznevelési feladatot 
átadó Önkormányzat közötti külön megállapodást az átadó Önkormányzatnak, 
avagy az átvevő Társulásnak felmondani - július 1. és augusztus 31-i időtartam 
alatti – a hónap utolsó napjára eső hatállyal lehet, melyről meghozott Képviselő-
testületi, illetőleg Társulási Tanácsi határozatot – az Nktv. 84. § (7) bekezdésében 
meghatározott fenntartói intézkedési határidőt megelőző 2 hónappal korábban kell 
meghozni, s a Társulás tagjaival közölni.  

 
17.2. A Társulás az alábbi esetekben élhet a felmondás jogával: 

 
17.2.1. Ha a feladatellátást átadó Önkormányzat a többletköltség fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, azonban a Társulási Tanács a 
Többcélú Kistérségi Társulás folyamatos működtetésének biztosítása 
érdekében a tag kizárási jogával nem kíván élni.  

 
17.2.2. Amennyiben a feladatátadó Önkormányzat a vele külön megkötött 

feladatátadásra, fenntartói jog átadásra vonatkozó Megállapodásban 
foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget s ezáltal a köznevelési 
intézmény működtetését, a Társulás gazdálkodásának biztonságát 
veszélyezteti.  

 
 
160 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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17.3. A Képviselő-testületek megállapodtak abban, hogy a 2009/2010. és 2010/2011. 
tanévet érintően az érintett Önkormányzatok a felmondás jogával nem élhetnek.  

 
17.4. A Társulásból az érintett költségviselő Önkormányzat kiválása szintén a 

köznevelési intézmény működtetése biztonságát veszélyeztetné, melyre tekintettel 
a 17.3. pont szerinti időtartam alatt az érintett Önkormányzat a kiválás jogával 
nem élhetett.  

 
17.5. A Társulás kizárhatja azon érintett Önkormányzatot, mely többletköltségei fizetési 

kötelezettségét havonta előre nem teljesíti.  
 

17.5.1. A kizárás a Nkt. 84. § (3) bekezdésére figyelemmel azonban - a nevelési 
évben július, augusztus hónapokban – a felszólításokban foglalt 
teljesítési határidőkhöz legközelebbi hónap első napjára szólhat. 

 
17.5.2. Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. 
301/A § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésére s a 
Társulásnak okozott többletköltségek, károk megfizetésére köteles.  

 
17.5.3. A Társulás jogosult mindaddig az Önkormányzatokkal kötött 

megállapodás mellékletét képező leltárjegyzékben foglalt ingóságok, 
felszerelések saját használatában tartására, - azaz azokat kiadni nem 
köteles – amíg a kizárt Önkormányzat a tartozását maradéktalanul a 
Társulás részére meg nem fizette.  

 
18. A köznevelési feladatellátáshoz történő csatlakozás: 
 

18.1. 161 A Képviselőtestületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi közös 
köznevelési162 intézmény fenntartáshoz az abban részt venni kívánó tagi 
Önkormányzat jelen Megállapodás IX. fejezetében foglalt azonos szabályok és 
feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó a Nkt. 84. § (7) bekezdésére 
figyelemmel a fenntartói intézkedési határidőt megelőző 2 hónappal korábban kell 
meghozni, s a Társulási Tanács részére megküldeni. A csatlakozás elfogadásáról a 
Társulási Tanács dönt. 

 
18.2. 163 A Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei a Nkt. 84. § (3) bekezdése 

értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag a nevelési évben július – 
augusztus hónapokban – a hónap első napjára szóló hatállyal – történhet. 

 
18.3. A tagi Önkormányzat csatlakozása a Társulás Megállapodás módosítását nem 

igényli, a fenntartói jog átadására, illetőleg a feladatátadására vonatkozó 
Megállapodás megkötésére a Társulási Tanács a IX/5. és IX/9. pontban foglalt 
tartalommal jogosult, mely esetekben a Társulási Tanács a Megállapodás 6. számú 
függelékén a változást átvezeti. 

 
161 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
162 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

163 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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18.4. A Társulás a kistérségbe nem tartozó helyi önkormányzatok részére is lehetővé 
teszi a csatlakozást, mely esetben azonban a csatlakozás elfogadásáról a társult 
Képviselőtestületek döntenek. A nem tagi Önkormányzatok általi csatlakozás 
teljes körű elfogadása esetén a Társulási Tanács jogosult a Megállapodás IX/5. és 
IX/9. pontjában foglalt tartalmú Megállapodások megkötésére, s a 6. számú 
függeléken történő kiegészítések átvezetésére. 

 
19.164 

X. 
A társuláshoz történő csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása, felmondása és a  

Társulás megszüntetésének szabályai 
 
1. 165 A Társuláshoz azon települési önkormányzat képviselőtestülete csatlakozhat, mely a 

Társulási Megállapodásban leírt követelményeket elfogadja.  
 
1.1. 166 A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének a Társulás 

Megállapodásban foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a 
Társulási Tanácshoz kell megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni évente 
a naptári év 1. napjával és július 1-napjával lehet, s erre vonatkozó döntést 6 
hónappal korábban kell meghozni.  

 
1.2. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján 

a társult Képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási 
Megállapodás egyidejű módosításával.  

 
2. 167  A Társulási Megállapodás módosítását, megszüntetését a Társulás bármely tagja 

kezdeményezheti. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a 
kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek. A Társulási 
Megállapodást a polgármester írja alá. 

 
3. 168 A Társulásból kiválni évente június 30-napjával és december 31-napjával lehet, 

melyre vonatkozó döntést legalább hat hónappal korábban kell minősített többséggel 
meghozni, s arról a Társulási Tanácsot a határozat kivonat megküldésével értesíteni.  

 
A Társulásból kilépő kiváló tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig 
kiválásig fel nem használt, tagdíjon felüli egyéb vagyoni hozzájárulása a VI. Fejezetben 
rögzített szabályok szerint visszajár.  

 
4. 169 A Társulás megszűnik, ha: 
 

4.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi 
határozattal kimondja, 

4.2. a törvény erejénél fogva, 
4.3. a bíróság jogerős döntése alapján, 
4.4. a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul. 

 
164 Beillesztette a 44/2009. (VI.23.) sz. határozat, hatályon kívül helyezte a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
165 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

166 Módosította a …/2013. (… . …) határozat 

167 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
168 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat és a …/2013. (… . …) határozat 
169 Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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5. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a Társulás 

vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás 
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet 
olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A 
létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó 
vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat 
alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem 
veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő 
elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló 
használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

 
6.170 A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 
 

A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselőtestületei 
minősülnek, a kötelezettségekért – beleértve a zárszámadási s az esetleges jogosulatlan 
igénybevétel jövőbeni következményei szerinti helytállási kötelezettséget is - az V/1. 
pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy azok fedezeteként 
elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. Az állami költségvetési normatíva 
jogosulatlan igénybevétele esetén a helytállási kötelezettség az adott közös 
feladatellátásban részt vevő önkormányzatokat terheli.  

 

6.1. A felosztás elvei a következők: 
 

6.1.1. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb 
támogatások). 

 

6.1.2. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat 
egymáshoz arányosítani kell. A közös tulajdonból az arányosított résznek 
megfelelő tulajdoni hányad illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 

 

6.2. A vagyonfelosztásnál továbbá a IX/13.9. és IX/17.5.3. pontban foglaltakat is 
figyelembe kell venni.  

 

7. 171 A többcélú kistérségi társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a 
többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a 
társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú 
kistérségi társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú 
kistérségi társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. A további 
szabályokat a VI. Fejezet tartalmazza. 

 

8. 172 A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 
napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a 
megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem 
tesz eleget.  
 

170 Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

171 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
172 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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XI. 
Záró rendelkezések 

 

1. 173 A Társulás 2004. év június hó 28. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás 
tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában legalább 3 évre szóló 
együttműködést vállaltak. A tag önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a 
területfejlesztéssel összefüggő feladatokat 2004. év december hó 29. napjától kezdve - 
legalább 3 évig kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátják. 

 

2. 174 A Társulási Megállapodás mellékletei és függelékei 
 

Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: A Társulásban résztvevő tagok lakossága 
2. számú melléklet: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szakfeladati 
rend szerinti tevékenységei 
Függelékek: 
1. számú függelék: A Társulási Megállapodás 18. számú módosítását jóváhagyó s azzal 
egységes szerkezetbe foglaló képviselő-testületi határozatok 
2. számú függelék: A Vértes Kistérségi Jegyzői Kollégium tagjai 
3. számú függelék: Mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok  
 

3. 175 A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek 
egymás között tárgyalásos formában egyeztetni.  

 

4. 176 Amennyiben egymás közötti 3. pont szerinti közvetlen egyeztetésük nem vezet 
eredményre, úgy megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett 
Képviselőtestület kéri az Országos Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló 
egyeztető bizottság állásfoglalását, s a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre 
állását követően nyújtja be, melynek elbírálása a Székesfehérvári Törvényszék 
hatáskörébe tartozik. 

 

5. A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó 
jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései irányadók. 

 

6. A Társulási Megállapodás 15 sz. módosítása a Megállapodás módosítást utolsóként 
jóváhagyó képviselőtestületi határozat meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a 
Társulás általi köznevelési intézmény fenntartására vonatkozó rendelkezéseket – a 
IX/14.9. pontban foglaltak kivételével – 2009. augusztus 1.-napjától kezdődően kell 
alkalmazni. 

 

7. 177 A Társulási Megállapodás: 
 

7.1. Az I., II., III, új számozás szerinti V., VI, VII, VIII, IX, X. és XI. számú 
Fejezetében foglalt, továbbá a IV/2., 3., 4., 5. pont első bekezdésében, 6., 12. pont 
első és második bekezdésében, 12.2., 12.3.,  12.5., 14. pont első és harmadik 
bekezdésében, 15., 17/d pontja utolsó bekezdésében, 18., 20., 21, 22, 27. pontja, s a 
volt V. fejezetére vonatkozó rendelkezések 2013. január 1-napján, a Vértes 
Többcélú Társulás Munkaszervezet megszüntetésére vonatkozó IV/15. pontban 
foglalt rendelkezés 2012. december 31-napján,  

 
 

173 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
174 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat és a …/2013. (… . …) határozat 

175 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 

176 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
177 Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) számú határozat 
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7.2. Az Mötv. rendelkezéseivel összhangot megteremtő IV. Fejezet 5. pont második 

bekezdése, 7., 8., 9., 10., 12.1, 12.4., és 12.6., 13., 14. pont második bekezdése és 
X/4. pontja  módosításai 2013. június 30-napján lépnek hatályba a 2013. évi 
költségvetési törvény tervezete 2. számú melléklete normatíva igénylésére 
vonatkozó Kiegészítő Szabályok 5. pontjában meghatározottakra figyelemmel.  
Amennyiben a kihirdetett költségvetési törvény a Kiegészítő Szabályok 5. 
pontjában foglalt feltételt nem tartalmazza, úgy a Társulási Megállapodás ezen 
pontjaiban foglal megállapodások is 2013. január 1-napján lépnek hatályba.  
 

7.3. A „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény állami köznevelési 
feladatvégzésére vonatkozó 2013. január 1-i hatályának esetleges módosítása esetén 
a Társulás általi IX. Fejezetben foglalt általános iskolai és pedagógiai szakszolgálati 
feladatok végzési időpontja a 7.1. pontban foglaltaktól eltérően az Nkt-ben 
meghatározott időpontig tart. 

 

7.4. 178 A Társulási Megállapodás 18. számú módosítása 2014. január 1-napján lép 
hatályba.    
 

8. A Képviselőtestületek a Társulási Megállapodás 7/2006. (I.24.) sz.; 77/2006 (X.25.) sz.; 
83/2006. (XI.8.) sz.; 70/2007. (XI.21.) sz.; 31/2007. (III.29.) sz.; 12/2008.(II.27.) sz.; 
13/2008. (II.27.) sz.; 19/2008. (II.27.) sz.; 21/2008. (II.27.) sz.; 30/2008. (IV.23.) sz.; 
31/2008. (IV.23) sz.; 28/2009. (III. 31.) sz.; 79/2009. (X.28.) sz.; 80/2009. (X.28.) sz; 
80/2009. (X.28.) sz; 82/2009. (X.28.) sz; 61/2011. (VI. 22.) sz.; 104/2012. (XI.28.) számú 
és ....../2013. (.............) társulási tanács határozatok által javasolt módosításait külön 
határozattal jóváhagyták, ezen módosításokat a lábjegyzetek tartalmazzák. 

 
Az 1.-18. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a 
polgármesterek, mint önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag 
saját kezűleg aláírták.  
 

Kelt: Bicske, 2013. december „   „. 
 
 
178 Beillesztette a …/2013. (… . …) határozat 
 
 
 
 
 /: Oláh Gyárfás :/  /: Mészáros Lőrinc :/  
Alcsútdoboz Község Önkormányzata  Felcsút Község Önkormányzata 

  polgármestere polgármestere 
 

 
 /: Tessely Zoltán :/  /: Spergelné Rádl Ibolya  :/ 

Bicske Város Önkormányzata Gánt Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 

 
 

 /: Balogh István :/  /: Borbíró Mihály :/  
Bodmér Község Önkormányzata  Óbarok Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere  
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 /: Dr. Tankó Károly :/ /: Dr. Temesszentandrási György :/ 
 Csabdi Község Önkormányzata  Tabajd Község Önkormányzata 

 polgármestere polgármestere 
 
 

 /: Katonáné Dr. Venguszt Beatrix :/ /: Kovács Zoltán :/ 
 Csákvár Város Önkormányzata  Vértesacsa Község Önkormányzata 

 polgármestere polgármestere 
 
 
Záradék: 
 
A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében szereplő képviselőtestületi határozatok a 
Társulási Megállapodás 18. számú módosítása elfogadását, s a módosítással egységes 
szerkezetbe foglalását tartalmazzák, melynek Mötv. 88. § (1) bekezdése alapján történő 
aláírására a polgármesterek felhatalmazással rendelkeznek. 
 
 
 
 /: Dr. Sisa András :/ /: Dr. Szabolcs Mária :/ 
 Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bicskei Polgármesteri Hivatal 
 jegyzője jegyzője 
 
 
  
 /: Dosztály Csaba :/ /: Tóth Jánosné :/  
 Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 
 jegyzője címzetes főjegyzője 
 
 

/: Dr. Majoros Ildikó :/ 
Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője 
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Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 

1. melléklete 
______________________________________________________________ 

 
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás  

tagjainak lakosságszáma179 
 

 
 
179 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat és a …/2013. (… . …) határozat

Önkormányzat 
 megnevezése 

Lakosságszáma (fő) 
2010. január 01. 

Költségvetési működési 
 hozzájárulás aránya (%) 

2013. január 1-jei 
lakosságszám alapján 

Alcsútdoboz 1480 1461 5,45 

Bicske 12078 12238 45,64 

Bodmér 244 250 0,93 

Csabdi 1232 1240 4,62 

Csákvár 5282 5250 19,58 

Felcsút 1815 1894 7,06 

Gánt 837 821 3,06 

Óbarok 780 836 3,12 

Tabajd 1005 996 3,71 

Vértesacsa 1787 1831 6,83 

Összesen: 26540 26817 100,00 
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Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 

180 2. melléklete 
______________________________________________________________ 

 
 

 
Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szakfeladati rend szerinti 

tevékenységei, szakágazati besorolása: 
 

A költségvetési szerv szakágazati besorolása: 841105 Helyi önkormányzatok, 
valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

 
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés   
562917  Munkahelyi étkeztetés  
680002  Nem 1akóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
700000  Üzletvezetési, vezetői tanácsadás  
841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 

igazgatási tevékenysége  
841214  Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása  
851011  Óvodai nevelés, ellátás  
851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása  
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
862102  Háziorvosi ügyeleti ellátás  
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
 

 
 

180 Módosította a 104/2012. (XI.28.) számú határozat és a  …/2013. (…. . …) számú határozat
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Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás 
1. számú függeléke 

______________________________________________________________ 
 

A Társulási Megállapodás 18. számú módosítását jóváhagyó  
képviselő-testületi határozatok 

 

 
 
 

Alcsútdoboz Község  
Önkormányzatának Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Bicske Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Bodmér Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Csabdi Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Csákvár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Felcsút Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Gánt Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Óbarok Község Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Tabajd Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 

Vértesacsa Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

...../2013. (.......) 


