
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

        Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi  
       Önkormányzati Társulás Társulási   

      Megállapodásának 18. sz. módosítása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás alábbiakban felsorolt tagi önkormányzatainak 
képviselő-testületei a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
– továbbiakban Mötv. - 89. § (2) bekezdése alapján döntöttek a Társulásból 2013. december 31-
napjával történő kiválásról: 

� Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2013. (VI.28.) határozatával, 
� Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2013. (VI.26.) önkormányzati 

határozatával, 
� Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.26.) önkormányzati 

határozatával, 
� Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2013. (V.29.) önkormányzati 

határozatával, 
� Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2013. (VI.26.) számú 

határozatával, 
� Vál község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2013. (V.30.) határozatával. 

 
A társulás 16 tagjának létszáma ezáltal 10 főre változik, mely az Mötv. 94. § (4) bekezdése alapján 
az egyszerű többséggel meghozandó döntéseknél azon működési szabály változással jár, hogy a 
határozatképes ülésen jelen lévő tagok több mint a felének igen szavazata szükséges, melynél 
azonban a tagok által képviselt lakosságszámot nem kell figyelemmel kísérni. 
 
A 6 tag kiválása a Társulási Megállapodás 2014. január 1-jei hatályú módosítását teszi szükségessé. 
 
A Társulási Megállapodás 18. számú módosításában szerepelnek olyan javaslatok is, melyek az Mötv. 
társulásokra vonatkozó szabályai időközbeni jogértelmezése alapján szükségessé váló módosításokat 
tartalmazzák, illetőleg a jövőben kiválásra nézve is az időpont vonatkozásában kiegészítő szabály 
beépítésére került sor, továbbá a Társulás feladatai köréből a már megszűnt közös feladatellátások 
törlést nyernek. 
 
Az előterjesztés mellékletét képezi a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 18. sz. 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása, továbbá a módosításra 
vonatkozó képviselő-testületi határozati javaslat. 
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet 



 
HATÁROZATI  JAVASLAT: 
 
Tárgy: Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 18. sz. 
módosítása 
 
…...... Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 18. számú módosítására vonatkozó javaslatot, melyben 
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 
I. 
…..........Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény – Mötv.  - 88. § (2) bekezdése alapján a Vértes Többcélú Kistérségi Társulás 
– Bicskén, 2004. június 28-án kelt – Társulási Megállapodását 2014. január 1-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja, mely a 18. számú módosítás: 
 
1. A Társulási megállapodás I/1.6., 1.9., 1.11., 1.14., és 1.16 pontjai hatályukat vesztik, az 1.5.   

pontban az Önkormányzat megnevezése: Csákvár Város Önkormányzata. 
 
2. A Társulási Megállapdosá I/1. Pont utolsó bekezdése – miszerint „A Társuláshoz tartozó 

 települések lakosságszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.” - hatályát veszti, helyébe az 
 alábbi bekezdések lépnek: 

„A határozatképesség és a szavazás eredményének megállapítása során az Mötv. 146. § (3) bekezdése 
alapján: a „helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztásáról” 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. 
  

3. A Társulási Megállapodás I/7. pontja „székhelytelepülése” mondatrésze hatályát veszti, 
helyébe a „kijelölt székhely Önkormányzata” mondatrész lép. 

4. A Társulási Megállapodás III/2.3. pontja és III/7. pontja hatályát veszti. 
5. A Társulási Megállapodás I/3. pontjában a Társulás székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

számra módosul. 
6. A Társulási Megállapodás IV/1. pontja „a bizottságok (Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, 

eseti bizottság), mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” 
mondatrész lép, továbbá a IV/5.3. pontban a „bizottságai” mondatrész „Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság” mondatrészre módosul. 

7. A Társulási Megállapodás IV/8. pontjában a meghatározott évi „négy” ülésszám „hat” 
ülésszámra módosul. 

8. A Társulási Megállapodás IV/10. pontja „és a jelenlévő tagok által képviselt települések 
lakosságszámának egyharmadát” mondatrésze s a IV/11. pont c) pontja „fegyelmi eljárás 
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása” mondatrésze hatályát veszti. 

9. A Társulási Megállapodás a IV/16. pontjában a „kétszer” mondatrész helyébe az „egyszer” 
mondatrész lép, továbbá a IV/27. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe „A Társulási 
Tanács ülésén a tagi Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek” szövegezés 
lép. 

10. A Társulási Megállapodás V/1. pontjában a „Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 
törvényben” mondatrész helyébe az „Magyarország központi költségvetéséről szóló 
törvényben” mondatrész lép V/1. pont szövegezése kiegészül „a Társulási Tanács évente 
külön határozatban állapítja meg a hozzájárulás arányát a Társulás éves költségvetése 



megállapításával egyidejűleg” mondatrésszel. 
11. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjában az „és 2.9.” pontra történő hivatkozás hatályát 

veszti. 
12. A Társulási Megállapodás a VIII/1.2. „a további intézmények alkalmazottai esetében” 

mondatrésze és a „közoktatási, közművelődési, avagy szociális, egészségügyi” mondatrésze 
hatályát veszti, utóbbi helyébe a „-köznevelési - „ mondatrész lép. 

13. A Társulási Megállapodás a IX/14.8 pont „közoktatási” mondatrésze helyébe a „köznevelési” 
mondatrész lép. A Társulási Megállapodás IX/14.8. Pontja szövegezése a „Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás” mondatrészt követően kiegészül a „kijelölt székhely 
Önkormányzata” mondatrésszel. 

14. A Társulási Megállapodás X/1.1. pontja szövegezése a „Társuláshoz csatlakozni” mondatrészt 
követően kiegészül az „évente a” mondatrésszel, míg a naptári év 1. napjával” mondatrészt 
követően az „és július 1. napjával” mondatrésszel. 

15. A Társulási Megállapodás X/3. pont kiegészül az alábbi első bekezdéssel, mellyel egyidejűleg 
a 3. pont szövegezése a 3. pont második bekezdésévé válik, melyben a „kilépő” illetőleg a 
„kilépésig” mondatrészek helyébe a „kiváló” illetőleg a „kiválásig” mondatrészek lépnek: 

„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”. 

16. A Társulási Megállapodás XI/2. pontjában az 1. számú függelék megnevezésében a 17. számú 
módosítás 18. számú módosításra módosul, míg a 2. számú és 3. számú függelék hatályát 
veszti. 

17. A Társulási Megállapodás XI/7. pontja kiegészül az alábbi 7.4. ponttal: 
„7.4. A Társulási Megállapodás 18. számú módosítása 2014. január 1. napján lép hatályba.” 

18. A Társulási Megállapodás 1. mellékletében szereplő táblázat helyébe az alábbi táblázat lép: 
 
 

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 

 
 
 
 
  

19. A Társulási Megállapodás 2. mellékletében a 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás, a 910121 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, a 910123 Könyvtári szolgáltatások és a 



911501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk szakfeladatok hatályukat vesztik. 
 

II. 
 

1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt 18. sz. módosítással 
egységes szerkezetbe foglalja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Vértes Többcélú Kistérségi 
Önkormányzati Társulás 18. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Vértes Többcélú 
Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Határozat kivonatának 
megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
…................................... 
 
       …......................... 
       polgármester 


