/ A Társulási megállapodás módosítását és kiegészítését a vastagon szedett rész tartalmazza/

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A Veszprémi Statisztikai kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. sz. 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16. §-a, a területfejlesztésről
és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásról szóló 2004. évi
CVII.
tv. alapján /jogszabályban
meghatározott közfeladat, 2004. évi CVII. törvény 1. § (1)/ – abból a célból, hogy a kistérség
lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az
önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben,
forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb színtű ellátást és
szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási megállapodást kötnek.
A Többcélú Társulás jogutódja a Veszprémi Kistérség Területfejlesztési Társulásnak.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A jelen megállapodás felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati többcélú kistérségi társulást hoznak létre a kistérség területének
összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére,
megvalósítására); térségi fejlesztésére, szervezésére, valamint a településfejlesztés
összehangolására.
A társulás határozatlan időre, de legalább 3 évre jön létre.
A Társulás neve: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Többcélú
Társulás).
A Társulás székhelye: Veszprém, Óváros tér 9.1
Társulás munkaszervezetének székhelye: Veszprém, Budapest út 89/A
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és önállóan gazdálkodó
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A Társulás irányító szervének neve:
és székhelye:

Társulási Tanács
Veszprém, Óváros tér 9.2

Társulás tagjai és azok székhelye:
Barnag község önkormányzata 8291 Barnag, Fő u.33.
Bánd község önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi u. 60.
Eplény község önkormányzata 8413 Eplény, Veszprémi u. 64.3
Hajmáskér község önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth u. 31.
Hárskút község önkormányzata 8442 Hárskút, Fő u.10.
Herend város önkormányzata 8440 Herend, Kossuth u.97.
Hidegkút község önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő u.67.
Királyszentistván község önkormányzata 8195 Királyszentistván, Fő út 12.
Márkó község önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró M. tér 5.
Mencshely község önkormányzata 8271 Mencshely, Fő u.21.
Nagyvázsony község önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.
Nemesvámos község önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek u.7.
Papkeszi község önkormányzata 8183 Papkeszi, Fő út 42.
Pula község önkormányzata 8291 Pula, Fő u.32.
Sóly község önkormányzata 8192 Sóly, Kossuth L. út 57.
Szentgál község önkormányzata 8444 Szentgál, Fő u. 11.
Tótvázsony község önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar u. 101.
Veszprém város önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Veszprémfajsz község önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő u.55.
Vilonya község önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth út 18.
Vöröstó község önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő u.38.
A társulás, illetve tagjainak lakosságszámát 2010. január 01.-i állapot szerint az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
A Társulás működési területe: A társulás települési önkormányzatainak közigazgatási területe.
A Társulás bélyegzője: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.
A Társulás alaptevékenysége az államháztartási szakfeladatok rendje (szakfeladatrend)
szerint:
- alaptevékenysége: 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
További alkalmazott szakfeladatok:
829000-1
841126-1
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841354-1
841358-1
841401-1

Területpolitikai támogatások és tevékenységek
Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával
összefüggő szolgáltatás

841901

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
(támogatások elszámolása)

841901
841907-1
841907

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (támogatások
elszámolása)
Bűnmegelőzés
Balesetmegelőzés
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Korai fejlesztés, gondozás
Fejlesztő felkészítés
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Háziorvosi Alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Támogató szolgáltatás
Civil szervezetek működési támogatása
Közfoglalkoztatás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás
Egyéb közfoglalkoztatás
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Közművelődési tevékenységek és támogatások
Közművelődési int. Közösségi színterek műk.
Könyvtári szolgáltatások
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

842428-1
842429-1
856011-1
856012-1
856013-1
856020-1
862101-1
862102-1
881011-1
889201-1
889921-1
889922-1
889923-1
889924-1
889925-1
890301-1
89044
890441-1
890442-1
890443-1
900400-1
910501-1
910502-1
910123-1
949900-1
931204-1
931301-1

A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. Ebből következően vállalkozási
tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban 0%.
A Társulási Tanács irányítása alá tartozó Egyesített Szociális Intézmény alaptevékenységei a
3. számú mellékletben találhatóak.
A Társulás jogi személy. A Többcélú Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az elnök által megbízott
elnökhelyettes látja el.
A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a Társulás
gondoskodik.
a) A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik
érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás
feladatai megvalósítása céljából mikro-körzeti társulást hozhatnak létre.
A Társulás tervezett célját és feladatát azonban véleményezés céljából előzetesen a
Társulási Tanács elé kell terjeszteni.
b) A mikro-körzeti társulás elsősorban az egymással szomszédos települések
lakosságának együttes feladatait biztosítja.
c) A mikro-körzeti társulás előkészítését e Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó
szerv4 végzi.
d) A mikro-körzeti társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a
résztvevők külön megállapodásban szabályozzák.

11. A Társulás kapcsolatai:
a. A Társulás együttműködési kapcsolatokat épít ki és ápol más, hasonló célú
önkormányzati
társulásokkal,
a
kistérségben
működő
kisebbségi
önkormányzatokkal.
b. A Társulás törekszik kiaknázni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeket a
Regionális Fejlesztési Ügynökség valamint a szakminisztériumok kínálnak.
c. A Társulás együttműködik különösen területfejlesztési kérdésekben az érdekelt
társadalmi szervezetekkel.
A megállapodásban meghatározott önkormányzati közszolgáltatások ellátásáról a Társulás
gondoskodik.

a) A Társulás tagjai



a kistérség egészére kiterjedő társulási megállapodásban
meghatározott közös kistérségi feladatellátásra,
egyes települési önkormányzatokra kiterjedő ágazati/fakultatív
feladatellátásra társulhatnak.

b) A Társulás keretében létrehozott intézményi társulás útján, a Társulás más tagjának –
települési önkormányzatnak – az intézménye (külön megállapodás) útján ellát társulási
feladatokat.
c) A Társulás ellátási szerződés útján ellát társulási feladatokat,
4
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d) A társulás saját feladatellátással ellát társulási feladatokat
e) A Társulási Tanács minősített többséggel meghozott döntésével kezdeményezheti az
önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében
közös fenntartású intézmények létrehozását.5
A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke
gyakorolja.
A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Ötv., illetve a Tkt. vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérő rendelkezése hiányában tovább nem
ruházható.
A Többcélú Társulás köteles ellátni a törvény által közvetlenül hozzá telepített önkormányzati
feladat- és hatásköröket.

II.
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA
1.

A Társulás célja:

-

Szervezeti keretet biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszerének;

-

az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. kistérségi rendszerének
kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése (térségi feladatellátás);

-

egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás);

-

a kistérség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása,
intézményfenntartás;

-

a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség
területének összehangolt fejlesztése;

-

térségfejlesztés a területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása.

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási
megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják
5
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intézménnyel nem rendelkezik.”
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össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban
rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, területfejlesztési
tevékenységet.
2.

A Társulás feladatai
-

önkormányzati feladat- és hatáskör ellátása, kistérségi közszolgáltatások (ellátásiés szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása,
integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése,
összehangolása, biztosítása, fejlesztése;

-

térségfejlesztés:
+ területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése (fejlesztési
tervek, koncepciók, közös területfejlesztési programok, pályázatok készítése,
megvalósítása);
+ településfejlesztés összehangolása.

A Többcélú Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben
meghatározott feladat- és hatásköröket.
A társulás területfejlesztési feladatkörében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el a
területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szabályai szerint.
A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata
A Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes
feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás
által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.
1. A feladattelepítés tervezése előkészítése során:
figyelembe kell venni a szakmai színvonalat, a minőséget, az eredményességet, a
hatékonyságot, azt, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és
emberközeli közigazgatással szolgálja ki a kistérség lakosságát.
A programok tervezése és előkészítése során számba kell venni, hogy:
1) milyen önkormányzati erőforrások vehetőek igénybe a célok megvalósításához;
2) milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és működtetése
indokolt;
3) fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső, illetőleg helyi forrásokat;
4) vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen lehetséges
eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését el kell végezni,
számba kell venni az előnyöket, illetve hátrányokat;
5) a tervezés során fel kell tárni, és össze kell hangolni az érdekviszonyokat;
6) a programtervezésnél fel kell tárni a lehetséges együttműködők körét.
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2.

Koordinálás során:
a) figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a projekteket (figyelemmel kíséri a
projekt útját, a szükséges hiánypótlásokat teljesíti);
b) gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések
megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről;
c) biztosítja a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítését és a
pályázatok lebonyolítását.
d) összefogja, szervezi a résztvevők munkáját.

3.

A Társulás a döntések végrehajtása során:
a) komplex módon elemzi a végrehajtást, a cél megvalósulása szempontjából;
b) a végrehajtás tapasztalatai alapján – a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás
biztosítása céljából – összefoglaló elemzést készít.
c) A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist, annak
kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek
közreműködésév kell az elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni.

A feladatellátás módja
A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el:
- társulás útján (Többcélú Társulás társulási megállapodás keretében, külön társulási
megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás),
- saját intézmény,
- kistérség-központ intézményei útján,
- mikro-térségi intézmény,
- ellátási szerződés,
- feladat ellátási szerződés,
- közszolgáltatási szerződés,
- vállalkozási szerződés,
- kistérség-központ polgármesteri hivatala,
- mikro-, illetve makro-térség polgármesteri hivatala útján,
- valamint egyéb módon.

III.
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI

III/A.

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS
1. Feladatellátás rendszere
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A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba
foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, amely
pénzügyi hozzájárulással jár.
- Térségi feladatellátás:

Jelen társulási megállapodás keretében a térség egészére
kiterjedően ellátandó feladatellátás.

- Ágazati feladatellátás:

Jelen társulási, valamint külön megállapodás keretében
egyes települési önkormányzatok képviselő-testületei
által átruházott feladatellátás.

-Törvényi

kötelező

feladatellátás:Törvény által
hatáskörellátás.

kistérséghez

telepített

feladat-

és

Térségi feladatellátás: A Többcélú Társulás Társulási megállapodás keretében meghatározott
feladat ellátása a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően.
A Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete jelen társulási
megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, közszolgáltatásokat a Többcélú
Társulás útján látja el.
Ágazati feladatellátás: A Többcélú Társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzat
képviselő-testülete által jelen megállapodás, valamint külön megállapodás keretében
meghatározott feladat ellátására.
A Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete egyes
önkormányzati feladat- és hatáskört, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és
hatáskört átruházhatja a Többcélú Társulásra.
Egyes ágazati feladat ellátására a társult települési önkormányzat képviselő-testülete a
Többcélú Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testületeivel
külön megállapodást köt.
2. Feladatellátás rendszerébe tartozó tevékenységek6
A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő,
hatékony és eredményes tevékenység érdekében, jelen megállapodásban rögzített eljárásban
és módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi
feladatait:
1. oktatás és nevelés
2. egészségügyi ellátás
6

2004. évi CVII. törvény 3.§ (1) c.
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3. szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatok
4. család-, gyermek- és ifjúságvédelem
5. területfejlesztési feladatok
6. mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítása
7. szolgáltatási-szervezési feladatok
8. belső ellenőrzési feladatok
9. természet és környezetvédelmi feladatok
10. turizmus, gazdaság, valamint idegenforgalom fejlesztés
11. közművelődési és közgyűjteményi tevékenység
12. sport feladatok
A Többcélú Társulás a kistérség egészére kiterjedően gondoskodik a jelen megállapodásban
meghatározott kistérségi feladatellátásról azzal, hogy a szociális alapszolgáltatási feladatok
ellátásáról Hárskút Község Önkormányzata, a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, Vilonya Község Önkormányzata és
Királyszentistván Község Önkormányzata egyéb módon gondoskodik.
A Többcélú Társulás a kistérség egy részére, egyes települési önkormányzatokra kiterjedően
gondoskodik a külön megállapodásba foglalt feladatellátásról.

III/B.
Ágazati feladatok
A Többcélú Társulás keretén belül az egyes feladatok megvalósítására mikro-térségek
alakultak, ill. a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel alakulnak meg.
A mikro-térség a Többcélú Társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat- és
hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről,
szervezéséről gondoskodhat. A Többcélú Társulás a feladatok ellátásáról elsősorban szervező
tevékenységével gondoskodik.
Oktatás és nevelés
I. A kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös
közoktatási feladat-ellátási és fejlesztési tervet készít a kistérségre vonatkozóan;
1. összehangolja a közoktatási terveket;
2. segítséget nyújt a közoktatási megállapodások elkészítésében, illetőleg a Társulás
tagjainak felkérésére előkészíti a közoktatási megállapodásokat
3. Információs hálózatot működtet, mellyel információt nyújt a társult önkormányzatok
által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek
(fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
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4. Szakmai napokat szervez.
5. Kistérségi tanulmányi- és sportversenyeket szervez.
6. Segíti a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését. A
szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös pályázatokat készít elő és bonyolít
le.
7. Értékeli az országos kompetencia mérések eredményeit, külső szakember
alkalmazásával javaslatot tesz a szükséges nevelési, pedagógiai lépésekre.
8. Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása
során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.
9. Közreműködik a pedagógiai szakszolgálati feladatok megszervezésében, nevelési
tanácsadás, a logopédiai ellátás és a korai fejlesztés biztosításában.
10. Pályázatot nyújthat be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket, segíti a
társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében.
11. Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre
Mikro társulás formájában ellátott óvodai nevelés, általános iskolai oktatás
megállapodás alapján:
1) Nagyvázsony Község Önkormányzata ellátja a területén élő gyermekek óvodáztatását
és általános iskolai nevelését, oktatását. (Ellátja továbbá Barnag, Pula, Mencshely,
Vöröstó Községek gyermekeinek nevelését, oktatását intézményfenntartó társulás
útján.)
2) Tótvázsony Község Önkormányzata ellátja a területén élő gyermekek óvodáztatását és
általános iskolai nevelését, oktatását. (Ellátja továbbá Hidegkút Község gyermekeinek
nevelését, oktatását intézményfenntartó társulás útján.)
3) Nemesvámos Község Önkormányzata ellátja a község területén élő gyermekek
óvodáztatását és általános iskolai nevelését, oktatását. (Ellátja továbbá Veszprémfajsz
Község gyermekeinek nevelését, oktatását intézményfenntartó társulás útján.)
4) Herend Város Önkormányzata ellátja a település területén élő gyermekek általános
iskolai nevelését, oktatását. (Ellátja továbbá Bánd, Hárskút, Márkó települések
községek iskolás korú gyermekeinek oktatását intézményfenntartó társulás útján)
5) Hajmáskér Község Önkormányzata ellátja a község területén élő gyermekek
óvodáztatását és általános iskolai nevelését, oktatását. Ellátja továbbá Sóly és
Szentkirályszabadja Község gyermekeinek nevelését, oktatását a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
8.§.-ban foglalt felhatalmazással élve intézményfenntartó társulás útján 2008.
augusztus 1. napjával kezdődő hatállyal. A közösen fenntartott, közös igazgatású
intézmény neve: Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda (és tagintézményei).

10

6) Veszprém Város Önkormányzatának Hriszto Botev Általános Iskolája
intézményfenntartó társulás formájában tagintézményként működteti a Felsőörsi
Malomvölgy Általános Iskolát
7) 2009. augusztus 1. hatállyal Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának tagja Eplény Község Önkormányzatával
a Gyulaffy László Általános Iskola (8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24.) közös
fenntartására Intézményfenntartó Társulást hozott létre /a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§./. A közös
fenntartással kapcsolatos feladat és hatásköröket Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. Az intézményfenntartó társulás a VKTT
kistérségen átnyúló mikro-társulásaként működik.
II. Önállóan látja el az óvodai nevelést, általános iskolai oktatást:
1. Veszprém Város Önkormányzata ellátja a város területén élő óvodáskorú gyermekek
óvodai ellátását, iskoláskorúak általános iskolai oktatását kivéve Hriszto Botev Általános
Iskolát.
2. Herend város Önkormányzata ellátja a területén óvodáskorú gyermekek óvodai ellátását.
3. Szentgál Község Önkormányzata ellátja a területén élő óvodáskorú gyermekek óvodai
ellátását, iskoláskorúak általános iskolai oktatását.
4. Hárskút Község Önkormányzata ellátja a területén óvodáskorú gyermekek óvodai
ellátását.
5. Bánd, Márkó Község Önkormányzata ellátja a területén óvodáskorú gyermekek óvodai
ellátását.

III. Kistérségen kívüli társulás formájában látja el az óvodai nevelést és általános iskolai
oktatást:
1.

Vilonya Község Önkormányzata kistérségen kívüli együttműködéssel ellátja a területén
élő óvodáskorú gyermekek óvodai ellátását, iskoláskorúak általános iskolai nevelését,
oktatását.

2.

Papkeszi Község Önkormányzata kistérségen kívüli együttműködéssel ellátja a területén
élő óvodáskorú gyermekek óvodai ellátását, iskoláskorúak általános iskolai nevelését,
oktatását.

3.

Királyszentistván Község Önkormányzata kistérségen kívüli együttműködéssel ellátja a
területén élő óvodáskorú gyermekek óvodai ellátását, iskoláskorúak általános iskolai
nevelését, oktatását.
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IV. Veszprém székhellyel a Veszprémi Nevelési Tanácsadón keresztül ellátott
szakszolgálati feladatok ellátási szerződés alapján:
1.
2.
3.

Nevelési tanácsadás szakszolgálati feladatot a kistérség valamennyi tagönkormányzata
közigazgatási területén, (Vilonya esetében Berhida látja el.)
Logopédiai szakszolgálati feladatok szakmai koordinációját a kistérség valamennyi
tagönkormányzata közigazgatási területén.
Korai fejlesztés szakszolgálati feladatot a kistérség valamennyi tagönkormányzata
közigazgatási területén látja el, mely során a sajátos nevelési igény megállapításának
időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülő bevonásával, a
szülő részére tanácsadás nyújtása történik. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte,
akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha nem kapcsolódhat be az óvodai
nevelésbe.”
V. Logopédiai szakszolgálati feladatot a társulás a helyi önkormányzatokkal kötött
feladat ellátási megállapodás alapján intézményei útján látja el.
VI. Kistérségen kívüli társulás formájában látja el a szakszolgálati feladatokat:
Vilonya Község Önkormányzata kistérségen kívüli együttműködéssel ellátja a nevelési
tanácsadási és logopédiai szakszolgálati feladatokat

Egészségügyi ellátás
1. Hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer és a települési szolgáltatás-szervezési
koncepció összehangolása.
2.

Egészségügyi alapellátás körzetei kialakításának összehangolása.

3. A háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségben történő működtetésének
összehangolása.
4. A fogászati ellátás térségben történő működésének összehangolása.
5. Az iskolaorvosi ellátás térségben történő működésének összehangolása.
6. Védőnői szolgálat térségi összehangolása, közös szervezése, szakmai koordinálása.
7. A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség
egészségügyi helyzetének figyelemmel kisérése, a lakosság egészségügyi helyzetének
romlása esetén felvilágosítás szervezése.
8. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés, megvalósítás szervezése.
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9. A térségben járó beteg szakellátás megszervezése, tárgyi, személyi feltételek közös
biztosítása.
10. Térségre kiterjedő illetékességgel rendelkező rehabilitációs bizottság működtetése.
11. A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése.
12. Vizsgálják a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.
13. A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését és
értékelését.
14. Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött
megállapodások során a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták
elintézésében.
15. Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre.
A központi ügyelet Veszprémi székhellyel valósul meg. Az ügyeleti rendszerben résztvevő
települések: Veszprém, Herend, Hidegkút, Tótvázsony, Pula, Barnag, Vöröstó, Márkó,
Nagyvázsony, Mencshely, Veszprémfajsz, Nemesvámos, Hárskút, Bánd, Vilonya, Papkeszi.
A Többcélú Társulás további települései az orvosi ügyeletet a statisztikai kistérségen kívüli
ügyeleti rendszerhez történő csatlakozással oldják meg. Szentgál az Ajkai Magyar Imre
Kórházon keresztül, Hajmáskér és Sóly Várpalotán a Palotahosp Kft.-n keresztül,
Királyszentistván a Balatonalmádi Huszár és Társa Bt. együttműködésével.
Szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatok
1.

A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és
szolgáltatásokat végző – támogató szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, házi segítségnyújtás – intézmények, szolgáltatók fejlesztését,
szolgáltatásainak biztosítását.

2.

A Társulás szervezi a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.

3.

A Társulás lehetőséget biztosít a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel
rendelkező Támogató szolgálat igénybevételére Veszprém, Herend, Hidegkút,
Tótvázsony, Pula, Barnag, Vöröstó, Márkó, Nagyvázsony, Mencshely, Veszprémfajsz,
Nemesvámos, Hárskút, Bánd, Vilonya, Papkeszi, Hajmáskér, Sóly, Királyszentistván és
Szentgál azaz a kistérség egész területére együttműködési megállapodás útján

4.

A támogató szolgálat biztosításával lehetőség nyílik a fogyatékkal élő személyek
saját lakhelyén, lakókörnyezetében történő segítésére, életvitelük megkönnyítésére
elsődlegesen a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének segítésére, valamint önállóságuk
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítására. A támogató
szolgálat kistérségi szintű biztosításával lehetőség nyílik az önálló életvezetés
támogatására, igazodva az igénylők életkorához, fogyatékosság típusához, mértékéhez,
élethelyzetéhez és képességeihez.
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5.

A Társulás koordinálja a kistérségben a családsegítés feladatának biztosítását,
elláttatja azt intézményfenntartó társulás és ellátási szerződés keretén belül.

6.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít Veszprém Megyei Jogú Város
közigazgatási területén. Ezt a szolgáltatást technikai és financiális korlátok miatt a
Kistérség településein az Egyesített Szociális Intézmény nem tud biztosítani. A
szolgáltatást a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek igényelhetik az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából.

7.

A Társulás
előkészítéséről.

8.

A Társulás segíti és koordinálja a térségben a nemzetiségi és etnikai programok
kidolgozását.

9.

A Társulás a szociális intézmények és feladatok ellátásának támogatására
pályázatot nyújthat be.

10.

A Társulás lehetőséget biztosít az Egyesített Szociális Intézmény útján a térségre
kiterjedő házi segítségnyújtás igénybevételére. Koordinálja annak létrehozását és
elláttatását a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása egész területén. A házi
segítségnyújtás biztosításával lehetőség nyílik gondoskodni azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak;
akik az életvitelükhöz, személyi vagy környezeti tisztaságuk biztosításához, társas
kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez erre
rászorulnak.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: az alapvető gondozási, ápolási feladatok
elvégzését; az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést; a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

gondoskodik a kistérségben átmeneti szálló létrehozásának

11. A Társulás lehetőséget biztosít a kistérségben, a Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő „Éltes Mátyás” Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza intézmény keretein belül külön megállapodás útján a felnőtt
értelmi fogyatékosok nappali ellátásának biztosítására, Veszprém, Herend, Hidegkút,
Tótvázsony, Márkó, Veszprémfajsz, Nemesvámos, Hárskút, Bánd, Papkeszi, Hajmáskér,
Sóly, Királyszentistván és Szentgál települések közigazgatási területén élő lakosokra
kiterjedően.
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, önkiszolgálásra részben képes vagy
önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak napközbeni étkeztetését.
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12. A
társulás
Bánd,
Barnag,
Eplény,
Hajmáskér,
Herend,
Hidegkút,
Királyszentistván,7Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula,
Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó közigazgatási
területén8 biztosítja az irányítása alá tartozó Egyesített Szociális Intézmény keretein belül
a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása szociális
alapszolgáltatási, továbbá az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona szociális
szakellátási feladatokat.
A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk,
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,
vagy hajléktalanságuk miatt.
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött,
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.
Az idősek otthona önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi
négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, a nyugdíjkorhatárt betöltött
személyek teljes körű ellátását biztosítja.
Jelen Társulási Megállapodásban is rögzítésre kerül, hogy a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2010. január 1. napjától átvette az irányítói jogokat a Veszprém
Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézménye és Herend Város Idősek Klubja
vonatkozásában. 2010. február 1-jei hatállyal a VKTT Herendi Idősek Klubja
beolvadással megszüntetésre került. A jogutód a VKTT Egyesített Szociális Intézménye.
A feladatokat a VKTT – mint fenntartó – a VKTT Egyesített Szociális Intézménye útján
látja el. Az Egyesített Szociális Intézmény Herend városban idősek klubját, étkeztetést,
házi segítségnyújtást, Szentgál, Papkeszi, Nagyvázsony településeken étkeztetést és házi
segítségnyújtást biztosít, Márkó és Bánd településeken étkeztetést biztosít. Herend,
Márkó, Bánd és Szentgál települések vonatkozásában a szociális alapszolgáltatások közül
az idősek nappali ellátását 2010. január 1-jétől január 31-éig a VKTT Herendi Idősek
Klubja, 2010. február 1. napjától a VKTT Egyesített Szociális Intézménye biztosítja.
2010. január 1-jétől hatályban lévő Feladatellátási megállapodások alapján a szociális
alapszolgáltatásokból szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és idősek nappali
ellátását, szakosított ellátásokból időskorúak ápolást, gondozást nyújtó intézményi
ellátási feladatokat veszi igénybe a Társulás Egyesített Szociális Intézményén keresztül
Eplény, Királyszentistván, 9Nemesvámos, Veszprémfajsz, Hidegkút, Vöröstó,
Mencshely, Pula, Barnag, Bánd, Nagyvázsony, Papkeszi, Márkó, Herend, Szentgál
települések. Veszprém Megyei Jogú Város és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
között megkötött fenntartói jogok átvételéről szóló Megállapodás alapján a szociális
ellátást a VKTT Egyesített Szociális Intézménye biztosítja. 2010. augusztus 1-jétől
Tótvázsony településen étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít. A Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása az egyes tagönkormányzatokkal megkötött ellátási és
7

jelen módosítás 2013. január 1. napjával lép hatályba
A Társulást alkotó önkormányzatok közigazgatási területe (kivétel: Hárskút)
9
jelen módosítás 2013. január 1. napjával lép hatályba
8
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támogatási szerződések útján vállalt feladatait a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulásának társult önkormányzatainak (kivétel Hárskút település) közigazgatási
területére kiterjedően látja el.
13. A módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92. § (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy
többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A törvényi rendelkezésnek megfelelően a Társulási Tanács a települési önkormányzatok
egyetértésével Papkeszi Község Önkormányzatát jelöli ki, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló szabályokat – figyelemmel a Társulási Tanács határozataira – rendeletében
szabályozza.
A rendeletalkotás (módosítás) előfeltétele az, hogy annak szövegét a Társulási Tanács
előzetesen megtárgyalja és elfogadja. A Papkeszi Község Önkormányzata által
megalkotott (módosított) rendelet hatálybalépésének időpontja legkésőbb tárgyév április
1. napja.
Erre figyelemmel a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeleteiket 2011. április 1. napjáig kötelesek
felülvizsgálni.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem
1. A Társulás összehangolja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a
fejlesztéseket.
 Családgondozás
 Jelzőrendszer működtetése
 Pszichológiai tanácsadás
 Jogi tanácsadás biztosítása
 Adminisztráció
 Szabadidős programok
 Egyéb segítő tevékenységek – finanszírozás, illetve igény függvényében –
biztosíthatók (törvényben meghatározott finanszírozási feltételek mellett
biztosítható)
 Szupervízió
2. Közösen biztosít a társulás egyes gyermekjóléti alapellátásokat, illetve szervezi a térségen
belül és kívül máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást.
3. Jelzőrendszeri tanácskozás megszervezése.
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4. Kistérségi konferenciák, rendezvények, szakmai egyeztetések,
szervezése, szakmai módszertani anyagok készítése, kiadása.

tapasztalatcserék

5. Térségi adatbázis létrehozása, információs rendszer működtetése.
6.

Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés, megvalósítás szervezése.

Mikro-térségi feladatellátás:
1.

A Veszprém Megyei Jogú Város Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona integrált intézmény látja el a gyermekjóléti szolgáltatás,
gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátási, továbbá a családsegítés
szociális alapszolgáltatási feladatokat intézményfenntartó társulás keretein belül Barnag,
Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula, Tótvázsony,
Veszprém, Veszprémfajsz, Vöröstó települések közigazgatási területén.

2. Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata útján látják
el a gyermekjóléti alapellátási feladatot, és a családsegítő szolgáltatást intézményfenntartó
társulás keretén belül. A gyermekjóléti alapellátásban, családsegítés biztosításában
résztvevő települések: Herend, Bánd, Szentgál, Hárskút, Márkó, Kislőd, Városlőd,
Csehbánya.
3. Hajmáskér, Sóly, Királyszentistván településeken a gyermekjóléti és a családsegítési
szolgáltatást a Bendola Human Szolgáltató Betéti Társaság ellátási szerződés alapján látja
el.
4. Vilonya település a kistérségen kívüli Berhida Városon keresztül látja el a gyermekjóléti
alapellátási és családsegítési feladatokat.
Területfejlesztési feladatok
A Kistérségi Társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok
területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési
elképzeléseit.
Ennek keretében:
1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.
2. Kidolgozza, kidolgoztatja és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját,
illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását.
3. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.

17

4. A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt
nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi
területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban.
5. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal
és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai
finanszírozására.
6. Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról,
programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.
7. Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek
kezelésében.
8. Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához.
9. Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel
rendelkező szervezeteknél.
10. Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt
– szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.
11. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.
12. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
13. Többcélú Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő
feladatokat - legalább 3 évre az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési
önkormányzat részvételével, kilépés vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátja.
A Többcélú Társulás valamennyi települése részt vesz a területfejlesztési feladatok
ellátásában.
Mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítása
A mozgókönyvtári szolgáltatásban résztvevő önkormányzatok nyilvántartott, nyilvános
könyvtárral nem rendelkeznek. A feladat ellátására az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral
ellátási szerződést kötött a Kistérségi Társulás. A mozgókönyvtári ellátásban résztvevő
önkormányzatok: Bánd, Barnag, Hajmáskér, Hárskút, Hidegkút, Királyszentistván,
Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Papkeszi, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony,
Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó. A szolgáltatás biztosítása során belül a Megyei Könyvtár:
1. Állapotfelmérést készít minden egyes Szolgáltató-helyről a meglévő ismeretei, a
szakfelügyeleti jelentések és a település könyvtárában tett személyes látogatás alapján.
2. Javaslatot tesz ennek eredményeképpen a fejlesztendő területekre.
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3. Hároméves tervet készít, évekre lebontva, az érintett felekkel egyeztetve az elvégzendő
feladatok, fejlesztések ütemezéséről.
4. A minőségi szolgáltatás érdekében szakmai javaslatok, egységes elvek alapján kialakítja a
Szolgáltató-helyek informatikai infrastruktúráját.
5. Nyilvántartásba veszi a dokumentumokat, s a szolgáltató könyvtár számítógépes integrált
rendszerében, adatbázisában feldolgozza oly módon, hogy azok adatai a könyvtári
Szolgáltató-helyeken is hozzáférhetőek, kereshetőek legyenek.
6. Megszervezi a dokumentumok kiszállítását.
7. Elvégzi a statisztikai adatszolgáltatás feladatát az önkormányzatok és a minisztérium felé.
8. A kistelepülési könyvtári ellátást segítő pályázatokat figyelemmel kíséri, javaslatot tesz
pályázatra.
9. Helyismereti gyűjteményével, sajtófigyelésével segíti a településekre, településen élőkre
vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtését.
10. Alapfokú könyvtárismereti tanfolyamokat szervez a szolgáltatások közvetítésével
megbízott személyeknek, szakmai ismereteik bővítését továbbképzések keretében
biztosítja.
11. A gyermekek számára igény szerint a központi könyvtárban, és az adott településen is
könyvtárhasználati foglalkozásokat tart, bevonja őket a korosztályukat érdeklő megyei és
országos versenyekbe, programokba.
12. A nemzeti és etnikai kisebbségi lakosság számára az őket érdeklő és érintő, nemzetiségi
anyanyelvű dokumentumokat gyarapítja, és igény szerint a Szolgáltató-helyre eljuttatja.
13. Könyvtárközi kölcsönzés útján hangoskönyv ellátást biztosít.
14. Segítséget nyújt a Szolgáltató-helyeknek az egységes arculat kialakításához.
Szolgáltatási-szervezési feladatok
Rendszeresen, évente több alkalommal szakmai továbbképzéseket, konferenciákat szervez
együttműködve a térségben található szakemberekkel, vendégelőadókkal, akár külföldről
is.
Térségi információs hálózatot működtet, mely által a helyben szokásos módon információt
nyújt a társult önkormányzatoknak és az azok által fenntartott intézményeknek, illetve a
kistérség területén működő intézményeknek - fenntartótól függetlenül - a feladatellátás
folyamatáról és eredményéről.
A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös
megjelentetése.
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Pályázat benyújtása szolgáltatási, idegenforgalmi feladatok megoldására.
Kistérségi információs adatbázis kiépítése.
A Többcélú Társulás valamennyi települése részt vesz a szolgáltatási-szervezési feladatok
ellátásában.
Belső ellenőrzési feladatok
1.
Társulási kereteken belül (a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv10 útján) történik a
belső ellenőrzés összehangolása, közös szervezése, működtetése a következő települések
esetén: Hidegkút, Tótvázsony, Pula, Barnag, Vöröstó, Márkó, Nagyvázsony, Mencshely,
Veszprémfajsz, Nemesvámos, Sóly, Hajmáskér, Herend, Hárskút, Bánd, Szentgál, Papkeszi
2.
Önállóan, saját szervezeti egysége útján látja el a feladatot Veszprém.
3.
A Többcélú Társulás fennmaradó települései statisztikai kistérségen kívüli társulás
formájában látják el a belső ellenőrzési feladatokat: Vilonya és Királyszentistván.

Természet és környezetvédelmi feladatok
1. Összehangolja
Programját.

a

kistérséghez

tartozó

települések

Települési

Környezetvédelmi

2. A kistérségre közös Környezetvédelmi Programot készít (a továbbiakban: Program).
3. Gondoskodik a Programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás ellenőrzéséről.
4. A Program végrehajtását szükség szerint, de legalább kétévente felülvizsgálja.
5. A kistérség környezetvédelmi feladatainak a megoldására közös Környezetvédelmi Alapot
hoz létre.
6. Közös hulladékgazdálkodási tervet készít és szervezi annak végrehajtását.
7. Környezeti hatás vizsgálatok végzése, melynek célja a tervezett tevékenység összes
környezeti hatásának a felmérése, értékelése.
8. Vizsgálja a települési környezet tisztaságát, a csapadékvíz elvezetését, a kommunális
szennyvízkezelést, gyűjtést, elvezetést, tisztítást, kommunális hulladékkezelést.
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jelen módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba
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9. Pályázatot nyújt be.
10. A fenntartható fejlődés megtartása érdekében a kistérség adatbázist működtet.
A Többcélú Társulás valamennyi települése részt vesz e feladatok ellátásában.
Turizmus, gazdaság, valamint idegenforgalom fejlesztés
1. Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és turisztikai helyzetét, adottságait.
2. Kidolgozza, kidolgoztatja és elfogadja a kistérség turizmusfejlesztési koncepcióját, illetve
ennek figyelembevételével készített gazdaságfejlesztési programot, ellenőrzi azok
megvalósítását.
3. Forrásokat gyűjthet a Kistérségi Társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok
megvalósításához.
4. Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.
5. Pályázatot nyújthat be a kistérség turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez.
6. Kistérségi kerékpárutak kialakítására közlekedési – fejlesztési tervek készítése.
7. Kistérségi adatbázist hoz létre.
A Többcélú Társulás valamennyi települése részt vesz a területfejlesztési feladatok
ellátásában.
Közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
1. A Társulás részt vesz a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos
szervezési feladatokban, ezen belül közös állománygyarapító terveket készít, szükség
esetén a kistérségi feladatok szakszerű ellátása érdekében könyvtári szakembert
alkalmaz, összehangolja a közkönyvtárak nyitva tartásának rendjét.
2. Szervezi és koordinálja a kistérség települései környezeti, szellemi, művészeti
értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi
művelődési szokások gondozásáról, gazdagításáról.
3. Kiemelt figyelmet fordít a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi
életének, érdekérvényesítésének segítésére, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítésének és fenntartásának segítésére.
4. Közművelődési programot készít, amely kapcsolódik a falusi turizmus, a borturizmus,
a lovas turizmus, valamint a gyógy- és idegenforgalmi turizmus rendezvényeihez.
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5. A Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek kialakítása, a
közhasznú ismeretterjesztő és nyelvtanfolyamok szervezése, a művészeti események,
a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében.
6. Művészeti vetélkedőket, gálákat szervez, és gondoskodik a művészeti, valamint a
hagyományőrző csoportok kölcsönös szerepeltetéséről.
7. Saját eszközeivel, szakembereivel, valamint a tagönkormányzatok eszközeivel,
szakembereivel, biztosítja a közművelődési rendezvények lebonyolítását segítő
komplett technikai bázist (hangosítási, világosítási, audiovizuális eszközök) és
szakembert.
8. Segítséget nyújt a kistérségben a közművelődési megállapodások elkészítésében,
illetőleg a Társulás tagjainak felkérésére előkészíti a közművelődési
megállapodásokat;
9. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés
feltételeinek és színvonalának javítását.
10. Kistérségi közművelődési és közgyűjteményi adatbázist hoz létre.

Sport feladatok
1.)

Összehangolja a hatáskörébe tartozó testnevelés és sport céljait
szolgáló létesítmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és
működését.

2.)

Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás
gazdag életmóddal kapcsolatos sportszakmai felvilágosító tevékenységben,
továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben való együttműködést.

3.)

Együttműködik az utánpótlás nevelés, sport tehetséggondozás
területén.

4.)

Segíti
a
kistérségi
települések
sportértékeinek,
sporthagyományainak feltárását, megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról.

5.)

Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti
a testnevelés és sport feltételeinek és színvonalának javítását.

6.)

Kiemelt
figyelmet
fordít
a
kistérségben
működő
sportszervezetek társadalmi kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás
közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésére.

7.)

Együttműködik az állami sportinformációs adatszolgáltatással
összefüggő önkormányzati feladatokban.

8.)

Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti
a sporttal kapcsolatos programok színvonalának javítását.
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A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE
A tagsági jogviszony keletkezése
1. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületi mindegyikének minősített
többséggel hozott határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket.
A határozatban meg kell jelölni, hogy mely feladat, közszolgáltatás kistérségi szintű
ellátására kíván társulni a képviselő-testület. A határozatban rendelkezni kell arról, hogy
a képviselőtestület a társulási megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek
elfogadja, a Társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi
hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

2. Az önkormányzatok a saját belső szabályzatuk szerint hagyják jóvá a pénzügyi
kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok
külön többlet finanszírozását érintő döntéseket.

A tagsági jogviszony megszűnése, kiválás
1.

A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kiválásra vonatkozó
határozata megküldésével az év végén kiléphet.
A kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat
képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival
közölni.

2

A Társulási tagság megszűnik:
-

ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül;
ha a társulási tagság a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező
települések képviselő-testületei megerősítik minősített többségű határozatukkal;
a Társulás Tagjainak több mint a fele 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 tett eleget.

3. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, amely visszatérítendő
támogatásban részesült, a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.
A Társulás tagnyilvántartása
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1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapításának alapja is.
2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
-

az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
belépés időpontját,
a tagság megszűnésének időpontját,
a szavazati jogosultságot és mértékét,
a tagot a Társulási Tanácsban képviselő polgármester nevét, illetőleg amennyiben a
képviselő-testület arról rendelkezett, a polgármestert helyettesítő személy nevét,
beosztását,

3. A tagnyilvántartást a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szerv11 vezeti.
A Társulás szervei
1. A Társulás szervei a Társulás Tanácsa, a Társulás elnöke, elnökhelyettese(i), a Társulás
mikro-körzeti tanácsa vagy tanácsai, a Társulás szakmai, a feladatokat előkészítő szakmai
és eseti bizottsága(i), a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját előkészítő
bizottságai, valamint a Társulás munkaszervezeti feladatai tekintetében Veszprém
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.12
2. A Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa egyben a Kistérségi Területfejlesztési Tanács
szerveként is működik.
3. A Társulás működését, a Társulási Tanács irányító és stratégiai munkáját, véleményező,
előkészítő és javaslattevő jelleggel a kistérségi társulás önkormányzatainak jegyzői
(körjegyzői) segíthetik. Ennek intézményesített formáját a jegyzők (körjegyzők)jegyzői
kollégium formájában alakíthatják ki.
Társulási Tanács
A Társulás vezető szerve a Társulás Tanácsa. A Társulás közös döntéshozó szerve a Társulási
Tanács.
A Társulási Tanácsot a Társulás Tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester
helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A meghatalmazás teljes körű, és
részleges körű lehet. A meghatalmazást írásban kell benyújtani, s annak a meghatalmazás
terjedelmét egyértelműen és konkrétan tartalmaznia kell.

Társulás Elnöke

11
12

jelen módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba
jelen módosítás 2013. január 1. napjával lép hatályba
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Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére,
titkos szavazással választják meg. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot
tehet.
Az Elnök képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét
– külön meghatalmazás nélkül – a soros elnökhelyettes látja el. Az Elnök összehívja és vezeti
a Társulási Tanács, illetve az Előkészítő Bizottság üléseit, gondoskodik a jegyzőkönyv
elkészítéséről.
A Társulás nevében kötelezettségvállalásra az Elnök jogosult.
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
határozza meg.
Társulás Elnökhelyettese
A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából
titkos szavazással elnökhelyetteseket választ. Az elnökhelyettesek személyére a Társulás
elnöke tesz javaslatot.
Mikro-körzeti bizottság
A Társulások azon tagjaiból (polgármestereiből) áll, mely tagok e jelen Többcélú Társulási
Megállapodáson belül az önkormányzatok egy vagy több kötelező alapellátási feladatát
vagy szabadon választott feladatát együtt oldják meg.
A bizottsági tagok személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.
A mikro-körzeti bizottság feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének
koordinációja, ellenőrzése, figyelemmel kísérése, valamint a hatékony működtetés, a
szolgáltatás színvonalának ellenőrzése.
Oktatási Bizottság
1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács
döntéseinek végrehajtását segítő szerve.
2. Az Oktatási Bizottság maximum 5 főből áll.
3. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag
javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra
megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan
személy javasolható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a
kistérségben. A bizottságok tagjai közé az oktatási ügyekben jártas tagot kell választani.
A megválasztható személyek számát több jelölt, és szavazategyenlőség esetén a Társulási
Tanács elnöksége tagjai választásánál kiírt szabályzatot kell alkalmazni.
Jegyzői Kollégium
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A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint
a Tanács döntéseinek végrehajtását segítő szerve.

1.

2. A Jegyzői Kollégium tagjai a Kistérségi Társulás önkormányzatainak jegyzői és
körjegyzői. A Jegyzői Kollégium munkáját választott vezetője irányítja. A Jegyzői
Kollégium tagjai sorából jegyzői elnökséget választhat. Az elnökség feladata a Társulási
Tanács elé kerülő előterjesztések és javaslatok szakmai, törvényességi szempontú
véleményezése.
3. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szerv13 munkájának törvényességi
és szakszerűségi véleményezését, segítését a Jegyzői Kollégium elnöksége, illetve azok
vezetője gyakorolja.
Pénzügyi ellenőrző Bizottság
1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács
döntéseinek végrehajtását segítő szerve.
2. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság maximum 5 főből áll.
3. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag
javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra
megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjainak legalább felét a tanács tagjai kell, hogy
alkossák. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, aki
az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A
bizottságok tagjai közé pénzügyi területen jártas tagot kell választani.
A megválasztható személyek számát több jelölt, és szavazategyenlőség esetén a Társulási
Tanács elnöksége tagjai választásánál kiírt szabályzatot kell alkalmazni.
4. Feladatai 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) a Társulás gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak
történő beszámolás.
Közbeszerzési Bizottság
A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács
döntéseinek végrehajtását segítő szerve.

1.

2. A Közbeszerzési Bizottság maximum 5 főből áll.

13

jelen módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba
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3. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag
javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra
megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan
személy javasolható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a
kistérségben. A bizottságok tagjai közé a közbeszerzésben jártas tagot kell választani.

Szociális Bizottság
1. A Társulási Tanács szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő, valamint a Tanács
döntéseinek végrehajtását segítő szerve.
2. A Szociális Bizottság maximum 5 főből áll.
3. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag
javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra
megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjainak legalább felét a tanács tagjai kell, hogy
alkossák. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, aki
az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A
bizottságok tagjai közé szociális területen jártas tagot kell választani.
A megválasztható személyek számát több jelölt, és szavazategyenlőség esetén a Társulási
Tanács elnöksége tagjai választásánál kiírt szabályzatot kell alkalmazni.
Eseti Munkabizottság
1. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére
és végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot hozhat létre.
2. A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és
működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani.
3. Elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg a munkabizottság létrehozásával
egy időben. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. A bizottságok
elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra megválasztott tag láthatja el.
A bizottság tagjainak megválasztása során tagként olyan külső személy is javasolható,
aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A
bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési
ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani.
A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szerv14
1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait, vagyis a döntéseinek előkészítését,
feladatainak végrehajtását a közszolgáltatási, közigazgatási és területfejlesztési
feladatok ellátását a 2012. november 13-i társulási ülésen hozott __/2013. (XI. 13.)
14

jelen fejezetet érintő módosítások 2013. január 1. napján lépnek hatályba
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számú határozat értelmében – illetve a Mötv. 95. § (4) bekezdésében írt eltérő
megállapodás hiányában – a Társulás székhelyének polgármesteri hivatala, vagyis
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.
2.

A munkaszervezet önálló költségvetési szerv, vezetőjét a Társulási Tanács bízza meg
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény előírásai szerint. A Társulási Tanács
hatáskörébe tartozik a vezető megbízása és felmentése, a vele kapcsolatos fegyelmi
eljárás megindítása, állásból való felfüggesztése és a fegyelmi büntetés kiszabása.
Ezen körön kívüli munkáltatói jogok gyakorlója a Társulás Elnöke.

3.

Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámot a Társulási Tanács
határozza meg.

4.

A munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv feladata különösen:
a) a Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, a végrehajtás koordinálása;
b) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a
gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal
kapcsolatos elképzeléseit;
c) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a
minisztériumok, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési,
szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársaival,
valamint önkormányzati területfejlesztési társulások munkatársaival, a
kistérségben működő közigazgatási szervekkel, intézményekkel a
fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében;
d) a kistérségben lévő önkormányzatok részére segítséget nyújt a pályázati
lehetőségek feltárásában, kidolgozásában.
e) a munkaszervezet ellátja a Tftv. 10/F. § (1) bekezdésében foglalt
feladatokat is;
f) ellátja a 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartási és
adatszolgáltatási feladatokat.

5.

A munkaszervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és önállóan gazdálkodó
A munkaszervezet vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint 5 éves határozott
időtartamra, mint kinevezett magasabb vezetőt.
A foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

állnak

V.
A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE
A Társulási Tanács ülései
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a

közalkalmazottak

1. A Tanács a Társulás döntéshozó szerve.
2. A Társulási Tanács üléseit évente minimum 4-szer, negyedévente, a Társulási Tanács által
meghatározott időpontban tartja.
3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal;
b) a Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásban vagy a Társulási Tanács
által meghatározott esetben;
c) a Társulás Tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára,
annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül;
d) a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül.
4. A Társulási Tanács összehívása, az ülés előkészítése, az előterjesztések tartalmi és formai
elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
5. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az őt helyettesítő
elnökhelyettes vezeti le.
A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a
jelenléti ív alapján kell megállapítani.
6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint
felével rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települések
lakosságszámának egyharmadát.
7. A Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a települések jegyzői,
valamint a munkaszervezet vezetője15, illetőleg saját szakterületüket illetően a
munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv16 alkalmazottai, akik a döntések előkészítése
során szakmai véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek. A jegyzők továbbá
figyelemmel kísérik a Társulási Tanács működésének törvényességét.
8. A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzati törvénynek, a képviselő-testületi üléseinek
jegyzőkönyveire vonatkozó szabályai szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet az elnök és a hitelesítésre kijelölt személy írja alá. A jegyzőkönyvet, az
ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Veszprém Megyei Közigazgatási
Hivatalnak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályzatot a Társulás Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
9. A Társulási Tanács, mint Kistérségi Területfejlesztési Tanács a rá vonatkozó külön
jogszabályban foglaltak szerint tartja üléseit, és hozza döntéseit, a külön jogszabályban
foglaltak szerint elkészített szabályzata alapján.
10. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhelytelepülés polgármestere hívja össze. Az
alakuló ülésen történik az Elnök és az Elnökség tagjainak megválasztása, a Szervezeti és
15
16
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Működési Szabályzat elfogadása. Az SZMSZ elfogadása során alkalmazni kell a
Tftv.10/D. § (6) bekezdésében foglalt szabályokat.
A Társulási Tanács döntései
1. A Társulási Tanács döntése: határozat vagy ajánlás.
2. A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi
forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések
megjelenési formája. A Társulásban résztvevő önkormányzatok, amennyiben külön
döntésükre szükség van, a határozatban megjelölt döntéstől eltérő, más tartalmú
döntést nem hozhatnak.
Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag
eltérő véleménye esetén a tanácsnak a döntését újra lehet tárgyalnia.
Az újratárgyalást a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével az aggályokat
megfogalmazó testület polgármesterének kell a Társulási Tanács elnökénél bejelenteni.
Az újratárgyalás során a konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés
sikertelensége esetén, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a megállapodást alapos ok
nélkül meg nem kötő, azt az akadályozó önkormányzat hibájából a Társulásnak kára
származik, úgy az igazolt kárt az okozó köteles a Társulásnak megfizetni.
A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, vagy az azt akadályozó önkormányzat
és lakossága, a megtagadott megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti
igénybe.
3. Az ajánlás a Tanács, a Társulás tagjaira olyan szervezési vagy más megoldást
dolgozott ki, amely elfogadása a közszolgáltatási feladatok igénybevételét
hatékonyabbá teheti. Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb
működtetéséhez szükséges paramétereket. Meghatározza, hogy mekkora számú
települési együttműködés esetén lehetséges a feladat együttes, hatékony ellátása.
A Társulás tagjai az ajánlás alapján maguk döntik el, hogy az ajánlásban foglaltakat
elfogadják-e. Az ajánlás elfogadása az ajánlásban megnevezett és meghatározott
területfejlesztési feladatellátását és szervezését jelenti.
A tagok szavazatainak száma
A Társulási Tanács a tagokat megillető szavazatok mértékét a települések száma alapján
településenként egy szavazat arányában határozza meg.
A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok
1.) Minősített többség szükséges:
a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat
benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
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b) a Tkt 7. § (5) bek. b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez; a Társulás vagyonával
való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás
üzleti érdeket sértene
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása;
d) irányelv elfogadásához,
e) a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata megalkotásához;
f) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
g).közös intézmény létrehozására irányuló döntéshez;
h) adósságrendezési eljárás megindításához.
A minősített többséghez a Társulás legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.
2.) Egyhangú szavazat kell:
a) A társulási tagok kötelező befizetéseinek meghatározásához.
Egyhangú döntést igénylő kérdésekben, egybehangzó döntés hiányában, a Társulás 30 napon
belül megismételt ülésén, a Társulási Tanács minősített többségének támogató szavazatával
dönt.
Egyhangú döntést igénylő határozat kimondásához valamennyi tanácstag „igen” szavazatára
van szükség.
3.) Az 1-2. pontban fel nem sorolt valamennyi esetben a döntéshez egyszerű többségi
szavazati aránynak megfelelő szavazat szükséges. Egyszerű többséget igénylő javaslat
elfogadásához annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok
szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
4.) Területfejlesztési ügyekben a Tftv. 16. § (8) bekezdésében valamint 10/E. § (3)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
a) A Tftv. 10/C. § (2) bekezdés b), c), e) és m) pontjaiban, meghatározott
ügyekben, a kötelező befizetés mértékének megváltoztatásának kérdésében,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat területfejlesztési kérdéseiről a
Tanács egyhangúlag dönt.
b) Egyhangú döntést igénylő kérdésekben, egybehangzó döntés hiányában, a
Társulás 30 napon belül megismételt ülésén, a Társulási Tanács minősített
többségének (Tftv. 16. § (8) bek.) támogató szavazatával dönt.
c) Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt területfejlesztési ügyekben.
A Társulás más szerveinek ülései
A bizottságok, eseti munkabizottságok határozatképesek, ha tagjainak többsége jelen van.
Döntéseik javaslatok, amelyet a jelenlévő tagok egyszerű többsége szavazatával hoz meg.
A bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik
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Az 1. pontban felsorolt szervek üléseit elnökük hívja össze. Összehívását a szervek bármely
tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti.
A Társulás és szervei működésének részletes szabályait a Társulási Megállapodás Szervezeti
és Működési Szabályzatban kell megállapítani. Az SZMSZ nem tartalmazhat ellentétes
rendelkezést a Társulási Megállapodásban szabályozott kérdésekkel.

VI.
A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A Társulás tagjának jogai
1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a
Társulás szervezetének kialakításában.
2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.
3. Teljes joggal képviseli a közgyűlésen képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit.
4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.
5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és
információit.
6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött.
7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket.
8. A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi
stb.).
9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a
Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.
10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez,
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30
napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba.
11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi
vélemény rögzítésére és képviseletére,
12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből.
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A társulás tagjainak kötelességei
1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása.
2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a
társulási célok és feladatok közös megvalósulását.
3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
4. A Társulás határozatainak végrehajtása.
5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás vezetőjével
való egyeztetése, illetve a társulással való közlése.
6. Befizetési kötelezettségek teljesítése.
7. A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok
és információk továbbítása a Társuláshoz.
8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések
teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása.
9. A Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges döntéshozatal, adat- és
információszolgáltatás.
10. Normatív állami támogatás visszafizetésének teljesítése, amennyiben a visszafizetésre a
tag önkormányzat hibájából kerül sor.

VII.
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓI ÉS FENNTARTÓI JOGÁNAK
GYAKORLÁSA
1. A Társulás az általa vállalt közszolgáltatásokat közös fenntartású intézmények útján is
elláthatja.
Közös fenntartású intézmény alapítása (ideértve az átszervezés, megszüntetés esetét is) a
Társulási Tanács át nem ruházható hatáskörébe tartozik.
Közös fenntartású költségvetési szervként működő intézmény alapításáról alapító okiratban,
megszüntetéséről megszüntető okiratban kell rendelkezni.
2. A Társulási Tanács hatásköréből nem ruházható át:
a) a költségvetési szerv alapító okiratának (ideértve annak módosítását, kiegészítését)
elfogadása;
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b) a költségvetési szerv megszüntető okiratának elfogadása;
c) az intézmény szervezetére és működésének rendje vonatkozó szervezeti és működési
szabályzat elfogadása;
d) az intézmény házirendjének elfogadása;
e) a szakmai program elfogadása;
f) társulási megállapodás jóváhagyása;
g) ágazati koncepció, stratégiai terv elfogadása;
h) az intézmény vezetőjének kinevezése, megbízása, megbízás visszavonása, fegyelmi
jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentése;
i) az intézmény éves költségvetésének, annak végrehajtásáról szóló évközi és éves
tájékoztató elfogadása.
3. A közös fenntartású intézmények esetén a Társulási Tanács, mint fenntartó:
a) határozza meg az intézményben fizetendő térítési díjat, költségtérítést, az igénybe
vehető kedvezményeket (ha jogszabály vagy a társulási megállapodás másként nem
rendelkezik);
b) ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, jogszabálysértés
esetén intézkedik annak megszüntetéséről;
c) ellenőrzi és évente egy alkalommal, értékeli a szakmai munka eredményességét,
értékelését nyilvánosságra hozza;
d) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről;
e) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;
f) kikéri a véleményezésre jogosult szervek véleményét az intézmény működését érintő
lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az
intézmény megszüntetése, az intézmény típus, forma megváltoztatása;
g) meghatározza az intézmény gazdálkodási jogkörét;
h) dönt az intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének
módosításáról;
i) gondoskodik a belső szabályzatok jogszerűségének, a gazdálkodás pénzügyi,
gazdasági ellenőrzéséről;

VIII.
A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
A Társulás tagjai a Többcélú Társulás feladatai megvalósítása érdekében közös pénzügyi alap
létrehozását határozzák el.
Az alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a
Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és
immateriális vagyon.
A közös pénzügyi alap elősegíti:
- az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik
hatékonyabb felhasználását;
- egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb
elérését;
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-

települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik
hatékonyabb felhasználását;
munkaszervezeti feladatokat ellátó szervnél foglalkoztatottak 17bérének
előteremtését

Lehetővé teszi, hogy a Társulás és annak pénzügyi alapja működésének ideje alatt a tagsági
időtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az alap tagjai a tanács
rendelkezése szerint az alap forrását, forrásának meghatározott részét együttesen
felhasználhassák;
A közös pénzügyi alapban lévő összeget a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően
felhasználni nem lehet.
A pénzügyi alap forrásai
1. Kötelező befizetés
a) A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás
működési költségeihez, valamint a megállapodásban meghatározott feladat
ellátásának költségeihez az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében
szereplő népesség szám után számított lakosságszámuk arányában járulnak hozzá
(pénzügyi hozzájárulás). A pénzügyi hozzájárulás magában foglalja a
területfejlesztési feladatkörhöz kapcsolódó hozzájárulást is.
b) A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a
Tanács állapítja meg
c) A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két
részletben történik:
- az első részlet március 30. napjáig,
- a második részlet szeptember 30. napjáig.
d) A befizetés átutalással történik a Többcélú Társulás számlájára.
2. A feladat-ellátási költségek
Társulási Tanács által megállapított összege. A teljesítendő befizetés mértékéről a
Társulási Tanács dönt, általában a Társulás költségvetésének elfogadásával egyidejűleg. A
Társulási Tanács döntése alapján a szükséges összegeket a Társulás tagjai az éves
költségvetésükben biztosítják, és annak 1/12 részét minden hónap 5. napjáig átutalják a
Társulás számlájára.
Dönthet a Tanács pótbefizetésről is, melyhez az érintett tagok egyhangú szavazata
szükséges.
3. Egyéb
- állami támogatás, hozzájárulás;
- állami pályázati forrás;
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás;
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az
adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka;
- az alapból kihelyezett összeg hozadéka.
17
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4. Az alapban az adott évben fel nem használt tőkét csak az állami vagy garantált 1 évnél nem
hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet befektetni.
A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy
akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökhelyettes gyakorolja.
A társulás gazdálkodása
I. A költségvetés készítése, végrehajtás, beszámolás, ellenőrzés
1. A Társulás az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
előírásai alapján éves költségvetést készít. A Társulás költségvetési határozatának
előkészítésére, a költségvetés szerkezetére és annak elfogadására, a helyi
önkormányzatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a képviselő-testület
hatáskörét a Társulási Tanács gyakorolja, a polgármester részére meghatározott feladatokat
a társulási Tanács Elnöke, a jegyző részére meghatározott feladatokat a munkaszervezeti
feladatokat ellátó szerv18 vezetője látja el, és a költségvetési rendelettervezeten a Társulás
költségvetési határozatának a tervezetét kell érteni.
2. A költségvetés előkészítésével, összeállításával, elfogadásával, végrehajtásával és
zárszámadásával kapcsolatos részletes feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
3. Az intézményi társulások által ellátott feladatok tekintetében, az intézményi társulások
fenntartói által elfogadott költségvetést a Társulási Tanács nem módosíthatja.
4. A Társulás gazdálkodásáról szóló évközi, illetve éves beszámolókat, zárszámadást a
Társulási Tanács fogadja el.
5. A Társulás működésének és gazdálkodásának általános ellenőrzését a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság végzi. A Társulás működését és gazdálkodását a Társulás tagjai a
Társulás elnökének és a polgármesterek beszámolói alapján ellenőrzik.
II. Normatív állami támogatások igénylése, átadása, felhasználása és elszámolása
a) A normatív állami támogatások igénylése, adatszolgáltatás
1. A Társulás a jelen Megállapodásban meghatározott feladatok közös ellátásához biztosított
normatív állami támogatásokat, a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
igényli le. A normatív állami támogatás igényléséért a Társulás elnöke felel.
2. A normatíva igénylését megalapozó, vonatkozó fajlagos mutatókat a Társulás tagjai
kötelesek a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervnek19 írásos (levél, telefax,
e-mail) megkeresésére, az abban foglalt módon, és határidőre közölni.
18
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3. A Társulás tagjai kötelesek a feladatokban és a mutatószámokban bekövetkezett változásról
a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervet20 haladéktalanul, írásban – az
átvételt igazolható módon – tájékoztatni.
4. A normatív állami támogatás iránti igényük esetén a Társulás tagjai kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a normatíva igénylés jogszabályban meghatározott feltételeinek az
általuk fenntartott intézmény megfelel, illetve a szükséges szervezeti változásokat
végrehajtják.
5. A 3. pontban meghatározottakon felül a Társulás tagja köteles, a Társulás munkaszervezeti
feladatait ellátó szerv21 írásbeli felhívására történő adatszolgáltatási kötelezettségnek a
munkaszervezet által 22megadott munkanapon belül, írásban eleget tenni. E
kötelezettségét rövid úton (telefax, e-mail) is teljesítheti.
6. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából, illetőleg téves adatszolgáltatásból eredő
anyagi károkért, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti feltételek nem teljesítése miatt
felmerült anyagi károkért a Társulás tagja teljes körű anyagi felelősséggel tartozik
b) A normatív állami támogatások átadása
1. Az intézményi társulásokat (ill. a feladatellátót) megillető normatív állami támogatás
összegéről (mértékéről), a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, a
Társulási Tanács dönt.
2. A normatív állami támogatást az intézményi társulások (ill. a feladatellátók) részére
részletekben, a támogatásnak a Társulás számlájára történő beérkezését követően, 8
munkanapon belül utalja át a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv23.
c) A normatív állami támogatás felhasználása és elszámolása
1. A Társulás támogatásban részesülő tagja (intézményi társulás) köteles az őt illető normatív,
kötött felhasználású támogatást a meghatározott feladat ellátására fordítani és erről a
Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó szervnek24 beszámolni akként, hogy köteles a
Társulás éves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolójához a normatíva
elszámolásokat – nyilatkozatot a támogatás felhasználásáról és a támogatások alapjául
szolgáló mutatószámokról – írásban, a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó
szervnek25 átadni.
2. A Társulás tagja az elszámolás alapján megállapított, jogtalanul felvett támogatást köteles a
Társulás bankszámlájára, a beszámolással egyidejűleg átutalni.
III. Intézmények fenntartása, finanszírozása:
20
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1. A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami
költségvetési normatívákból történik. A normatívák és azok leigénylése, felhasználása és
tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik.
A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a
Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös fenntartású
intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai forrásául a Társulás költségvetésének
pénzügyi alapja – feladatellátási költségei - vehetőek igénybe. Dönthet a Tanács
pótbefizetésről is. A közösen fenntartott intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a
Társulás költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási
Tanács dönt.
2. A Társulás működési területén tevékenykedő intézményi társulások és az azok által
fenntartott intézmények (költségvetési szervek) költségvetésére, annak megalkotására,
elfogadására a vonatkozó társulási megállapodások rendelkezései az irányadóak.
A közös feladatellátásban résztvevő intézmények fejlesztési és felújítási szükségletei a
Társulás költségvetésében is megtervezhetőek; erről a Társulási Tanács dönt.
IV. Beruházások, fejlesztések közös megvalósítása, finanszírozása
1. A közös beruházás, fejlesztés megvalósítása, és finanszírozása támogatások bevonásával
történik. A támogatás igénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi
előírások, és a pályázat benyújtásakor érvényes szabályzat szerint történik.
A támogatás által nem fedezett költségeket a Társulásban résztvevők határozzák meg. A
közös beruházás, fejlesztés támogatás által nem fedezett kiadások fedezetéül a Társulás
pénzügyi alapja vehetőek igénybe. Dönthet a Tanács pótbefizetésről is.
2. A cél vagy címzett támogatással megvalósuló, továbbá regionális területfejlesztési tanács
által, vagy más központi szerv által támogatott beruházásokra vonatkozó pályázatok
benyújtásánál a Társulás költségvetéséből biztosított, a Tanács által meghatározott pénz, az
adott önkormányzat által folyósított saját forrásnak minősül. E forrás mértékéig –
képviselő-testületi döntés szükségessége esetén – köteles valamennyi tag önkormányzat a
támogatással megvalósuló beruházásra, a Tanács döntésével egyező képviselő-testületi
határozat meghozatalára.
3. Az egyéb központi kormányzati alapok támogatásával megvalósuló beruházások esetén,
az erre vonatkozó pályázatok benyújtásával, a Társulás költségvetéséből folyósított és a
Tanács által meghatározott pénz az adott önkormányzat által folyósított saját forrásnak
minősül.
E forrás mértékéig köteles valamennyi tag önkormányzat a beruházásra vonatkozó tanácsi
döntéssel azonos testületi döntés meghozatalára.

V. Kötelezettségvállalás, rendelkezés a számla felett
A Társulás költségvetése terhére az Elnök vállalhat kötelezettséget, a kötelezettségvállalás
ellenjegyzésére a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv vezetője26 jogosult.
26
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A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanácsának elnöke, távollétében vagy
akadályoztatása esetén az arra felhatalmazott elnökhelyettesek gyakorolják. Az ellenjegyzés
jogát a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv27 vezetője, gazdálkodási előírásaiban
meghatározottak szerinti személy gyakorolja.

VI. Az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárás
(adósságrendezés)
1. Abban az esetben, ha a Társulás tagja a kötelező befizetéseit nem teljesíti a
Megállapodásban meghatározott határidőre, a munkaszervezeti feladatokat ellátó szerv28 a
határidő lejártát követő 15 napon belül írásban felszólítja a teljesítésre, 8 napos fizetési
határidővel.
2. Abban az esetben, ha a Társulás tagja a felszólításban kitűzött határidőig sem teljesíti
befizetési kötelezettségét a Társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – inkasszót – nyújt
be a követelésre.
3. Abban az esetben, ha a Társulás tagja a jogtalanul felvett normatív állami támogatást az
elszámolással egyidejűleg nem fizeti vissza a Társulás számlájára, a munkaszervezeti
feladatokat ellátó szerv29 5 munkanapon belül, 8 napos határidő tűzésével felszólítja a
teljesítésre. A felszólításban meghatározott határidő lejártát követően a Társulás elnöke
azonnali beszedési megbízással él a jogtalanul felvett támogatás összege erejéig.
4. Amennyiben a Társulás tagja a Társulással szemben fennálló tartozását a jelen
Megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem
teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető.
Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel
dönt.
A társulás vagyona
1. rendelkezés a vagyonnal
1. A Társulás vagyonát képezhetik ingó-, és ingatlan vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok,
illetve immateriális javak.
2. A Társulás vagyonköre:
a)
feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon,
b)
más forrásból átvett vagyon,
c)
közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon, vagyonszaporulat,
mely a társulás tulajdonát képezi,
d)
pályázati úton megszerzett vagyon, a létrejövő vagyon tulajdonjogának
végleges rendezésével,
e)
a társult tag által bevitt vagyon,
27

jelen módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba
jelen módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba
29
jelen módosítás 2013. január 1. napján lép hatályba
28

39

f)
g)
h)

a Társulás döntésével szerzett saját vagyon,
a Társulás tevékenysége révén keletkezett saját vagyon,
egyéb vagyon

3. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi, a Társulás döntésével szerzett,
vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon.
4. A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.
5. A Társulás vagyonát a Társulás tagjai által meghatározott, a társulási megállapodásban
rögzített céltól eltérően felhasználni nem lehet.
6. A Társulás pénzvagyonából az átmenetileg szabad pénzeszközökkel a pénzpiaci műveletek
végzése – a banki lekötés kivételével – a Tanács felhatalmazása alapján a Tanács
elnökének ellenjegyzése mellett történik (pl. állampapír vásárlás). A Társulás
pénzvagyonának az adott évben fel nem használt részét csak az állami vagy garantált 1
évnél nem hosszabb lekötésű állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet
befektetni.
7. Az átmenetileg szabad pénzvagyon banki lekötéséről, a munkaszervezeti feladatokat
ellátó szerv vezetőjének,30 valamint a gazdasági vezetőjének javaslatára, a Társulás
elnöke dönt.
8. A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem
idegeníthető el, kivéve, ha
a) az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó
ellenértéket a Társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire
fordítja, melyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott,
vagy
b) az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén amennyiben a
támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó
társult tag önkormányzat tulajdonába kerül.

A társulás támogatásának általános feltételei
A támogatás felett a Többcélú Kistérségi Társulás rendelkezik és felelős a támogatás jogszerű
felhasználásáért. A támogatás folyósítása a Társulás számlájára történik.

Visszafizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok

30
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(1) A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha a
támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és feltételeknek
megfelelően használják fel.
(2) Amennyiben egy vállalt feladat Társulás keretén belüli ellátása 3 éven belül megszűnik kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott
támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe.
(3) A Társulásból 3 éven belül történő kilépés esetén - a kilépő önkormányzatra lakosságszám
szerint jutó - támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten kell a központi
költségvetésnek visszafizetni.
(4) Amennyiben a Társulás valamely 3 éven belül nem teljesíti a vállalt feladatra vonatkozóan
e rendeletben előírt feltételeket, úgy az adott feladatra jóváhagyott - a feltételt nem teljesítő
önkormányzatra lakosságszám szerint jutó - támogatásnak megfelelő összeget kamattal
növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni.
(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (2) bekezdése szerint számított összeg, amelyet a
támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell felszámítani.

A társulás tagjának kiválása és kizárása esetén a vagyoni kérdések rendezése
1. Amennyiben a társult és kiváló önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére
vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kiválás őt nem jogosítja fel arra, hogy a
közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne
fizesse meg.
2. Ha a tag önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült,
és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a
Társulásból való kiválás jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem
teljesítette. A teljesítést követően a kiválás lehetősége számára az általános szabályok
szerint nyílik meg.
3. A kiváló és kizárt tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke
elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges juttatásokkal
és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege.
Végleges juttatásnak minősül: a vissza nem térítendő támogatás, valamint a Tanács
döntése alapján valamennyi tag közös céljait szolgáló kiadások, pl.: közös tervek
készítésének költségei, közös kiadványok költsége, az alkalmazott munkabére stb.

IX.
A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
1. A Társulás megszűnik, ha:
- annak megszűnését valamennyi tag minősített
határozatával kimondja,
- ha a társulásban és az alapban csak egy tag marad.
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többségű

képviselő-testületi

-

a bíróság jogerős döntéssel megszünteti.
a bíróság jogerős döntéssel megszünteti.

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a
tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a
végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani.
3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
- vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszaporulat létrejöttéhez. (saját vagyon, állami források, egyéb támogatások);
- meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az
önkormányzatot.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az utolsóként jóváhagyó
önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.
2. A jelen megállapodásban vállalt feladatok ellátása az egyes településekre vonatkozóan a
település által meghatározott és vállalt mértékben történik. A Társulás működése során
törekedni kell arra, hogy a feladatellátás ne jelentsen többletkiadást a tagönkormányzatok
számára. A társult önkormányzatok célul tűzik ki, hogy a Társulás működésével
kapcsolatos kiadásokat központi költségvetési forrásokból kell fedezni (normatív állami
hozzájárulás, pályázat, stb.).
3. Amennyiben a Társulás intézményt vagy más közös szervezetet alapít, az alapítói jogok
gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket az alapításkor állapítják meg.
4. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A tárgyalások
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során az Elnök felkérheti közvetítésre a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatalt, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzatot.
5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, a területfejlesztés a területrendezésről
szól 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet és az SZMSZ rendelkezései az irányadók.
6. E Társulási Megállapodás
1. számú melléklete: A Társulás tagnyilvántartása;
2. számú melléklete: A Társulás közszolgáltatási feladatainak ellátási rendszere;
3. számú melléklete: A Társulási Tanács irányítása alá tartozó Egyesített Szociális
Intézmény alaptevékenységei.

Veszprém, 2012. november 13.
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Záradék
A 2005. május 5.-ei társulási ülésen a 2/2005. (V. 05.) számú határozatával a Társulási
Megállapodást a társulás elfogadta, melyet az önkormányzatok a következő határozattal
fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete 20/2005. (V. 03.) határozatával
Bánd község képviselő-testülete 32/2005. (V .02.) határozatával
Hárskút község képviselő-testülete 23/2005. (V. 02.) határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete 75/2005. (IV. 27.) határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete 10/2005. (IV. 19.) határozatával
Herend város képviselő-testülete 55/2005. (IV. 25.) határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete 34/2005. (IV. 27.) határozatával
Márkó község képviselő-testülete 13/2005. (V. 03.) határozatával
Mencshely község képviselő-testülete 23/2005. (IV. 26.) határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete 37/2005. (IV. 26.) határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete 71/2005. (IV. 27.) határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete 57/2005. (IV. 27.) határozatával
Pula község képviselő-testülete 19/2005. (IV. 26.) határozatával
Sóly község képviselő-testülete 46/2005. (IV. 27.) határozatával
Szentgál község képviselő-testülete 54/2005. (IV. 27.) határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete 19/2005. (IV. 28.) határozatával
Veszprém város képviselő-testülete 163/2005. (IV. 28.) Kh. határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete 31/2005. (IV. 13.) határozatával
Vilonya község képviselő-testülete 58/2005. (IV. 25.) határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete 24/2005. (V. 04.) határozatával
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A 2006. február 9.-ei társulási ülésen az 5/2006. (II. 9.) számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítását, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a 10/2006. (II. 20.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 6/2006. (I. 23.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 21/2006. (II. 27) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 13/2006. (II. 15.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete az 5/2006. (II. 21.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 12/2006. (II. 28.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 13/2006. (II. 22.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 29/2006. (III. 28.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 16/2006. (II. 20.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 17/2006. (II. 20.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 28/2006. (III. 1.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 36/2006. (II. 22.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 10/2006. (II. 10.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 13/2006. (II. 21.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete a 21/2006. (03. 01.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 11/2006. (II. 16.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 30/2006. (II. 23.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 16/2006. (III. 22.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 19/2006. (II. 27.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 10/2006. (II. 20.) számú határozatával
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A 2006. október 19.-ei társulási ülésen az 51/2006. (X. 19.) számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a 5/2007. (II. 12.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 84/2006. (X. 30.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 100/2006. (XII. 11.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 7/2007. (I. 31.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete az 30/2006. (XI. 21.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 105/2006. (XI. 21.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 2/2007. (I. 31.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 94/2006. (X. 24.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 7/2007. (II. 13.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 7/2007. (II. 08.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 184/2006. (X. 25.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 193/2006. (XI. 29.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 6/2007. (II. 14.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 6/2007. (I. 25.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete a 122/2006. (X. 25.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 48/2006. (X. 26.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 245/2006. (XI. 09.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 81/2006. (XI. 02.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 119/2006. (XII.11.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 3/2007. (I. 18.) számú határozatával
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A 2007. május 21-i társulási ülésen az 37/2007. (V.21.) számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:

Barnag község képviselő-testülete a 34/2007. (VI.18.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 32/2007 (V.14.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 29/2007. (V.10.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 68/2007. (V. 31.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete a 7/2007. (VI. 12.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete az 56/2007. (V. 24.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 46/2007. (V. 23.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 46/2007. (V. 16.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 80/2007. (VI. 04.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 95/2007. (VI. 04.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 110/2007. (V. 16.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 100/2007. (V. 30.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 40/2007. (VI. 04.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 77/2007. (V. 31.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete az 53/2007. (05. 29.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 30/2007. (V. 31.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 128/2007. (V. 31.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 42/2007. (V. 31.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 73/2007. (V. 14.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 41/2007. (VI. 04.) számú határozatával
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A 2007. november 21-i társulási ülésen a 62/2007. (XI. 21.) számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:

Barnag község képviselő-testülete a 76/2007. (XII. 04.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 4/2008 (I. 21.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 71/2007. (XI. 26.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 147/2007. (XI. 28.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete a 26/2007. (XI. 27.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 145/2007. (XI. 29.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 98/2007. (XI. 28.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 5/2008. (I. 23.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 137/2007. (XI. 28.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 155/2007. (XII. 03.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 272/2007. (XI. 28.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 226/2007. (XI. 28.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 79/2007. (XI. 23.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 144/2007. (XI. 28.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete az 112 /2007. (11. 29.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 80/2007. (XI. 27.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 316/2007. (XII. 20.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 98/2007. (XI. 29.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 132/2007. (XI. 26.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 78/2007. (XI. 29.) számú határozatával
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A 2008. május 28-i társulási ülésen a 19/2008. (V.28.) VKTT. számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a 38/2008. (VII. 10.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 35/2008 (VII. 7.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 63/2008. (V. 28.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 56/2008. (VII. 21.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 75/2008. (VI. 30.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete a 8/2008. (VI. 10.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 73/2008. (VIII. 21.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 55/2008. (VI. 25.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 63/2008. (VI. 16.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 90/2008. (VI. 16.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 100/2008. (VI. 18.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 125/2008. (VI. 25.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 45/2008. (VI. 16.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 83/2008. (VIII. 27.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete a 60 /2008. (06.26.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 33/2008. (V. 29.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 187/2008. (VI. 26.) Kh. számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 48/2008. (VI. 18.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 56/2008. (VI. 30.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 44/2008. (VI. 16.) számú határozatával
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A 2008. november 24-i társulási ülésen a 68/2008. (XI. 24.) számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a 94/2008. (XII. 10.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 70/2008 (XI. 24.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 84/2008. (XI. 27.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 128/2008. (XI. 25.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete a 1/2009. (II. 10.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 130/2008. (XI. 19.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 115/2008. (XI. 26.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 102/2008. (XI. 20.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 165/2008. (XI. 26.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 174/2008. (XI. 27.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 168/2008. (XI. 26.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 66/2009. (III. 10.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 99/2008. (XI. 24.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 128/2008. (XI. 25.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete az 112/2008. (XI. 27.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 7/2009. (I. 29.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 298/2008. (XI. 27.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 74/2008. (XI. 28.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 110/2008. (XII. 08.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 97/2008. (XI. 25.) számú határozatával
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A 2009. december 1-jei társulási ülésen a 85/2009. (XII. 01.) számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a 102/2009. (XII. 10.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 35/2010. (IV. 19.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 87/2009. (XII. 14.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 29/2010. (III. 29.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete a 49/2009. (XII. 14.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 134/2009. (XI. 26.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 15/2010. (III. 24.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 19/2010. (III. 17.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 150/2009. (XII. 17.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 188/2009. (XII. 10.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 211/2009. (XII. 16.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 454/2009. (XII. 16.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 117/2009. (XII. 15.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 15/2010. (III. 25.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete az 158/2009. (XII. 10.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 120/2009. (XII. 10.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 314/2009. (XI. 26.) és 317/2009. (XI. 26.) számú
határozataival
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 106/2009. (XII. 02.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 184/2009. (XII. 14.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 113/2009. (XII. 08.) számú határozatával
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A 2010. április 8-ai és augusztus 2-ai társulási ülésen a 31/2010. (IV. 08.) számú és
61/2010.(VIII. 02.) számú határozataival a társulás elfogadta a Társulási megállapodásmódosítást, melyet az önkormányzatok a következő határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a 32/2010. (IV. 28.) számú és 75/2010. (XI. 17.) számú
határozataival
Bánd község képviselő-testülete a 93/2010. (XI. 22.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 71/2010. (X. 11.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 83/2010. (X. 13.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete az 58/2010. (XI. 30.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 98/2010. (XI. 15.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 77/2010. (X. 20.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 115/2010. (XII. 02.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 42/2010. (IV. 26.) számú és 100/2010. (XI. 23.)
számú határozataival
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 75/2010. (V. 10.) számú és 160/2010. (XI. 22.)
számú határozataival
Nemesvámos község képviselő-testülete a 194/2010. (XI. 17.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 304/2010. (X. 27.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 20/2010. (IV. 21.) számú és 92/2010. (XI. 17.) számú
határozataival
Sóly község képviselő-testülete a 87/2010. (X. 21.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete a 130/2010. (XI. 04.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 100/2010. (XI. 25.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 308/2010. (X. 14.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 91/2010. (XI. 24.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 118/2010. (X. 18.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 35/2010. (IV. 27.) számú és 80/2010.(XI. 22.) számú
határozataival
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A 2011. február 28-ai társulási ülésen a 4/2011. (II. 28.) számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a 27/2011. (III.28.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 25/2011. (III.07.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 21/2011. (III.28.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 20/2011. (III.30.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete a 10/2011. (III.03.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 38/2011. (III.30.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 10/2011. (III.23.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 30/2011. (III.07.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 36/2011. (III.28.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 62/2011. (III.28.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 68/2011. (III.09.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 71/2011. (III.30.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 33/2011. (III.28.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 25/2011. (III.24.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete az 32/2011. (III.09.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 17/2011. (III.03.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 87/2011. (IV.01.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 17/2011. (III.09.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 36/2011. (III.21.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 33/2011. (III.28.) számú határozatával
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A 2011. július 11-ei társulási ülésen a 21/2011. (VII. 11.) számú határozatával a társulás
elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a következő
határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a 50/2011. (VIII.01.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a 64/2011. (IX.26.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a 61/2011. (VIII.29.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a 80/2011. (VIII.30.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete a 31/2011. (VIII.16.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a 92/2011. (VIII.31.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a 39/2011. (IX.14.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a 88/2011. (IX.27.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a 91/2011. (VIII.29.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a 136/2011. (VIII.29.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a 173/2011. (VIII.03.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a 208/2011. (VIII.31.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a 78/2011. (VIII.29.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a 101/2011. (VIII.25.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete a 82/2011. (VI.30.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a 64/2011. (VII.28.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a 240/2011. (IX.16.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a 45/2011. (VIII.29.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a 119/2011. (VIII.29.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a 71/2011. (VIII.29.) számú határozatával
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A 2012. november 13-i társulási ülésen a ___/2012. (XI. 13.) számú határozatával a
társulás elfogadta a Társulási megállapodás-módosítást, melyet az önkormányzatok a
következő határozattal fogadtak el:
Barnag község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Bánd község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Eplény község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Hárskút község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Hajmáskér község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Hidegkút község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Herend város képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Királyszentistván község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Márkó község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Mencshely község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Nagyvázsony község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Nemesvámos község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Papkeszi község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Pula község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Sóly község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Szentgál község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Tótvázsony község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Veszprém város képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Veszprémfajsz község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Vilonya község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
Vöröstó község képviselő-testülete a __/2012. (XI. __.) számú határozatával
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A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a
jegyzők aláírásukkal látják el.
Barnag község Képviselőtestülete nevében:
……………
polgármester

…………………
jegyző
Bánd község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Eplény község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Hárskút község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Hajmáskér község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Hidegkút község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Herend város Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
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Királyszentistván község Képviselőtestülete nevében:
……………
polgármester

…………………
jegyző
Márkó község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Mencshely község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Nagyvázsony község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Nemesvámos község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Papkeszi község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Pula község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Sóly község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
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Szentgál község Képviselőtestülete nevében:
……………
polgármester

…………………
jegyző
Tótvázsony község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Veszprém város Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Veszprémfajsz község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Vilonya község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
Vöröstó község Képviselőtestülete nevében:

……………
polgármester

…………………
jegyző
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