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Tisztelt Képviselő-testület!
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítási
sztlkségességét a „Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény- Mötv. - 93. § 3. pontja, továbbá 146. § (3) bekezdése alapján a 90. § (2) bekezdése
határozza meg. Az Mötv. 146. § (3) bekezdése szerint, 90. § (2) bekezdése alkahnazása során
a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó, egyéb esetekben a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló Wrvényben meghatározott
lakosságszámot és időpontot kell figyelembe venni.
kötelező

tartalma a
Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma, melyet az önkormányzati választás évének
január l-jei időpont szerint fennálló lakosságszám szerint kell rögzíteni. A Társulési Tanács
működése tekintetében ezen lakosságszám, az éves működési költségek viselése tekintetében
pedig a tárgyévet megelőző év január l-jei állapot szerinti lakosságszám az irányadó.
Az Mötv. 93. § 3. pontja értelmében a Társulási Megállapodás

A Társulás működéséhez kapcsolódóan további módos!tásí szükségesség a „kormányzati

funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről" szóló 15/2019. (XU.7.) PM
rendelet 9. §-ából adódik. A PM rendelet 2020. január l-jén lépett hatályba azzal, hogy a
hatálybalépéskor már létező költségvetési szervek alapító okiratát, a költségvetési szervnek
nem minösül6 törzskönyvi jogi személyek - melynek körébe tartozik a társulás - létesítő
okiratát a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belUI a rendelet szabályainak megfelelően
módosítani kell. A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete még a Társulás szakfeladati
rend szerinti alaptevékenységeit tartalmazza, melynek PM rendelet szeri1Jti módosítása
szükséges.
A további módosítás körében az önkonnányzatok törvényes képviselői személyében a
változás átvezetése, a két alelnök helyett egy alelnök rögzitése, a Társulási Tanács ülésén a
képviseletre vonatkozó helyettesítési szabályok egyszerűsítése, a Társulás megszűnése esetén
a vagyonmegosztásra vonatkozó szabályok egyértelmlísltése szerepel, további néhány a
jogszabályi rendelkezése módosításából adódó pontosltássaJ.

Kérem a Tisztelt
elfogadására.

Képviselő-testületet

az

előterjesztés

megtárgyalására, a határozati javaslat

A mó<losltássaJ egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás az előterjesztés 1. számú
melléklete.
Vereb, 2020. február 26.
Tisztelettel:

ll ---
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Ha'IÚOzati javaslat
Vereb Község önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(IIl.25.)
határozata
a Velencei-tó Környéki Többcélú KJstérségl Társulás Társulási ~leglillapodiis

XllL m6dosltba elfogadásáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Velencei-tó Kömyéki
Többcéló Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának Xlll számú módosításáról szóló
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve a következő határozatot hozta:

I.
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei-tó Környéki Többcélú
Kistérségi Társulás - Gárdonyban, 2005. május 9.-napján kelt, s tizenkettő ízben módosított Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosltja, mely a
Xlll. számú módosítás:

1.

A Megállapodás l/6.2. pontja kiegészül az alábbi szövegezéssel:
,,2019. január 1-i adatok szerint:

31.690 fó"

2.

A Megállapodás I/7.1.-7.9. pontjában a tagi önkormányzatok 2014. január l-jei
népességadatai hatályukat vesztl"k, ugyanezen pontok kiegészülnek a 2019. január l-jei
népességadatokkal, továbbá ezen pontokban és a 2. számű melléklet Tagjegyzékben a
polgármesterek személyében történő válto7.ás átvezetést nyer módosítás jelölése nélkül.

3.

A Megállapodás 1110. pontjában az „általa kijelölt" szövegezés és a „mindkettőjük" szó
hatályát veszti, utóbbi helyébe ,,az elnök és az alelnök egyidejű" szövegezés lép.

4.

A Megállapodás I/12.4. pontja a polgári jogi szerződések szövegezés előtt kiegészül „az
Mötv. 41. § ( 6) bekezdése" szerinti szövegrésszel.

5.

A Megállapodás II/l. pontjában az egészségUgyi ellátás szövegezés kiegésZlll naz
ügyeleti alapellátást kivéve" szövegrésszel.

6.

A Megállapodás lV/2.1. pontja szövegezése kiegészül az alábbi utolsó mondattésszel:
,,mely 2017. január !.-napjától k.ezd6döen azonban már a tagi Önkormányzatok teljes
körű részvételével a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás keretében ellátott
feladat. „

7.

A Megállapodás V/5.4. pontjában a második bekezdés szövegezése kiegészül „a
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott" szövegrésszel, a harmadik
bekezdés második mondata pedig az „azon esetben" sZővegrésszel, s az alábbi utolsó
mondatrésszel:
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„amennyiben a tagi önkonnányzat polgármestere a helyettesítés rendjéről szóló
képviselőtestületi döntést tartalmazó határozatot, avagy a Szervezeti és Működési
Szabályzatot nem bocsátja rendelkezésre"
8.

A Megállapodás V/4.4.4. és a V/7.1. pontjában az alelnök száma „két" íl>röl „eg-/' fól'e
módosul, a V/12.t. pont szövegezése múlt idöre módosul, a V/12.2. pont utolsó
mondatrésze hatályát veszti, a V/12.8. pont bevezető szövegezése és V/12.9. pontja
szintén múlt időre módosul.

9.

A Megállapodás Vl/1.4. pontjából és Vln/16.1.2. pontjából az „általa kijelölt"
mondatrész hatályát veszti, a Vl/l.17. pontja s~.övegezése kiegészül „avagy Mötv. 41. §
(6) bekezdése szerinti szerződés megkötése" szövegezéssel, s az alábbi 1.17.4.
alponttal:
„1.17.4. A mindenkori jogszabályi rendelkezésekben meghatározotulk. szerint a
feladatellátásra természetes személlyel, jogi személlyel, avagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel szerződés megkötése."

10.

A Megállapodás VIIl/2.2. pontja kiegészül az alábbi utolsó mondatrésszel:
,,melynek számítási alapja a 6.1.1. pontban foglaltakkal megegyező"

11.

A Megállapodás VIIl/16. l.S. pontjából a 249/2000. {Xll.24.) Korm. rendeletre és az
Ávr.-re utalás hatályát veszti, helyébe „a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezésekben foglaltakat" szövegezés lép, a 17. pontban és a 3. számú melléklet
címében a szakfeladati rend szövegrésze helyébe kormányzati funkció szövegezés
alkalmazandó.

12.

A Megállapodás XJV12. pontjából a ,,fennállása alatt" szövegezés helyébe „tagjai" szó
lép, a 3. pont szövegezése kiegészül az alábbi mondatrésszel, a 3. pont második
bekezdésében pedig a kötelezettségekért szövegezést követően a ,.2. pont szerinti"
szövegrész beépül:
„a Vlll/2.1. pontban nevesített még meglévő ingatlan esetében közös tulajdont
megszüntető szerződésben állapodnak. meg"

13.

A Megállapodás XV/2. pont utolsó bekezdésében a „Székesfehérvári Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság" szövegezés helyébe az „illetékességgel rendelkező Közigazgatási
Bíróság" lép.

14.

A Megállapodás XV. pontja kiegészül az alábbi 16. ponttal:

„ 16.

A Társulási Megállapodások Xl. és Xll. számú módosításai a módosítást
utolsóként jóváhagyó képviselötestlllet határozatának meghozatala napján léptek
hatályba, a Xnl. számú módosítás szintén a módosítást utolsóként jóváhagyó
képviselőtesUllet határozatának napján lép hatályba azzal, hogy a l.17. pontot
érintő állandó népességadatok a Társulási Tanács működése tekintetében 2020.
január 1. -napjától alkalmazandók."
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15.

"

A Megállapodás 3. számú melléklete címében a ,,szakfeladati rend" helyébe
,,kormányzati funkció" megnevezés lép, a szakágazati besorolás címéből a „valamint
11!bbcélú kistérségi" sz.övegezés h111ályát veszti, a táblázat kiegész111 a kormányzati
fWlkció száma oszloppal, azon belül a 2., 3., 18., 24., 31. és 32. sorszám alatti
szakfeladatok hatályon k!vül helyezésével helyükbe ai alábbi megnevezések és
k:onnányzati funkció számok lépnek:
2.
3.
18.
24.
3).
32.

Az önkormányzati-vagyonnal való gazdálkodással

kaocsolatos feladatok
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési. et!Véb szoh~áltatások:
~áziorvosi alapellátás
Rövid időtartamú közfoulAlkoztJltás
El!'Véb szabadidős szolQáltatás
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános i<"az2atási tevékenvséi:>e

6899~

841l69
8~HH

80944l
9,2919
84H>l6

013350

013360
072111
041231
086090
011130
„

a.
1.

A Képviselötestlllet a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt Xlll. sz.
módosltással az előterjesztés l. számú mellékletében foglalt tartalommal egységes
szerkezetbe foglalja.

2.

Képviselótestület felhatalmau.a a Polgánnest.ert és a Jegyzőt a Velencei-tó Környéki
Többcélú Kistérségi Társulás XIU . számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társnlási Megállapodásának aláírására.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurw. Mária polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó
jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: értelem szerint

m.
A Képviselötestillet felkéri a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanács elnökét, hogy a Társulási Megállapodás módosítását a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága részére küldje meg, kérelmezve a változás bejegyzését.

Előterjesztés

1. számú melléklete

VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
az l.·IX. számú módosltással egységes szerkezetben,
• az 1. számú módosítást a• jelölés, a II. szám(J módosltást a - Jelölés, a Ill. szám(I
módosltást a....,, jelölés, a IV. számú módosítást a-· jelölés,
az V. sz.ámú módositást a·- jelölés, a VI. számú módosltást a Jelölés,
a VII. számú módosítást a jelöléa,
a VIII. számú módosltást a „„„„ Jelölés,
a IX. számú módosítást a"""'" jelölés,
a X. számú módosltást a szöveg á1húzása és a dlilt bettis (kék) szedés,
a Xl. számú módosítást a dólt betűs szedés jel61i,
a XII. számú módosltást a szöveg áthúzása és n aláhúzott dőlt betűs szedés jelölia XIII. számú módosítást a piros színnel jelzett szöveg és áthúzás jelöl!

Kelt. Gárdony, 2005. május 9.
Hatálybalé!MÍS ld/Spontja: 2005. májua 9.

Az. 1.-Xlll. számú módosltásaal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
Kelt: Gárdony, 2020. március „ „
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A Kistérség Önkormányzatai a "tlalyl lJRkeA111inyzatekrél" azélé 18110. é•li LX\<. w. ö1•1.
41, § (1} beke..llédlnm, YalamlRt „a t.lepühlai ORkEuméRyalDk töllbsélií klatániágl
láRöuléeárél" szélé 2004, é>ti CVII. tv. tevAblrllald1am lkt. 1. § állan fe1lall felhalalmuY
alapjéR abb61 a célból, hogy a kistérség lakossága az önkorminyzali kö:zszolgáltatásoklloz.
mlnél taljeaebb körben jusson hozzá, éa az Önkormányzatok a Megillapoclás keretében történ6
egyDttm Dködksel míntil teljesebben, forrisaik célazenl éa optimális felhasználásáva 1
blztoellaák a mind magaubb szlntü elhiüst, azol~tást és telapü1'8fejleazt6st,
K6pvlselótestületeik dönt'8e alapJé.n Til'$ulási Megillllpodé.st kötnek.

1.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.

A gárdonyi kistérségbe tartozó Onkormanyzatok a . területfejlesztésröl ée a telilletrendezésröl"
szóló 1996. évi XXI. törvényt - Tf.tv. - módoelló 20().(. évi LXXV. tv. hatalybalépését követöen
2004. november 11-én tartott alakuló ülésükőn mondták ki a Velencel·t6 Környéki Kistérségi
Fejleszlési Tanács megalakulását s fogadté.k el Sz:ervezeli· és MQködési Szab:'llyzalukat
1.1.A Velencei-tó Környéki Kistérségi Fejlesztési Tanács 2004. évi
költségvetési támogatásban nem részesUll.

2.

működése

soran állami

1.2.

A Velencel· t6 Környéki Kistérségi Fejlesztési Tanacs a Munkaszervezet-fejlesztési
program pály:'lzalra pályázatot nyújtott be, melynek Területi Politikai Kormányzati Hivatal
általi befogadása megtörtént.

1.3.

A Kistérségi Fejlesztési Tanács 2005. márcl\Js 30-án tartott Olésén ... .12005.(111.30.J ~m(J
hatérozattival döntott arröL hogy kezdeményezi a Többcélú Kistérségi Társulássá történö
átalakulásá.t azzal, hogy a Tf.tv. 1O/G. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Kistérségi
Fejlesztési Tan{lcs feladataij a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás látja el,
mely által a Többcélú Kistérségi Társulás a területfejlesztési feladatok megvalösitása
területén jogfolytonos tevékenY$éget folytat.

A Velencei-tó környéki kistérségbe tartozó Önkormányzatok jelen Megállapodásban foglall
tartalommal 2005. május 10-i hatállyal létrehozzák a
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulást.
mely a Velencei-tó Környéki Kistérségi Fejlesztési Tant.cs átalakuléséval jön létre s a
területfejlesztési feladatok megvalósitasa területén jogfolytonos tevékenységet folytat.

3.

és 2. pontban rögzltettek szerint a kistérségben mOködö települési Onkorményzatok jogi
személyiséggel rendelkezO többcélú társulást hoznak létre (a továbbíakban: Társulás) a kistérség
területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek. programok, pályázatok
készítésére. megval6sftására); térségi közszolgáltatások biztosltáséra, fejlesztésére.
szervezésére, intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés összehangolására.

Az. 1.

3.1.

A Társulás határozattan idöre jon létre.

3.2.

A Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot ""-iQváR lle~jfYjla~i nyújtott be .a többcéhl
kistérségi 1ársula.sok megalakulasának 2005. évi ösztonzéseröl és modelll<isérletek
támogatásáról" szOló 6112005.(JV.4.) Korm. sz. rendelettel módosított 36/2005.(111.1.) Korm.
sz. rendelet - továbbiakban: Korm. rendelet - alapján:

·-·-· Vll. s:zámú módOGlll\s
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3.2.1. A területfejlesztés területén:
a kistérségi területfejlesztési koncepció és program készítéséhez,
a Társulás fejlesztési celú pályázataihoz szükséges tervdokumentáció
készítéséhez,
szakértö igénybevételéhez.
3.2.2. Az önkonmány.zatl közszolgáltatások körében a 1Vf2.1; IV/4.1.-4.2.: IV/5.1.-5.2;
IV/10.1.-10.2. és 13. önkormányzati feladatok közös megvalósítására.

A pályazat kedvezö elblralása esetén a Többcélu Kistérségi Társulás Önkormányzatai - a
pályázat benyújtásátOI számított 3 évi idötartamra -*'--··1állalják vállalták az
egyUttmOködést
3.3.

A társult ÖnkoTTTiányzatok a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése d) pontja alapján
kötelezettséget „„„.11állalRak vállaltak továbbá arra, hogy a területfejlesztéssel
összefüggö feladatokat - a 3.2. pont szerinti idötartam alatt - a kistérséghez tartozó
valamennyi Önkormányzat részvételével, kilépés vagy a Társulás megszüntetése nélkül
ellátják.

3.4.

A Többcélú Kistérségi Társulás a .telepylé&i öF1l1el'ff!áRyzal1ik tQIJtlGél~ kistéF&é!Ji
táFS'=!lasaiFér szélé 2Q94. évi CVII. ~. t2abályai ~eriAt Mük-Grotik ···~*azzal, t:isg:y a
teRjla~lesctési telaaa~k ~e~·alásíté:sa 6eFéR
Melyelc tel<JAtetébeR kistéFeési fajle~ésl
taRá96kéRt jár el a „te~le~jlesi!:Cás~I és CeFQlalreRdea:ésr-41" szélé 2004. évi bXX'/. ~ el
MéEtesítelt 1QQB, éNi XXI. tv. T'ft:\» kist-é~é~i "'jlasztési taRáes FRQköGéséi:e veRa~é
FRiREleRkarl Mtélyes reRgell<e;i:ései i& kelelei!lleR ifáRyallél1. a „Magyarország helyi
önkormányzatair01• sz016 2011. évi CLXXXIX. tv. - továbbiakban: Mötv. - szabályai szerint
mOködlk.

3.5.

A Tarsulas tagjai a IV. pontban foglalt feladataikat a jövöben Is egyott kívánják teljesfteni,
melyre tekintettel 2013. június 1.-napjával , mint kezdö hatállyal az Mötv. 87. § - 95. §-ai
alapján a Társulási Megállapodás Mötv. rendelkezésalvel összhangot teremte szabályokat
módosltják annak rögzítésével, hogy

3.6.1. a Társulás tevékenysége 2013. június 1-napjától jogfolytonos,
3.5.2.

4.

a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan.

A gárdonyi kistérségbe tartozó Önkormányzatok - a későbbi idöponttal önállóvá vált Zichyújfalu
Község önkormányzata kivételével - a Gárdonyllan 1992. november 2.-napján kelt Társulási
Megállapodással - a Tf.tv. 10. § (1) bekaZdésében foglaltak szerint - önálló köttségvetési
szervként hozták létre a Velencei-tavi Kistérségi Területfejlesztés! Táraulást 2483. Gárdony,
Szabadság u. 20-22. sz. alatti székhellyel, s adták ki annak Alapltó Okiratát.
4.1.

Gárdony Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Nadap Község
Önkormányzata, Pákozd Község Önkormányzata, Pázmánd Község Önkormányzata,
Sukoró Község Önkormányzata és Velence Város Önkormányzata, Zlchyiljfalu Község
Önkormányzata megállapodnak abban, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás
létrehozásával azonos hatállyal a
Velencei-tavi Kistérségi Területfejlesztési Társulást,
mint köttségveté$i szervet ·--·IR0!J6i!ÜRlelik megszüntették.

4.2.

A

társult

Önkonnányzatok a Velencei-tavi Kistéf'ségi Területfejlesztési Társulás
okiratát azon tartalommal .„„.•OOiák adlák ki, hogy annak általános
jogutódja a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás.
megszüntető

......... vu. módQ..&ltá&
„........ VIII. m0dosftá$
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5.

A Tál'$Ulás neve:

6.

A Tál'$ulás székhelye:

6.1.

„A

Tár:euláe 1áttauéktlel)'e:

Töb~lú
Velencei-tó
Környéki
T;ílrsulás {továbbiakban: Társulás).
2483 Gárdony, Szabadság u. 20·22.sz.
2481 ~leAG&, Tépar-t w. 26. sz.

Klstéraégl

6.2.

A Tánm1'8 településelnek összlakosságszáma:
2004. január 1-1 adatok szerint:
23.759 f6
2005. január 1-1 adatok szerint:
24.491 f6
2007. január 1-1 adatok szerint:
26.270 f6
2008. január 1-1 adatok szerint:
28.087 t6
--2009. január 1-1 adatok az«int:
27.263 tö
--2010. Január 1-1 adatok szf!fint:
27.660 tö
...„-2011. január 1-1 adatok azerint:
27.966 f6
„„.„. 2012. január 1·I adatok szerint:
28.285 fö
2013. január 1·i adatok szerint:
28.49$ fő
2014. januiír 1.; ;;tdatok szerint:
28.HT f6
2019. január 1·i adatok szerint:
31.690 fó
7.

A T<ilrsulás tagjai:

Állandó nepesség száma: (f6}
:iofo, o~.o-. ~01a.01.01.2014.01.01.

7.1 Gárdony Város Önkormányzat
Székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20·22.sz.
Képviseli: Tóth István polgármester

994Q

102Q&

7.2. Kápolnásnyék Község Önkormányzata
Székhely: 2475 KapolnásnyéK. Fő ute<1 28. sz.
Képviseli: Podhorszkl István polgármester

3613

3614

~

2019.01.01.
11662

3880

7.3. Nadap Község Önkormányzat
Székhely: 8097 Nadap, Haladás u. 56. sz.
Képviseli: Köteles Zoltán Jenö polgármester

5:l8

7.4. Pákozd Nagyközaég Önkormányzata
Székhely: 8095 Pákozd, HöSök tere 9. sz.
Képviseli: Kardos Ádám polgármester

3Q79

3223

:lQ~

:1070

1276

1346

&fll8

SGST

7.8. Zlchyújhllu KÖZ$ég Önkormányzat
Székhely: 8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.
Képviseli: Füzeslné Kolonics Ilona polgármester

9§9

962

~

954

•'7.9.Vereb Község Önkormányzat
Székhely: 24n Vereb, Fő utcai 10.
Képviseli: Kurcz Mária polgármester

m

828

IU7

807

7.5. P;ílzmánd Köz.ség Önkormányzata
Székhely: 2476 Pázm~nd, Fő utca 80. sz.
Képviseli: Dr. Virányiné
Dr. Reichenb;;ich Mónika polgármester
7.6. Sukoró Község Önkorm;ílnyzata
Székhely: 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A. sz.
Képviseli: Mészárosné
Hegyi Gyöngyi tva polgármester
7.7. Velence Város Önkormányzata
Székhely: 2481 Velence, Tópart u. 26. sz.
Képviseli: Gerhard Akos EmOd polgármester

•• II. 112émú m6dosítás

·-· v. mm~ módosJl\\s

·--VII. $%ilmll módosfl\I&
„,... „„. \1111. számú módosftas
XIII. szBmú módosítas

~

652

3375

21199

2200

1714

~

6446
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8.

A Társulás mOködésl terOlet&:

a 7. pontban szereplö települési önkormányzatok teljes
közigazgatási területe,---· mely aö!eRea a Tkt
Me9~atár:e2ett
l~zisazoatási ter:ijletével.

ft.4ellékleté9eA

9.

A Társulás bélyegzóje:

9áFEleAyi kJstéFeég

teljes

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás fellrattal
ellátott körbélyegző, i<özépen a -·-·-Ma{lyar Keáársasá@
Magyarország címerével.

10. A Társulás képviseletét:

a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az általa-kijelölt
elRel11:!elye1tes alelnök miRel~tl!ljQK, az elnök és az alelnök
egyidejCI akadályoztatása esetén a korelnök lálja el.

11. A Tár.sul~Jog~llása:

A Társulás önálló jogi személy

11.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek múködésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
11.2. A Társulás önálló adószámmal és önálló bankszámlával rendelkezik.
A Társulás pénzintézeti számlaszáma: 11736082-15592176
11.3. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban
állapítja meg. A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként szükséges
hozzájárulás összegét a Vlll/6.1.1. és 6.1.2. pontjában rögzítettek s;i;erint ·--·-s a
Társulás! Tanács éves költségvetését megállapító határozatban foglaltak szerint utalják át.
11.4. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó GárseAyl Klslé~é@I IFeEla
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal - továbbiakban Polgármesteri Hivatal • útján gondoskodik
a Többcélú Kistérségi Társulás köttségvetésének végrehajtásáról. mely ellátja a Társulás
pénzügyi gazdálkodási feladatait is.
11.5. A Többcélú Kistérségi Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelössége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
12. A Megállapodásban meghatározott önkormányzati
ellátásáról a Társulás gondoskodik az alábbiak szerint:

„„.„.és

teF~lelf&jlesi!lési

feladatok

•12.1. A feladat ellátását költségvetési szerv(ek), avagy gazdálkodó szervezet{ek), nonprofit
szeNezet és egyéb szerve;i;et alapf1ása és fenntartása ú~án tlizleslija biztosíthatja.
~~~1Nt•f9yee feladatsk ellátéaáFa a Yéld~ely GáJEfeR>' 'JáFGs ÖAkerMáA~atá\<al, a .'3tf/ a
1

+ársttlás FfiBs ta§járval FRe~állai:iedést köt, FRely:Rek alafijáR a felaGalellétást a MegállapeGé
ÖRl€er~áB)'1Zat iRtécAléRye valásítja Meg.
~..... "

...„E!ir/es kec96 fela.dateh Ale~·.1alés~áséra a térswláei FeRde~r FéSiZét alk0té Mil"9
köi;z;eti iRtéztMéR")'i térstiilással. táF6t;tlésekkal k9t FRegállaf)edáet

*12.4. A mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös
feladatellátást ellátási szerződés, közektalásinevelési megállapodás, egyéb az Mötv. 41 .§
(6} bekezdése szerinti polgári jogi szerződés keretében biztosítja.
13. l\ tef\lézell lt9z8s teAAtaRasbl iAtézFRéRyek Ale~al91ését. ar+ialyek ba9síiják a T999sé1W
KistéFSé@i TéFS~lá& ~Ital ellátett EiAkeFFAéAyz:ati kázsze1€JáUatásekat. ae 1. Sii!á~W fflelléldet
taFlalmaCi!a. A Társulás önálló helyi önkormányzati költségvetési szervet nem tart fenn.
'I. námO m6dosflá6
-·-··VIII. számú módosltás
__ .... , IX.. szám(! módosltas
XIII. számú módosítás
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t 4:t .

0
Tái:s1=1lés laejai öaaahaA.gelt feladatellátéswk. táFSadalFRi és gazdasági ér.del.eik
éFl'éA)'96ítése és telepYléeelk fejles:2lésa eéijé~ét a Tár:swlá&aA helQI a +áF6"1á6 feladatai
A=l9!f\'até6ítáaa sélj,9él n:iikA) kéR&ti térs1cllést ~ei!hatRak létFe.

A Mil•F9 kii"'eli TáF61.1lás leF\'ezett Géijál és felallalét 'JéleméRyai!:és Géijébél elazeteseA a
TáF6,,,lá6i TaRá~ elé l1ell leFjeszleAh

14.2. A Mikre kö1eeli Társ1.1lés elsllaeman

Bi! egyMáE;sal &i!ernS<1édGs GIRkaFmáAYzalek
felaElalellátásal, a lele11iilések lakoaaágánal< alafl60!:9lfláffalása~ 9i~sílje .

14;3, A mik:e l(éFZeti tá~ulé& eli:lkéuíté6ét e TéFe1:1lé& FA\ilRl~szeP1e~eta ··égii!i.

14.4. A mil<fo kOl'öleti laRllllés m0kédé6ének maát;ail, s ilö! állala elláloit feladalGkat a
1
Fé~e,~k kQIQ.ll R-1&i1állap9Elé1baA 52abát;·ez2 lt. A Mikre l~FiEeti feledatelláté t~rs1:i11ás a

töht."'91'9 táf:E:ulé:si FeA"ez.er Ne-.

„ ........., 4.6.

ft, m.llQ:e köFZeB &AiwlásekllaR a kisté·rségbe AeFA taFteeé 9Rher~áR)128'Gk i& réyt
vet:\etAek; az afiiett ágeiliali kia9e f.eladalellá-tásNA Fész vállat.ara.

ézeR 1'9z.ös felaSatellétésBeR YQló rész.vétel jeleA TáFSt:jlási MegQllspe&és9aA fGglatt
szahélyel< 62"eFiAf tii:l8At;iet, e~élllil a gárdeRyi l<tslér-:ségee Aem 1aFle28 9RkorméR)r!Ht
l<Gz.öa felaElatellálásllec: ssallake~&a a l"éRlwláei M99álla~eE1ás méeesilásál Rem i!léRYli.
··--„4 4,&, ,A. FAikr0

kGr~eti

táFS\illás AevébeA a gáNeRyi l<istéreégbe taFlezé mlkfe höFi!eU tér:et4lés
jar el, a A8FR tagi anl(eFfFlányzatelua is kiteFjeElö e!fjes á!ja~ali
felaaaool<Jlez 1'8pGseléElé állaMi klegés~lté t:leaájárulaa(ak) igéRyléséui a Táf61:1lási
TaRáGS jeg981dlt.
&i!:él~ely 0RkeFmáR'/i!ata

14.7 ° T999eél6· KistéFEégi TéFBwlée keretébeR J:RWke9ö fflihN téFBYlásekat a Me{lállaJJeElas
-------~ 3. 62áJRú FRelléldeta 1. száFRQ filggelélte teFtal~szz 0 •
15. A Társulás székhely önkormányzata :

Gárdony Város Önkormányzata
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.

ll.
A TÁRSULÁS CÉUA t:s FELADATAI

1.

A Társulásban résztvevö önkorményzatok képviselö-testClleteí a közös céloknak megfelelő
hatékony és eredményes tevékenység érdekében jelen megállapodésban rögzltett eljárásban és
módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi
feladatainak megvalósltását:
•

._. __. - '"" terQ letfeit eez..t:é s,

•

egészségügyi- és seeoiális ellátás, az ügyeleti alapellátást kivéve.

•

"-----gyer:FReh és itjC!eágvédelen:i ,

·

·-----alatafel~ ekt9'ás
------~J:RWve19tilés,

•

Revelée,

szolgáltatás-Slel'Vezési feladatok, kistérségi ügyintézés kOrSzerűsltése,

·

·-----.e~éscet

-

köZlekedés,

9& k~eaw~

„

._....,...,..._YÍi!9íi~áll-eQás ,

-

·-„--ielepQlés\iö!ernellelési feladatok,
•-„~asö!-l éfa: ·édelmi ~olgél'i 'J~delmi Ila \Q;!lléElelmi felaElatel~.
közrendi és közbiztonsági feladatok,

• 1. mmo mcldosftés
..,._...~.VII.

számO módoe:fté&

... ,_,... VIII. sz8m\l módosftas
a.ii,...._~ IX. szómU módostltis
XIII. számú módositBs
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-

2.

pénzügyi-gazdasági ellenörzési feladatok,
idegenforgalom, turizmus,
-sporttal kapcsolatos feladatok.

A Ttm1ulb az & Megállapodásban foglalt feladatokat a mB!JYalósíthatóságtól függöen
fokozatos b&vezaté&Sal végzi.
A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az ídöközi jogszabály-vál!ozások folytán
kötelezövé vál6 feladatokra.

A Társulás mOködésének alapcéljaként rögzlti, hogy az Önkormányzatok önállóságának és a
mellérendettség elvének maradéktalan tiszteletben tartásával a teljességre törel\sz.ik, s e célnak
rendeli alá a birtokában lévö erőforrásokat.
3.

A Társulás az 1. pontban meghatározou feladatellátása során
-

szakmai és komplex program elökészltö.

-

programmenedzselö,
koordináló,
döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel klsérö és végrehajtó tevékenységet
folytat.

javaslattevő.

Ill.
A TÁRSULÁS OÖNT~ST ELÖ~SZITÖ, KOORDINÁLÓ

es veGREHAJTÁS SZERVEZŐ

FELADATAI
1.

A Társulás a feladata megvalósllása során az e fejezet 2-6. pontjaiban foglaltak szerint jár el.

2.

A programok tervezése és elökészltése során számba kell venni, hogy:
2.1.

milyen önkormányzati eröforrások vehetök igénybe a célok megvalósításához,

2.2.

milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és mOködtetése
indokolt,

2.3.

fel kell kutatni a szóba jöhető állami és nem állami külső és helyi forrásokat,

2.4. vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történő egyOttműködésnek milyen lehetséges
eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú attemativa elemzését előnyeivel és
hátrányaival számba kell venni.

3.

2.5.

a tervezés során a Társulás települései és más érintettek érdekviszonyait fel kell tárni, az
érdekeket össze kell hangolni,

2.6.

a programtervezésnél a lehetséges egyuttmOkOdök teljes Körét fel Kell támi.

A Társulás a program elökészltés munkalazisát követöen, a programmenedzselés során:
3.1.

figyelemmel kíséri és az elblráláslg gondozza a projekteket (útját flgyelemmel ldsérl, a
szükséges hiánypótlásokat teljesíti),

3.2.

gondoskodik a döntési követöen a végrehajtás érdekében szOkséges azerzöd&sek
megl<ötéséröl, az önkormányzati szabályozások elökészlléséröl,

3.3.

megvalósltás érdekében szükséges pélyázati kilrások elökészlléséröl és a pályázatok
lebonyolltásáról.

- Ill. sz.ánill módosltás
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4.

A Társulás koordináló feladatkörében - a cél megvalósulásáig. majd ha folyamatos mOködtetést
kíván, a mQködtetés soran valamennyi résztvevő munkáját Osszefogja, szervezi.

5.

A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel klsér&se során:

6.

S.1.

komplex módon elemzi a végrehajtást. a cél megvalósulása szempontjából,

S.2.

végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás biztosltása
céljából - összefoglaló elemzést és javasla1ot készft.

A dOntésekhez a Társulás a résztvevő Önkormányzatok Jegyzői közreműködésével szerzi be az
elemzéshez szükséges adatokat.

IV.

ÁGAZATI FELADATOK

A Töt:t&sélY tc;istér::sé~j Táre\olláe ter:ületfejlesielési tela6iatköré9eR 9ss2:ehaA9elja a Tái:s1::Jlás
ée a l<istérség tei:t·latéR 1J1Q~QO gazdaeá9i B*!'.ePJezetel< fejlesctési elképzeléseit.

~sjai

1.1.

~RRak keretébeR a +GB~sélY KJstéffiiéfti 1=aF6t;i1lás a 1Ystéreé9i terQle~tesz:lési felaSatek
lekiAQltétJaR .a ier:Qlatfajlasz:tésr~I és teFQlet~ASezésrél" ~élé 199§. évi XXI. w. 1Q'P•. §
1QJG. § aí~aA fQglall szaGályek &'!eRRt MQkaS~ l~lsté~égj fejle~ésí taAásekéAt jár el.

1.2.

FelaBataiRak ellátésáGaR egyQt.VAQl~dik a f:lelyi ~u~kerJAáAyzatekkal, az éAl~r~áAy;z:atek
te~lettejle~ési táF&wlásaival, a kistérségBeA ~Qk-OQO élleFRi 82ePtel'l~I. az érgek$1t
táP.5iad'alFRi ás siakFAai ezep;.ezeteld<-el, 9axElas89i szarve~etel'l(el.

1.3.

A l~91:1seh;. l(isléFté~i Térs1;Aláe a kistéFGég teR:iletr§A a ~istél=€é9 társaElalMi, @a2Elasá§i es
k9rAyeeeti fejlesi!tése érEtel~beA a Féglé fejlesztési tap·eP.rel 9ss2t4aR9BaA QsszeAaA§elja a
t-'lelyi ~AkEiltMáAyzatek, 3:ilGk teFQletfejtesaési lár€~1ásai és a kietér:ség terQletéA MQkaElé
§az.Elasági s2ep·~etak fejlesztési elké~2elése~.

EAAel< kei:etéBeA:
1.3.1.

ViZ:S€1áija é6 éFtékeli a l'istér:sé9 táff;aEtalMi, sadasá§i ée kerAy&ii!eti Relyi!etét.

ai:let:tságait.
1.3..2.

Kidalg8iliil3: és elfotadja a kletéNég ie~leff:ejlee2léel keAGepcl6ja1t, illeWe

eraAek figyele"'Mv9Mléi.·el kéezi:tett. terüleU'ejlM!:tMi pFGgFaFRját, e11eR6RI
uek .neg·Jalé5itását.
1.3.3. A kistér:ségi t@FWletfejlesztásí pre9FaFA 1i9yeleA=1~evét-elével alözeteseR véteMéA~t
AyllváAít a ~egRiPdetett l~Z:PeAti és re9ieAális ~ályáii!atakfa az illetékessé9i
teA;Jletér~I heAyWjt;tt láFRa9atáei kér:el~el~~el ltajaeselat9aR, 1ehéve ha ez a je9k9r
a pályá2ati telRivásbaR is scereper.
1.3.4. Megállapodást te•t-tet a tlelyt ÖAkerMiAyzatekkal, aa öAkerMáA)'l!atl
táHulá:sekkal, a fejér M99yel l=eFiile~ejles.Rési l=aRá;;eal 68 a Kö2ép
9wAáAt'11i Re9ieRálig feJleezt.éel 'JaAátG&al a gaját kietér.:eégl fejlee2téal
pregFaMjat fiRa~s1iJe1ására ée FAegi.•al6ailáe~t:a.

1.3.6. PéA2iigyl tetvet ktM1ít a •FWledeJtes2tési pF98~"'Gk JRegval6ei:tása
érdekéheA~

•·3 G.
VIII. s:zámU módositás

l'J)cJiaffiQ~Efik a kistéFSéglleA
vá1tágf:lel~tek lxezeléséBeA.

kialakr\llt táF6aElelFRi, @ai!Elasá9i és f4Jglalk~a~sí
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1.3.7. f'erFásel<at 9yQjt~et a i:ái:6l41ás JRQkQQtetéséRez és a fejleeztési ~regt:aMek
M08'•'a1ésftásáAaz.
1.3.8. l<esrEtiRélja a l<istérség~eA MQkaEl9 tá~\llásek és Más a lerQle#ajleeztéseeA
éFeekett ezeFvezetel< egyYtlMQködését, S!JJ'Qt:tt:ft<Jk09ik E éllaMi és sitlil
szeFVezetekkel.
1.3.9.

\téleMéA~ AyllváAít a ~esyei, illet··e ragieRáli6 fejlee2tési l<eRsepsléhtél,
pre9r:aMel~él, l~taAaseA ~Elh:Aak a kietéF6é9 teFQletát éRAt~ iRtézkeEléseit illet@eA.

1.3.10. ~ép·;leell a kistéFSé€Jet teR.iletf.ejlesz:iési WsyekbeR.

1.:M 1.

~á)yál!~~t 11yújlhat lle a kisléR;ég fejlee:&téeéhw. kap;eolédé forFásek
19eRytegehe1.

1.3.12. Megállapítja kiiltt;ég\'eléeét, geAdeakedlk annak végrehajt~sárils ":alaFRiRt
Agyele1JuMel k;iséFi ég elKegili a fejleezt4al fomiaek katékeny? a települések
829Fe8 8ftYÜlb Yködését 8F9&M „ltla&ZAáláeát.
1.3.13. \f.éleMéAyt RyílváRít a kistéieté!)i •koordiA~er kBválae:z.:tásái.ral ka~66elatéaA.

1.3.14. Az 1.3.7. és 1.3.11. peAt~aA, te·vá9113 kQlijR je~sza9ély9aR t=F10§~atáre2ett feFrásel~
felett reAEfelkezlk.
1,4,

AT~tlGrwélú

K:istéFSégi +.éJ!ewlas az 1.3. ,eAtSaA

r:é~le~eteelceR ~IFReR~R:

1.4.1. ft, kietérségt)aR esuagyQjt:i és t;véhGi el~l~ezltésFe alkalr:Aassá t:eseí a 9aidasá9i
Cs t3F6a5JelR=ii scePiJezetel<Rek a fejleeztési pre{IFaMel~l~I. ~rejet~tekkel kapssalat9s
elké~celése~.

1.4.2. FelyaMates

kaf3e&elatgt

taFt

a

M09yei

Teri:iletfejleszlési

TaAáGs

t-41:1Al~s2eF1e2etável, a K9céf) C>wRéAlíilí RegieRálle Fejles~ési Ű8)'R0ksé§I
„..__*KAt \'el, a kistéR'égi •k9GrdiRál9F9kkal, •kistéFeégl taAássaE:fél~~t '*a Melyi

'/í!:Sél~ejlesi!!tési lreS3·1al Kö.z:RaS2Rá tlQAf)refit ~ vel a kietéfsé9SeA i::Aijl<Qd9
1~92:i@az:§atásí ~eP:9i!etekk-el. iAtézFRé~·el<l(el a tejlesz:tésl sz-Ol~é~lelek és a
l:l&'teAAaté Aelyi feFFasek ~ltárása ér:QekébeR.

1.s. A T9Btu~éh~ Kistérségi TársYlás TáFS1:1lási l'aR3asa ad 1.3.2., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.11., 1.3.12.
~eRtBeA
tsvá~~é

FAegRatárezett i:i9yek~eA, A!lel)"lhet ai! 1.3. ~QRt vas\89 e2eEféee is je191Aek
a SzeF\·ezeti és MQk~Efési S2a~ál)'i!at elfegaQásáPál e9yRaA9éla9 GORl

l!AAek AiáFlyábaR a TaRéss 30 RapeA GelQI "'egier:Aételt QléséA a +aAáGS tagjai ffliRösit:ett
tee&sésé~ek a +tw. 19. § (8) bel(e!déséheA Me{lf:latárez.ett szah~tyai e2!eRRt döRt: azaz a
+á~wtásí 't'aRáGS szav8i!ati jsggal FeRdelkozA t:igjai
a ~elgárff:testellek
213 áRek
téFRegaté s1:&1~at&vaJ.

1.t.

l\ Tftv. 1~.'P. § á9aA ~est:iatár:eeettek szeRRt a l'árew1áei TaRáes r:r:n:1Al~á~aA:

1.8.1. Na"+Juatl Jeggal rendell(e:16 YgkéAt vMzAek Fé&R a +áFeuláal l=aAása tagjai.

1 6.2. taRásgkezáel joggal: NRdelkN' ta&ként ·1ea.i11Réh. ré~:
-*'*1<:0cép ClYRáRtWli R99íaRá1is '**wl<92i931!9atási /\llaf'Aigacgatási Hivatal
Ai\latah:&letGja --· fejér Megyei KerMáAyRlvatal vezetAje,
~.! Masyar ÁJlaMkiRsstér .... a„*KGZ:ép QyAáAh;,li Re§i9Aális li'ejér Megyej

aJ

lgai!8alG-eágáRak igal!Jaliija,
• 1. SZW,ú m6dosltás

··-iv. számú módos!Us

........ V. számú módosité.s

„-

„H." VII. $.?~mo módosítés

.„....

Vili. S%amCi módo.$.íté&

15

s..' Fejér Megyei lpalt és Ke1eske8elFJ1i KaMar:a képv:iselAje,
9J ~ejér Megyei AgrM<aMaFa képviselO:ie.
eJ fiejér Megyei TeF'Qt&tfeJlesztési +aFiéG& elRGke,
U Fejér Megyei M1mkaQgyl TaRáGe FRwAkaa!lé el!laláRak kép\•iselAje,
g.! r::ejér Megyei MwAka9gVI TaAéEi6 FR1i:1AkQ.l1á:llaléí aldaléRak egy f.A lté~uiseléje,
h.! Ac ipaFGeGk és kiskereske901< eF&záges szakFRaí éFUe~'éElelMi &i!8P'NStéRek
kéfl'Ji&eleije,
i.l Atái::sadatMi ezePJezetel<éltal &elegált sívil s2ePt'ezetek egy M l<é13··iselGje.

1,6,3, Meglli>tetlkéRI az e scel'lle;o;etel'et (személ;•eket) éliRUl RapireRdek láf8yalásáR
taRásekQ2ási jaggal veszRek ~Solt miRdazeA gaoi!!lasági, t!l•sallahlli é6 e~yéb
S<!el'llaz.etek kép•Jiselöl, &Melyeket a TaFláGS !löRtése kazvetleROI éFiAl; vagy
aR1elyeket (akiQ az ülése fl ·1alá Fé~ ·ételre f.elkérRek.
1.1.4.

1,7,

KeAzulláaié• joggal reAdelke.zRelt a kistéF&ég~eFI FRükOdö FRiRdmeR ~lré&é§i
Ryil11áA&ai:láGba \lelt láR;adalmi ezeN!!<!elel$, a1<18lyek a lefOllllfeíleeztést éFintö
lf:éFlté69h R1egtár-gye_
lé&é:Fa egy82te'tl1 ~A:iMet h~ak létre, ée a Térs~lási
TaA~GSAáil jelzik agy9ttf!AQkAdéBi BZéRdéltWk3l .~ egyez~ téNff'I vé~méRj'ét az
aEle~ AapiFe~s tárwyalá&akor lsmeFtetRI l~I.

A Társi;lásl Tané.ss teriilelfejleszté&i feladatakat meg••alésilé R'llolRIWjáról és képvisel!
álláspaFlljárél
1.7.1.
1.7.2.

az ÖRl"<GFl'Rá~alak 1i'9i!lármeslerei az ÖRk9F!'RáF1y2at Ké~"isel91esl'QlaléRek,
a taAásskezási jao~ latf a !lelegálé sal'l/ezetéAek

FeRBsceMseR, Ele éveAte le9al ább egyszer köteles BeszáMelAi.
1.1.

.~

+ár&1::alá6I TaAáGs a „~é'lJeRyi KiatéFaégi lreda kltjáA ~iZ:tesilja aa1 l\l/1,3. ée llJ/1.4 .
paRlhaA fE>gtalt felaGataiAak vé9UJt:1ajtá&3Rak és ~öAté6eiRek el~lc.é~ftéeét:te2 kapGSeléEté
aléllbi felaElatek ellátását:

1.1.1 ~

~Aké8llti a TáF6\:41é&i TaR~GE 8il9R Qléseit; Melyek alk3IFRával Ki&téF&égi
i=-:ej1esct:é&i TaRásskéAt mGkCdik. el6kés2A:i t-9>'1~há ~9Até&ei~ elsösaFDaR a
ltistér&ég t:eFÜletfejlesáési lteRGep:siéj át, pr:egFaMját és az e&beR fGglattak
m&g\14!1ée,tását s2elgálé prejel,teket.

1.8.::1. !» kistéFeé9lleA CIGQegy~i és leYáblli elC!készitésre alkalmassé teszi a gazllaségi
ée \áFeaéalml szel'\'e.?elehRek a fejlae21ési !1FGgFamek1(31, prejekteld111I kapeselatae
elké~:zeléaelt.

1.8.3, Felyamales

1(31i'GGalatet liölrl a Fejér Me1n•ei Te@elfejlesalési TaRáGe
MuRkaeC!SF\'&i!elé'lel, a Keöi!é~ i::>uRéRl91í RegieAálle Fejlesaé&i YgyRökeég
~z.RaYAQ MsApAltit Kt1 ··el - -...•KRt. val, a ""kistérségi keeFEt;Aáterekkal,
kietér&é§i taRássaEléval, a Mel)'i lAáél'ffejle&aéei IFedával a kistés-&églJeR mQköEI~
közigaz9atásl szePte~tekkel . is:ttézméRYekkel a fejlesztési s~idlt&égle&ek és a
b&\l9ARaté t.\elyi feFráeel<fettéFésa éJ6ekébeR.

1.a.s.

Kéi!FeMQkOdik a +éFS~lá&i TaRáas által a köi!~eRti és regieAáli& ferrásekra
pélyázatel' elkészilésébeR, 8i!'. e.!i!el ka11eeelates 6"'9F\'eZcési felallatek
eltatásábaA.
lleR~laFlcllfl

• 1. si:ámú m6dosítés
· - - VII . 0%ém0 mO<lo&ftá&
· - · -· VIII. "2ámiJ m<ldO<I~$
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1.8.t. A 1,istéfSé9eeA léi.'9 egyes öAkerM3~atektál, ~RkGFJRáRy;!ati 1áFeYláeekté1 és
\cállall<-e2'.ásek-tél a pályái:atek kiQalftéi!ás áRe2. a f&jles~ések leDe~·eliláeéf:IGz
i::i::ie9~f2ást vállaU!lat, Mely ae 1 ,9,1,
1.8.6. f)eRtehi:laR FRef]RatáFGz-ett feladatai
ellátását AeM ves2élye:NetAeti.

1.9.

A tei:91etfejl&&'!té6'í tela'.latek Meg·;ah~stlása taldRtetébeR a láFSwlasí TaAása FAQ~EtéséACI<
Fésstletes &i:a~ál)'ait a SzeP\1ezati és MQköQési S!abál)Ut allapftja FAe9.

tEiitlá~Bi

2.

Egészségügyi feladatok:

A 113.2. pontban megjelölt $ikeres pályázat esetén már 2005. évben a Társulái!. által vállalt
fe4adat:
2.1.

A térségben összehangolt hé1közi, illetve hétvégi háziorvosi központi orvosi ügyelet
létrehozása. működtetése. mely 2017. január 1.-napjától kezdöd6en azonban már a tagi
Önkormányzatok teljes körO részvételével a Velencei Központi 01Vosi ügyeleti Társulás
keretében ellátott feladat.

Jöv6benl köz66en megvalósltand6 feladatok:
~

l=ársYh~s ""egfigyel~ reR~scaFt ~Ft feRR, illetve FJtQk~Qtett aMefyRek Gélja a
egés:2!sésblgyi t:tel~etáReh a ft§yalef'lFMel kiséréee, a lakGJSság e9t.8:!8étJQ9yi
t.'lelyletéAek s:ér:Atésa esetéA fel'Jílágesitás sze~ezése, taAéssaElé FeRdaer FAQkaGftelése
~ e9éscsé§re áFtalJRae Aii!ikéfak~ral\ esEikkeRtése érdeké9eR.

n*'****"A

kistéRSé~

~*****"'**A +á~swtás

e1yaR ttgyelé~AQszeFt FRGk9EHal ei:Mely figyeleMMel kfsérl a szal<ellátás
kaJiasitás hiAaseRáttsását. 6 9ss:2!aRaA~eija a kistérsétJi &2iakellátáei igéAyeket.

~**lll-""*A Társwlás Efalge:!Za ki a kjstéi::ségra kite~eElö ezelgáltatas ~eweeési l~eAss~siét.
ala!Qa:d ~éve a telaf3'bilé6i scel§éltatás ueFY-ezéai keRse~siékat, Illet.re essz.eAaA!Jeija a
telaf3'ijlési e~elgáltaás s2eF\fecé6i kaAeef)Gíékat.

2.S.

Az. egészségügyi alapellátás körzetei
összehangolásában részt vállalhat.

2.6.

„--·Háziorvosi. házi gyermekorvosi, továbbá védönöi szolgálat térségben történő
közös, vagy egyeztetett fenntartása, mOködletése.

2.7.

Közös gyennek, iijúsagi, iskolai és felnött fogászati ellátás
feRRlaFtása. létrehozásában, közremOködhet.

---klalakllásáAak

iiss2'el:laRgalása.

·~„·-·1é1rellec:ása,

2-&-w••••••*TéFSéfiFe k~e~edO illelél~eeé9gel reAdelke2A reAa9iliWE>iés Bii!etcsá{j ff\GköGt:etése.
2.9.

A térségben egészségügyi
szervezne!.

_„,„„ezQFtl1.'i!e9álal0I< ezep,iezése szOrövízsgálatokat

A Tá~wlás geR996ksSik a kiatér.:eéglaeA a részlttetJ~ 0Aker~á~ycatal& és
iRt:écFRéRyeik-et éríA\~ feiglalkGaatáe e9é~sé9Q9yi 1Ji:zs9atatek megsee~·e2áséf4I,
l:tiii!lesiija a faladat ellátéaáRe.i ~Ykeégee tárg~ és s2eFAél~I fettételeket.

a..M).,....._.......,."'

w..-.•„ur............ A +3F6ijl3s geRdeskedil~ a téFEié§hieR 8l iakela e9éHsé9i:i:9yl ellátás Bli!tesítésáKJI,
illetve $3aei:...eeésé~I.
2-A2-:-*'*~**

A TáFsutas geRl:leske~il< a téF~H:t~BaR a 9'fé~ii!ek, tn·~gyfe1'ássk
Ayik'áAtaFtásárél, a 9~f)'is2a~ lel~Aelyek AyitvéAta~&árÉll, téRSési RyiWáRteFtési r-eASacer
\tezetéeéF~I. keerSiAálja a tér-sé~&&A talál~a\é §Yá8Y211ilek, @Yé~tfGFráeek; illetve
9;·é9yiszap 1et~t:ie1yek f:.'taezAesllását, alterAatívékat delgae l<j a RaszRasftásr:a.

~~.....,,...,..IRfarMésiés ~álé~tet A=J:Qk~Eltet,

Mellyel a Ael~;<HA &eelcásas ~deR iR~rfflé6iét
Ry:újl a tárewlt ÖRkGFFAáR)'i!atsknak aZ:ek által feAAtartett IRté2MéAy&IERek, illetve a kistéF6é~
teFQletéR FRÜkQdö iRtézMéR~knek. (feARtaFtétél fQggeYeRQI~ a feladate11a~s tel)laFRatáfGI
és ereSM:éRyéFÖI.

„ .•„.„ IX. sz::émij m6doeítás
XIII. száma módo$f\á$
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2.14. Pályázatot nyújthat be. és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és seglti a
társvlásban részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében.
MS-~-....•ri<iRely62ett

s:zakMei 1'9AfereRsiákat s:cePt1ez az 09éscségQ9yi

ellatáa~aA

rés:z.tvevö

d11lgeö!ék s&ímáFe.

a.4+.

„ .._.,,....A lár::sl:flás látja el

k~~s elleA~teési

tep· alaf)jáR a láFE>YléaBa
ORkaFfftá~atsk eeatéA a feRRtaFtéi tQp,.cé~yességi elleRtji;zési telaQatekat.

~elé~ett

tár::sbllt

2...48,. „~\l&'ftff' .A.. +árs\:llás s:!eF'Ve~i a T0Fswlás 'asjai iRtézMéRyei s.zaln:Aai tevékeAySéfJéAek

FRérésél ée éFtékelését
~**"* .....,.

l!gyei!tetá férwr::R €Z0Fef}ét l~Mi Se az e9é~sé99gyi ala~elláté6 9ii!t.esftásáFa két~tt
MegállapaElásek sGr-áA a kietéreé9 iRkerMáAyz.atai ka:z:att esetlegeseR felFRerQlö viták
eliAtézésé~&A.

~" ....•"'*-*A +érs~lás aie

a9baR rész:t ·.<állalé 9Al~rMáffJ·.zatek l~öZ:igaZ::Satási ter:ületéR ellátja
FAiRdeRkeR
Ratátyea jegsaa~ályl
JeAEfelke~ésekt:.eA
FRe!!!IRatárazett
éAkeFl::r::láA~ti e9ésii!ságü21yi ala~ellátási fetaEtatel~t (pf. ef!Vesi \4syelet). FRelyeket a 2.1.
2.19. peAtelc ReFA rési!let&cRek.
MIASaz-eA

~ i:áe:euláa által

ellMett feladatek:

*3~1. A léFs*'lás a l~ístéi:6ég rés2t:vevij 0RkeFFAáR~tai teFQletéR MQkadteti a sealádse9itést, a

t:iazi segUségA~·Wjtást. a jeQ:@FeRGS2eFes f!1ézí eegiteé9AyYjtást.

3.2.

A Tát:s'=llás éíssceAaAseija a kistéFeég teFi:iletéA a scesiális tevél~eRy6é@et és
S2el9állatasekat vé~e~ iRtézFRéRyek fejlesztését, ~el9általásaiRak 9iztes1táeál

3.3.

ATáFsu1as vize9áija a l~azés íAt~r:qáRylé1JeRelás és MQk~Eitetés let:iet~ségeit.

3.4.

A kiatér:eég~eR a TáFStJlá& geAdeske\Sik a szesiális feglalkeí!taté kézas e::Rl\ilr;.9Qletése
el@kélli!llésérl!L

3,&,

A TáFSi;jláa geRGfesl~Eiik a térségre kite~e\f~ feladat ellátási k~r;zettel Je~SelkNQ
ia~skeFWak etU:leAáRalc létJel::iaeásáRak el<ikés;e:ltéséF~I. a tar:gyi, &2eMét,'i tettételek
bizta&ltá:sáFél, az el~készftést kavet9eR EJ9Rt aRRak lét~al!1ezáaárél és feRAtaFtasáiél.

3.7. A TáFe\ollás ee9Ui és keerEflAáija a téJlSásbeR az etRikai ~Fe9raMek ki~sl9e~sát.

a.t.

A TáFswlás FAe9saeF\·ezi és l~eeFEiiAáija a ecesiális ~kez:tetást aii!GkeR a tele,i:ilésekeA.
aRlelyel~A eii!t GRálléaA AeM h:1Efják Bictesí"3Ri.

• 1. számU módosít.Bs
•""""'""• IX. sz:ámU módosítás
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3.14l /\ TáF61:1lás a szesíálls IAtéz~éA)·ek táf't.legatására pál;•ácatet AYQjtRat t'le.

3.11. A TáF61::1lás sceFVeci a lárs1:1lás tasjai iRtét:ffléRYei iz.akmaí tevékerwségéAel< Mé~ését
értél(elését és elleA!IFlését.
3.12. !t láFSYlés egye2~et~ féRJ~ eeerepét tOlti be a k!sté~é8 ORke~áA~tai k~2:att, a ezesiális
ellátás BiltesJtásara l<ététt Megállap"ásek ''égreRajtáea seFáR esatlegeseR felMerQI~ viták
elíRté.eésél:teA.

•a.13. A lársYlás az ata9aA résá v:állalé 9Aks~áR~atek teFQlatéR ellátja a „SZ:Gsiális i9azgalá8Fél
és a s~esiális ellál;!lsekl'41" scélé 1993. évi Ill. w. ~7. § (1) lleke.iElésélleA te~áeM a
t::r:ilAEleAkert je§sz..a9ályi reASelke;!ések9eR
M:e~RatéF'Gl!;et:t valaMeAAYi a 3.1. 3.14.
P9Rtel~GaR ReM réazletel!att 62:esiális alafiszel9áltatási felaelatel~t.

•.t.. Táreuláa által FAár 2006. é~eA ellátett #eladatek:
4.1.

A Társwlás ~QseR 9iz.:teeftja a gyerMek·véElelMI &2'.akellátási
Rálézat JJiQ!«ldtetését.

4.2.

A Tár&'bllás k0zöseR bizt9Sitja a;z alá~Bi gyerFAel<jé1éti ala~elfátt.sel~t:
4.~.1
4.~ 2

4.2 3

1~eré~e1

a

~elyettes szQ~i

GyerFRekjQléti szel~áltatás.
Gyermekek Aa~kW;eAi elláláaa.
Gyermekek álmeReti !l9RG9l!ása.

A +ci'6wlii& j9··il>eAi köa:K feladatFHegtt=atésMáea kirélaeA:
4.3

/\ láFS1:dás Sssee~aRgeija a
feiles:Néseket.

4.4

A +árswlá& Si'.8Pi.'9i!':í a s:Aás~el igéRybe ·:eRatö 62el{Jéll:aláeekAaz valé Re:&ájijtast.

4.6

kistéF6é~OOR

a gyerMek és

i~Qsá$vé~elFAi M1:1Al~t

és a

A +ars1:1tas sz:akFAai taRásskeeásekat saePeez a kistérség 9yerMel< és Ft)ésá§:véaetMi
sZ:áFRéra.

&Zal~eMBerei

t\z 1.13.2. peAthaA meiJelölt alkeFe& pályázat esetéR
feladat:
6.1

"'á' 2005. év:laeR a Tárewláe által \•állalt

A láF61::llás ezep;ez~ tevékeAységével eiztesílja. ~e§y a KsP:. 20. § (1) ttekezEléee a), b)
résá "állalé ÖRkGFffláF\Yi!atek valaMeAA)fi
köisk\alásí iAlé:ZFAéAye MegfeleijeA a 1Dta~esélQ kisté~égi tái:6bllásek által etlátett egyes
kö2sml9áltatáaek éveAkéAti Ae~atW MQk~Sési táMe~atásái:él" szQlé K-GrFRáR;'FeR9elet
FRiAdeAkeFi Ralátyea js9aza~atyi reA&ell<ezésel<~eA el9íA: tettételekRek, *illat~leg a
._._...,.tAa9yar Kö:ztársasá9 tAa9yarers.zá9 éyes kBltsés·1eté6i ~rvéRyei9eR a töBl;);éh;.
táF6t:1lassk által i9éRyelhet~ l~ze~atási sélQ táMe~aWsak tekiAtetéDeR FJta9ttatár:iezatt
p;Atjal~aA 1$9ta11, a k9ít96 felaElateUátás'3aA

feltételekRek.
5.2.

.*, +ár:sulás biaesrija a 9yé9ytestRevetés és a lage~éEliai ellátás teijes k~rlií eaePt·e~sét.

• 1. számú módosítás
-·-·'VIII. wmll módosibls
-·-·-· 1x. ~o mó<losltá$
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A 'Ull8Ulia illal •llMIAdG jö-':<ibeRi faladatoM
&.3

A i:arsulaa geRlilesl1eaik a kllzCs feladatenatéE;9aR ré~ev~ társult llRkeFI: éA)'zatek
lertiletéR mQkCl~l1i. a ,kllzektaté&rél" szélé 1993. é11i lXXIX. tv. 20. § (1) eek112:dés a). 9)
,ieAljai &eFiRll IAtézméR)•ek hatékeAyallll mQk~éeéRek szerveásérlll.

E kiriJeR a Tá~ult EiRkerFRáRyateh kHektatási iAtéz;méAY feRAtaFlMI és feARtaftói
iFáA'flté.si feL1dataival CsszefQggésheR aa iAté~FRtAyek l:latékeRya_
bh FRQkCdése érdeké~8R:

6.3 a

el:likénlli a kézeklatéei megallapedasekat,

5,3,3,

Ili!

s.'S~4 .

a ki&té'6éOI ektilt3si kapasitéeek t:iatékeAyat;i9 FAWIW9teté6e éRtekébeR kfQ~s
alapfek\J elElalést pedag.Qgia.i ée Revelési t:e~·eket kéuít a l'i8téFSégre

óvedai Re\·eléslleR a gyermekek ellélási 1~telezettsé9eit Is li9yelemtle '19\l!l
megolBásel(Qt El&lft~ ki,

veRatke.téaR, FRe§:~tás:ei!Va a kietéF&ég elaalási, fe;ts&!lé&i iFá~ait té.rségl
tervezéssel, a téFSé9i tei=yek ala:pjéA azeFVe2:1 a léFséfiia~ a RalékeAy ée a ker
ktWetelMAAyeiAek Meg:felelö ekietá&lt
5,4, A

TáR!ulás 9aRll0sltaElil1 ;;l.i! iRl4i<:méAyekbeF1
t>ii!leeltéeárél, melyRel( é1eel~élleR:

felyé

Ae~elés eklslá&

e.zlRYBRaláRak

S,4,1,

IRfGm:iéGiés l=lálézatet MYk8d~, mellyel a Rettl:leR ez.ekése& ~édeR iRJerFRéGiét
A)'Wjt a táRH·Jlt öAl'9rJRéR')'a~k éltal feRRtat49R IAtéY-'FléAyekRek, illetve a kiatér-ség
te!Ol11U1R mQkllEI~ IA~~éRyeknek, (feRRtaltétél fll99eUe11QI) a felaaatelláltl6
feiyaMatám1 és eFeElr;aé~é ~I.

5.4.2.

A szakmai eklatási felafJatek ~atékeRy ellátása lw:dekébeA káiijjeAti es~éf:at
~ez léti:a, és FRQkaEtteti ai!: eukoztáR sialga1tatéal Az eszkéi!tér is e~segfti a
~atékeRy gméél~e~ást

és

~Vk0d1Bté&t

liiiRR91( éFSekébeR

essi!e~aAgeija

a léFSég

iRtéz.méRyeiAek Mii! kéU•eij éo:at&M!ih
5,4,3

A tálllult öRllermáRYZalelt iRléismé~ei számára a KGi!ektatasi h
megjelölt felaElatköF9eA ,iály~atet ímat ki.

36. § ábaR

;,4,4,

MQkOdteii a kistéF8é§9eR a2 évada ve2eWi, igazgatéi. évada iskelakö2i ezakf:Rai
mwRkakG~Seeégekel Seakmai Ri(aokat ec:eP1e2.

6 41

Ki&lé~ági taRYIFRáA?fl

1 4&

l<il::lelyezett eakMal keAfereRGiél"9t s~e~.

lS.4 7

l<istéAJé9i méFési és értél1elésl r&Rlil~ert del9e.? ki éa mGkOdlel.

6.4.8 .

if:l891éli6 ~éRYekre (táRG, kézmQvesség, ~•Ae. sliJ.) szakmai m1:1Rkak~zéssé9elwt
i:I aJJ ítt:l at.

6.4 .8

~lá~a a &áF&'dlt onkaFRláAyHtek eseté~ a faRRtar:tói lOFVéRye66é§i eUeA A~ési
f91atlatekat.

és speFh·en;eRyeket &j!;9FYU.

6;4.1 o. SzeFYeai a TáF&wlés tagjai IRté~méAyei seakFRei te\'ékeA}'ségéAek Mérését.
él'tékelését és elleRl!h!é&él. Szal1mai le"élle11ysé9 éFtékelésér:e, mérésé~ l:AaQs
13alyéö!alekat kés.zlt elll és beRyQlll le,
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5,$,

A Tér:e1.1lás vállalja, f!legy k9z9seR ~ii!tealtja a Aevelési 1aAáé6aEféi, a 1ejlesetéspaEfagégiai.
fejleszt9 felkéezRöi, ~ályavála&Zl:ási taAássaEféi, pszisRelé9iai és §yé€J)'peelagé~iai
feladatak teijes k~r:Q ellét:ásáRak szePJ&ilését.

5.G.

l<öcreFRQkl:*lik a kiseGDségí Revelés ée sklatás iFáRti igéAl/ felMérésétleA.
~seGbsé9i Revelés ée ektatás ~ep;ezését és feltételelAek Siz.=tesítésát

S 7.

mgyaii!tetei férwFR &CaFapét tQltí Se az iakela feAAtaRási J!Aefiállaf:'eElásek 'JéftFe~a~ása seráA

~sseeRaAgaija

a

a kietéFSéB 9Rk9~áR~rcatai kez~i eeetl99es viták eliAtézéaé9eA.
5.8.

A

TáFst:1lás

kö2el"3táai

éRkerffláRyzatáFS k"afjedöeA
felad~Fa
„i.9~

kcQzös

t:elaSatmegelSását:laA

részt

Yállalé

a K~"·· 89/.A.. § (6) SekezElése szeFiRli

valal+le~F'yi

a kö~ktatási

wRatkecéaR íRt~l'iedési teFvet kés.zit.

p, lá-.:s1::1lás 2QQ?'. ald§1:1szh:1s 1 i k~Sé RatéU~·al a kezes k~zekrtatási f.elaEl~ellátéabaR Fés:zt
vev~ 0Aken~áAyzatel< kazigaz€Jatási terWleléFe ~Jterjed~R 1@zsl4atáei iAté:ZFAéA>'el<

1eAAtaFtása Y~áA BiztesJtja az átta~Ae& iskalai, gi~R~iwFRi, alapfe!Qf M'1véezetektatási és
l<ellé€Jl1:1i::r::ii Ae·1elési k9cel~atási Jeladatek ellátását. teljeeitését ••tevábhá eRRek k9Fé~eA s
a 9yeFFAekel< Aa~l<Ei:ZbeAI ellátása l~eFetél3eR ac isketai étk~etéet.
--6.10. A táFSijft GAl<erFAáA>':Zatek egyeEti, eFFe iFáRyul9 d9Rtései és igéRyei ala~jéR a Társwlás al

étir.eSai Revetési felaElatel< j~~~eAi
iAté:ZFAéFtyfeAAtar:tás "tjáA 9il4s&íija.

l<az~ eUá~sát

Si!iRtéA a TáF€'t:ilás éltali kéi!'\•etfeR

5.1.
á.1Q. peAtBaA AeFA rés2tetecett valaJReRR)A efyaR köcektatási
feladat k9:Z9s ellátásá~aA rész.=I vesz, FRelyeket a ~i~deRkeFi Ratályes
jege:zabályi FeAdelke:zések Me9Ratárei!'.Aak, & aARak 1'92:96 ~esvalésításat a 'áFS\:llt
öRkeR!AáAyzatek igéA~il<.

•&.11. A "J'.'áFs1:::1lás

3:i!

ÖRkeR!Aá~2ati

---~"----t-!Wl~~FRGwléidáel feladalek:

6.1, A Tái:swlás @s&20eRaRgaija a FRYzeálíe 9yQjteFAéF1yek fejlesztését, a leAetGSé!Jeltt:.EQ kéi;>est
egyOO d~Rt a gyQjteméRyek fejleeztéséGeR, és egyQtt
F9':iEI, közé~ és RaeezQ távÍ:I teF\'eit.

6,2

el~l<észlti

és el:fega~a a fejlesz:tés

.A. Tár6vláe 62eP:e;a;i a RyilváRes k9R)tlAáFi f.eladatek ellátásával ka~6&elates felaQatskat,
eeaR 9elQI közQe élleFAáAJ'§Yara~ité tePiJeket kés.zit, e2:4:ikség esetéA a kístéFségi felaefatak
&i'.ak€eeríí ellátása áFdek.é~R k~Ry'AéFi E!iakeMGeFt a1ka1Maz, FeRElelkei!il< kiz.áFé'3gesaA
k9A)A'táFi szaliáltatáeGk téijaira alkalMae ~elyisé9 felett, Gsszef:.'taA§'eija a közk9Fir:téral<.
Ayi~a tar:tásáRak r-eREijét, FaRdszereeeR, a felRaszRélék t~bbaége ezá"H~Fa megte1e1a
í66~eA'8ar=- laFI: Ryitva. Stati&20tikai aQatskat szal~ltat.
FA~el~ési ettAeR, Ráz, k~PGRt.
szabadiEfö kéiz~Rt; k"2:össégi Ráz, ifjYeégi, illett.re gyen~ekRáz, 1ah:1t:i~. vagy ai! ektatási
ás kt)zFRQvel§Qési, illel~leg SS)téb feladatskat elláté éltaláAes MG\relöEfési ~paAt 9Rállé
vagy tQbbNRkGiQs, ~Ge igaz.gatáeít kYth1Fálls és s~er.:llétesítfRéRy Jejlesz:(ését.
szglgáUatásaiRak bi!t96{tását, FRQksdtetését és MQk~Etéeét.

G.3. A TáF&wlás Qss1et:laR9elja a kieléFEég terQletéR a

G.4.

QsszefeQja és keeFEfiRáija a ~ei)'i l<~zMQveléSési tevékeAység táFRegatási iGFMái köFébe
taFte.zé, az iekelareAds.zeFeA kfvi:ili, öAtevékeRy. SAké~zé, &eakképe9 taRJGlyamekat,
életFJtiRéséget és életesétyt javllé taRuléei, felA~ttek-tatási letietéség&l<.el

t.&.

$zeF\rezi és kGeFEfiAáfja a kistéFaég tele~Qlései kérAyezetí. Bi;efleMí, ~Qvészeti éFtékaiRek,
feltáFását, FAegisMeFletését. GeAElesl<sEfik a tielyi MBvel~Elésí Si!ékések geRdGZásár-ét,
gacda§lítésáFál.

• 1. szEimú módosítás
" II. 52.ém~ módosftáG

-·--ix. számö mód0$Uás
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8.1.

8.7.

Kiei::r::ielt ti9yelfl!let feFElít a Aelyi tarsadaleffl kapsselatreRGezeFéRek, k62ésségi életéRek,
érdekéNéAyesltéséAel< segltésére. a kQlaA~éi!é k\ll~YFák kéc0tii kapc:;;selatek kiépit-éséRek
és feAAtaFtásáAak se§ítésére.
·
~veAte k0zös pFe§FaMei késeit. aJMely kaiasselédik. a falw.ei h,.rríiY"'AW:S, a Bef!ti;JFi.zM:us, a
és iEiegeRfersal~i twrizFRtJ6 FeRdea„éRyeiR&Z.

gyé§~·

k8~AJtárí

6.8:'1.

a

683

a kijAY'Aári és iRferMáGiéS 6i!9tgélla\áe feRRtaFtáaát a keAyvtári és IAferMá6lé
szel§ál~tási tevekeRyság 6ZaktarületéR.

6.8.3.

a

6eakeAl9erelt tevá9bképcé&ét és iekelareRdezereR klvi:ili képi!ését,

l~AYVtár:ak álleMáAy9yara~ltás3t segl~,

a t-'la2ai Sek1o1MeAtlil~ekfoél

aaett

reAElszeiee lájékeö!lalás lámGgatásál,
6.8.4. a Ayit-'áAes kéAyvtaFi ellatás t-'lelyi i9éA1fel<Aek ~egfelel9 atakitását.

G.9.

léFEégi keeFdiRésiévat kéezlli elo. és a leRe~égek szeFiAt egygtt Ay~tja 9e a2'.
éFdekettségRövelO láMGgataeeba a pá~}ái!atet. A sil,eres pályázat éf:Geké~eR é'JeRta
öaS2eRaRgslja a köAy'„tiF feARtaFtási és MQkéEfési kaltségeit s 32.t ~ éveAte Gssaeállít9tt
köl~ségv8'éabeR el~iFáAYe'.iS!'.a.

6.40. Köc8s teAtet késeít a keR)PAéri del~FReRWFAak váséFláaáFa, a l(Qw,0 Aári FeAdsz-eF
t::AQk.;\El=letése séijá~I a kéRyt..43F alapfeladataiA ~I végzett tevékeRysé9re, a köRyvtéFi
IAferMatlkai Rálézat feAAta~ásáFas fejlesetésáre. Távlati GélkéRt a ElelEl.t~eRNFA9k
elektieeAlk1:1s taFtalFAi Jeltárására és digi\alieálésá,:a.

G.11. A Tá~wlás tagjai e9yQ~QkOEIRek a Ra9yeFAéRysk ápelésa, S:il QRAefaek kialakftasa, a
k.Qzl:laszRú isFRePette~es2ttl ás Ryettl-1aRf91)taMek uePJ&2ése, a M<Jvészeti eseMéRyek. a
e~rakG>ctat9 és sziRt:láci FeRd&Zl.'éRyek YeF\rezéséBeA.
&.12. ~ei::.~e '4)Ad~eN1sei:i is~tl0Q9 JAO>:ászeti \'etélkeEiöket, gálákat azePl&Z, és geRGGSl'6Etik
a ~Yvéseeti. ''alar::RiRt a ~ag'/9FRáRy&iltj G6epeFtek kOIG60Aö6 szerepeltetésér:OI.
G,13. J<8i:G€eR t)izt.esftja a ~FRQveláQési FaR9eZ:Véf:lYek le~eRyelitáeét eeglt~ keMplett test-'IRil,ai
~áZ:ist (~aRg0si\ési,

vilégasitasi,

awElie"~wális

escköcök) és sz.akceMbeF1.

$.11. AjéAlást E19lgei! ki a kaeGsség; szlRtéF, illetve a közFRQvel~ési iRtézMéRy Ra82iAálatáRak
~atiétyaira,

mQkGaéséAelt R1édjár:a. ·.<alaFRiRt a

közfflQvel~dési

iRtézFAéRy felaQataira

... eRalke2éaA.
6~46~

A teAtee~
kt:1ttíir:á~ez

fetseFIOllt feladatek ellátésa éfGeké9eR elökészlti a kistérsésre veRatkezé, a
és ké.Z~Wvelö6é6i Eii!elgáltatás9kR~ valé egységes és azGRes feltételQ
Rei!Cájt:1lást ~ietesítá seabátveeás tePt·ezeteket (öRkerFAá~'1!ati reRdelet teP/ez.eteket és
e~yé& szabély&i!!á& tei:v~etel(i@t: p1. ~QkOElési sza9á~at ter:vezet, érkalk1:1lésiék,
köil:FAQvel~Eiési i:Aegálla~eaás teF\·e:tet).

6~17.

Patyal!attigyelésset t:aAá616aSással és kéi!S&
feltételeiAek és scíAVeRaláAak javítás át.

7.1.

A l<istér:ség telepQlés és teFQletf:eAEle2ési. 1!fU~&Mlékvédel~i tevékeRysé9áRek az 9~zá9es
és a r.::iegyei teF\fekkel 1'3psselates össeRaRsjáRak a ~estare~tése. Qf'&ZQ§las valaFRiRt a
~egyel tervel'f'& valé épUése.

·~-„- VIII. számi:i módosftás
· · - - · IX. számú modosttás

~ályázaktkkal

se9ili a

~z""Qve~Elés
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7,2,

Osszet:laR9sija a telepQlés és terQletreREfezési. FRBeFRlék vMel&Mi feladatekat.
A kistéFSég terQle\éA lévé FRüeFRlél<i éf!tékek feltárasa) ~3M9avétele, védel-Aek
FRe9sceFVe1ése.

7,3,

GaRdae~ik 8l é~ilett kö~·el!at eM~eFA&l Mélté és es2té&iltws kialakí'-3srál. valaFJtiRt a

Relyi építészeti öMJkeég véGelMér:öl.
7,4,

IR~FFRáGiés Rélézatet MQk4Jdtet,
tárewlt 9Rl~FFAáA)·20at.ekRak.

7.6.

A telepQlésr:eRElezés szíR>t'eAatáAak javltása éFaekét:.eA kistéFSégi ~építé62l hii!~at FAag.

7.G.

/t~ épftett ~rAyezet ala~sa
S~Atéseket Megellk!~eA, illetöleg
k~ö!Seségi

FAetyG~I

a f:l:elylaeR 6.Zel~ses Mé"eA íAf4cl~ásiét Ryijjt a

és \'édelMe seFáR a kazérdekY iAt~kedé6eket és
aeek végr.ietilajtása saf.áR 9ii!tssftja a AyilvéRGsságst és a

elleAeh!!és lel'lelaségét

7.7.

CeAElesl~Eiik ai érdekelt állaMpal~áFek, sze~\'Q?etek Megfelel~ téjékez~á&arél.
leJ.'let~sé9et ad JéuQkJe véleMéAV Ayi~'áRt:aFtásFa és javaal8'téte1Fe.

7.8.

F'átyá2atet Ayéjthat ee a felaElatek eraEIFRá~es ellátása ét:eeltéBeR.

8.1.

GsszeAaA§eija
Pl"egi:amjál.

1.2.

A kistér.:aégFe 1<9z9s K.éFAyei!etvéElelMi P~graFRal késeit {a tevát:Jl3iak9aR: PF99FaM), e
iRté:zl~Elik a l<özes KéFAYezeWéElelMi Ptegr.aFA ,·ésreRajtására.

8.3.

GeREleakeEtil( a Prs9FaMbaA feglalt felaEfatek vég~RajtásáFél, a -...·égraRajtás elleR~F2ésér:öf.

8,4,

A PFagicaM végFeha~áeát &2ítl<sé9 ~eFIAt, Ele 1e9alá~B kété-veRte felijWii!t§31ja.

8Ji,

A l'ist.éF&ég kör:~ezetvéEfelMi felaEfatalAak a Me§:elEfásá~ lt8i!06 K9FRy9i!!e\laeéQalRli Alaf}Gt
Rg.z létFe, Mely fü9g€AleA az egyes 9AketT'AéAyz:atek :által IBtra~ecet:t ICáAWa~tvéElelMi

a

kistéFSé~Re~

tai:te~é

tele~Qlésah

To431e~Qléei

és

K9FRyeze~éEfe1Mi

ASa'3elE ~Qkö(fésétOI.

e.&.

Kéc96 i:l'dllaElél'égacdálkaQáei teAJet .......,,~0·'*kéezlt és
aARak végFai:lajláeát.

0,7,

Ké~'ei!eti RENás vii!sgálatelc végHse, MetyAel< séija a tei=ve2ett te-vékeAyság 966296
k0 ...yaceti t:la\átáRak a tel~érésa, ér:tekeléae.

e.a.

Vii!ssáija a telaf)i:41ési MrRyezet tisaaságát, a GsapaGélwfz elvezetését, a kemFRt:tA~lis
628AAy;í2ke2elést 9yQjtést, elvei!etéet, ti&aitás~ ~FRMt:iRális hYllaEfél<l~!elést.

6Z9FV~Í

kés..citAet és SC0Pl0i!Áeti

A közlekedés is \1Íll9~1dálkedá6 feladatai:

--...,...9,3.

9.4.

YtelleR~ri ezel9álat k~zas MIJkSSteté&&.

Kistérségi fejlesztési, felújítási és üzemeltetési felad<itok tE!fVezése, pályáztatási fettételek
egyeztetése, közös beruházás megvalósítása.

·-·-VIII. számú módosltás
tX. számú módoslté.s

·-·...„
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* ....... -9,5~

9.7.

\'t:zil~ze::AQi,,tek l'(é.zQs MQkö9teléséRek S1:eFV8!ése, Fe9ieAális FeAdszerhei!
IEa~~seléElásáAak >1i!sgálata, káf)viselet:tel kaPG;SelatGs felaSatek ellátása.

valé

Pályázat benyújtása.

10. Szolgáltatási-azervezé&i feladatok, kistérségi ügylntázés korazenisrtése:

A +ár-swlás által már 2001 é·Ji;ieR ellátaRtl6 feladatek a 1.13.2. peAt szeFiAti sikeFes pályálat
888téA!

10.1, ~sté~égi QgyiRtéz:éei ireSa léú=eRe2-3sa, a Tár;g\:lllás M..,,RkaszePl~eté iFédaRelyiségeiRek
kialakitésa. (Hel~ség vásáFlása. Relyisé~ kialakítása, felscerelése, iRf.eFFAatil<ai Rálé~t
kialakltása, az.3FAiláetes~Ril'31 eS:Zki:izSk laeszeli!ése.)
10,.a. A Társ1w1lás által feRRtaFtelt iRt&zMéAyel< tA1:1Al~s21ei:ve~etRez iRte~ráléElása ér:Geké9eA
IRterRet kar;1ssalat kiépftése, szeft;ierBeS:ZeR:és, ~áiéca.tkié~it.és, ezáMítá8'eshRil~i
esc:kQzlaeS2er:z.és, azaz kjetéFSégi iA~r~attl~i Ráléi!at kialakítása.

A Társulés állal közösen ellátand6 )övöbeni feladatok körében a Társulás:

........--10,a. ReRdszereseR,

éveAte teB~ all~lefl!l~al NakFflai teváb~k4f}2éeeket, keAfeFeAslák:at
6Z8FV0Z S!JYQttMQl~dve a lér.:aé9~eA találRaté 62!3keFR88Fekkel, \'0Rdé9eltjfl4ék.'<.al, al{3F
kiilfGldr:öl is.

10.A. Térségi információs hálózatot ·--·A'lwl~iilllel mQködtethet, mely által a helyben
szokásos módon információt nyújt a társult Önkormányzatoknak és az azok által fenntartott
intézményeknek, illetve a kistérség teroletén működő intézményeknek, (fenntartótól
függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.
10.5. A társult Önkormányzatok számára az információs lemaradás csökkentésére és
mOkOdtetésére pa.lyázatot lrhat ki. Közös pályázatfigyelő és pályézat készltö
munkaszervezet szeNazése és mOködtetése.

·--·-10,&: /\ ~az~~R &-e:elg.élat FRWAkájáAak eegltése. Me290~k képi!:ése.
- - 10.6.

Közrem(lködik a gyepmesteri és a szt'.inyoggyérltésí feladatok ellátásának szervazésében,
avagy igény esetén biztosítja a gyepmesteri és szúnyoggyérítési közös feladatellátást.

10.7. Közösen .„.„„'hiiteeitja biztoelthatja - Igény esetén - a közbeszerzési feladatok
ellátását.

·----10 8

~ Eijféf)ai UAié tagjakéFtt a kistéFSé9Ee é~{} lcitilfGliial( száFRéRak vérhaté
Rtegsaltscer9Z4Elása FRiatt Bi:z:tes"aAI kell scáMYkra az \iRiá ~i·:atalas Ayelvei egyil,éR 3:i2'.
iig,·iRtázést. azért ezQkségee telFAáGsek k9zes fe91a11~e2ta~sa.

10.9. Pályázat benyú~ása szolgáltatási feladatok megoldására.

11.1. A lak&Eiség e§yW"9saR, ~sszet:laRgaltaR tt)f!téAö
Rel~J'F&éllitas seJ'éR iFáA~·adé MagataFtásFa.

felké&Z~ése

a védekei!é&. t:ReRtés és

11 2 A Si!aks.nai katasctféfavédelFJti, pelgéri véGelMi és tQzt;,téEfelMi felaElatak Ratél(aRy ellátása
B~eké~eR 96scei:taRgeija a ~etéFSéfi valaM&AAyi tele~Ylésés:i ~ietesitaAdé alapsziAW
MeRtési é& vé9ek$i!:é6i, ~iR96égi jelleMzöib
·-•~•VIII.

szirnll m6dOGftéS

·-·-·• IX. szám~ m6d0$fUls
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11.3~ A Bel\•Lzek

elleAi 9s&2e~aR9elt véaet~ezés, a ~elteFi:ileti ár.:kek ti~áAtaFt-ásáBaA valé

ke~F9iRá6ié.

11.4. Tér:eégí iRfGFMáeiés ~álé:!atst MQk4dtet, Mely által a Re~·beR azek.éeea MéEÍeR lAferMáeiét
AY~t a táFS\::llt 9AlxeFMáA)l-ZatekRak és ac ~sk által feARtarteu iRtéi!ffléA)'el,Aek, illewe a
l'JstéF6é9 terQletéA MQk~dO iRtézFAéAyekAeit, (-ieAAtaFlété~ függetleAi:il) a felaElatellátás
felyamalárél és erellméAYérAI.

11 J;, A l<italepitési, meRtéai ée visszatelepi'.téei FF1WAkélat0k íFáRyftáeáRak ke0rdiAálása.
11.&, Ossael:laAgalja a vé9ek&eé6 69~s:t a bevetRete,
e~faFJásek falRas:CRálását, alkal~acás~.

12.

RaRijell~ezésFe

állé aRyagi és eFJtl;}eFi

Közrendi és közbiztonsági feladatok:

12.1. A kistérségben mOködö rendörségi szervekkel való f'Olyamatos kapcsolattartás a közrend
és a közbiztonság aktuális helyzetét illetően.
·---··12.2. öss.c:eRaRgelja a r.eA9~Fi ás ~ GRlcieFFRáAYzati ecaF\'ek tavékaRyeégét, ktHöR~seR a f:le~i
k<n;l:li~t0Rsá90t é1iRtö ké~ések0eR.

---12.3.

-~-·A Társulás tagjai kozosen egyottmOködve részt vehetnek a rendőrségi szervek
feladatai ellátásához szükséges anyagi eszközök s elhelyezést biztosító helyiségek
kedvezményes biztosításában és a fejlesztési tervek elkészítésében.
E eéleél
páfyázalfigyelö és pa1yazat készrt~ k9e9s Alt:tAkascaP<·ecet t:le2Rak létFe, k9i!k JJályi?li!atet
Ay~aAak Be.

,......,..lWr#12~4.

S:z.alcmal és ~'fit Aa~ek taFtáea a FeAElöFSé99el egyQt:tMQkMve a lakessá9 széleekaFQ
1elkészltéae, az álSezat:tá véláe Ms9el~zése és a lakeeeág l«Jzllil!tGA&aggal "3~66elatss
llJéAYei felméFése Géijállél.

..........12.6. A scakFAai k9iiY'eR9i és köi9izteR&ági f.eladatek Ratékarw ellátésa éFGekábeR elkéezi'.ü a
kistáF6ég valaFRaRRyi tela~QláséA tt~GiSilaRdé alapsziRtQ közi=eRGi és köz~i2tsRsá{Ji
feltételek lal'!all!'lál, ll'liRösé11i jellel!'lzö~.

12.6. Az önkormányzatok. a polgárőrségek és a rendőrség együttmükOdésének koordiriálása, e
feladat megvalósítása étdekében kistérségi szinten Bünmegelözési Koordinatív Tanácsot
mOkOdtet.

13.

Pénzügyi-gazdasági ellenórzésl feladatok:

A Társulás .„...„.a .l=lalyi illRkeFmányzalek:él" e;iélé 199Q. é~<i l>W. \\!„ az .allamMztartasról"
szóló .„„...199:!. évi XXXVIII. tv.,2011. évi CXCV. tv.• valamint a „ ..„.„köll6élJ•Jelési Si!o&FVel1
eels!I elleRllF<!ésérC!I' ezélé 1Qdt:!003.)XI.:!@.) .köttségvetési szervek belsö kontrollrendszeréröl és
belső ellenör.zéséröl szóló 370/2011. (Xll.31.) Konn. sz. rendelet szerint --·-miír 2005. óvlao"

„„_geRdoekodlk gondoskodhat a bels6 ellen6ri feladatok ellátásáról, a 113.2. peRthaR
FAegJelött etkeF88 pályázat eeetéA.

Ennek keretében:
13.1. Végzi a társult önkormányzatok intézményeinél a périzügyi..gazdasagi ellenörzést, a cél·,
t.éma· és vtóvizsgálarot. továbbá a Polgármesteri Hivataloknál, l((l~&!!vcösé9Rél Közös
Onkormány.zatí Hivataloknál l'Oggetlenített belső ellenőrzési feladatokat

13.2. Elökészlti a vizsgálati programot és a magblzólevelet. Elvégzi az elökészltés egyéb
feladatait.

13.4. lrásba foglalja az ellenőrzés magállapltásét, indokolt esetben felveti a felelösség
megállapítását.
13.5. Ellátja a realii:áló tárgyalással kapcsolatos feladatokat.
....„ ...... VIII. &:Zámú m6do$itá$
IX: szám(I módosttá.s

.....„_.
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13.6. Igény szerint elkészíti a képviselö-testoleti ülésre az ellenörzés tapasztalatairól az616
tájékoztatót.
13.7. Részt vesz az önkormány.zat kOlsö ellenörzését végző vizsgálatok realizáló tárgyalásain. a
tapasztalatok feldolgozásában és hasznosításában.
13.8. Pályázat benyújtása a Társulás mükOdéséhez szOkséges költségek biztosflása céljából.
14. Idegenforgalom, turizmus feladatok:
14.1. A Velencei-tó és környéke idegenforgalmi értékeit megjelenltö Közös kiadványok
_„,„„elkée<!ltése elkészltésében közremOködhet.
14.2. Idegenforgalmi,
szeNElzhel.

turisztikai közös ·--FeAEIEll!.>féRyel{ seePo1e<:ése rendezvényeket

14.3. A kistérség települései esemény-naptárának összeállítása. A kistérség Elgyes településein
túlmutató a kistérséghez tartozást kifejező és azt erősítő közös rendezvények

_...._ ...s2ePY9i!!ésa. szervezhet.

14.4. A kistérség településeinek és idegenforgalmi értékeinek az Interneten való közös
megjelentetése. „„„~.ü~lsö!slgálatl ~RKGlél1 ellátása elektronikus úton is.
turisztikai
koncepciójában
14.5. A kistérség
végrehajtásában közremOködhet.

meghatározottak

.„.„„.„régrel'lajtása

15. -sporttal kapc:'solatos feladatok:

---·1&.1. MegAatá1 6ií2a ae a91;i)aR Fészt veARi kWáRé 0AkeFMáA~·~atek mQködési területét éFiAlöeR a
kistéFSégi 6,as#ejlesz:tési keRsepsiét és geAEleskeElik aARak ~esvalQsításáFél .

..._... *'16.3.

PAegter-et::mí a h~AAtartaeáGaR JJnlköEf~ kÖ2el~atásl iRtéi!méfWeket ériAl§eR az iskelai
testAevelés é6 6'er:4tevéke~·sé8 gyakeFlásáAak fettétele~, 9izt9Síija az iskelai tPQFCkGF9k
mQk<!Eléséheö! &;!Qla;éges "1llétel0k0t

kistérségben
sportrendezvényeket,
sportprogramoka~
sporUáboroztatást
15.4. A
„„„***s<!Elwec, lá"'9!1aija szeNezhet, támogathatja az amatőr sportversenyek,
rendezvények harmadik személyek általi szervezését.
15.5. A Társulás rés.zt -~-·~ vállalhat a szabadiclös sport és szabadidős e<JYéb
tevékenységekben.
15.6. A Társulás a 15.1.-15.5. pontban nem nevesített valamennyl olyan sporttal kapcsolatos
önkormányzati feladat ellátásban részt „_„_Y&&ii! vehet, amelyeket a mindenkor
hatályos jogszabályi rendelkezések meghatároznak, s annak közös megvalósítását a
társult önkonnányzatok igénylik.
16 . •„ - A IV/2.·IV/11. pontban felsorolt közös feladat-ellátási lehettlségek körében a Társulás általi
feladatellátáshoz szükséges, hogy a feladatellátást igénylö tagi önKormanyzatOk KepviselötesHlletei határozattal döntsenek az igény bejelentéséről - annak kezdő hatályát megjelölve - s
nyilatkozzanak a közös feladatellátás körében keletkezö - állami kött~vetési. illetőleg egyéb
támogatások által nem fedezett - többletköltségek viselésének vállalásáról.

•-111. számú módosftás
„.......... \t111. számú módosítés

.....„ .... IX. 62.á.mú m6dosí1Bs
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v.
A TAGSÁGI JOGVISZONY, A TÁRSULÁS SZERVEZETE
1.

A tagsági Jogviszony keletkezése:
résztvevő települések képviselő-testületi minősített tObbségCi határozattal
A'IClRdják mondták kl a Társulásban való részvételüket.
Az önkormányzatok - - a saját llels~ ~2;allál>jeall:ik 6i!eFiRt KépviselöteS10letei
hatérozattal hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, e Társulás vagyonán és
f'Orrásain túli, az önkormányzatok kOlön löbbletfinanszirozását érintő döntéseket.

1.1. A Térsulésban

1.2.

2.

A tag8tigi jogviszony megszOnéae:

2.1.

A Társulásból bármelyik résztvevő, a képvise~lestület klválásra {felmondásra.
továbbiakban: killálásra) vonatkozó határozata megküldésével a naptárt év utolsó napjával
kiválhat.
A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelözöen kell meghozni. s azt
írásban a Társbllás ta§iaiYal Társulási Tanáccsal közölni.

2.2.

A ta9ségi jagviszeRy '*--·Meg.seW~ése e9yabektteR kWálással „...,,,a l~istéF6égek
megállaJ!lllásálél. lellalárelásárél és f!'le~·:áh~lalásáRak FSR!ljélél' szélé 24 4.QQG~. ~II.
18.) 62:áMY KerMáRyRaR6alatbaA FRegl:tatár9z,ait e~érási FeREl9eR. a 2004. évi CVII. "4'. 13. §
(1) Bek02Elésé9eA fegtatt klstéFséfti let:tatarelás JAe~·Jálwaatása eeetéR töFtéAl=-et.
A Társulás tagjai megállapodnak abban. hogy nem szüntethetö meg a tagsági jogviszony
killálással mindaddig a 2.1. pontban rögzített jogcímen. amíg e tag a Társulással szemben
fennálló lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a killálni klvánó tagi
Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban
részesOlt, s még a kötelezo Ozemeltetési, fenntartási időtartam nem járt le.

2.3.

Nem szOntethetö meg továbbá a tagsági jogviszony mindaddig .„._"fellti a 2.1. pontban
rOgzllett jogcrmen, amrg az a tag, aki visszatéritendö támogatásban részesOlt, a
visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti.

2.4. A Társulási tagjának jogviszonya megszűnik:

2.4.1. Ha ez önkormányzat megszOnik, összeolvad vagy egyesül,
2.4.2. Ha a Társulás Képviselöles!Oletei a Társulás megszűnését közös megegyezéssel
kimondják,

2.4.3.

Kizárással:

A TáA>ulás lagjaiRak 191313 miRt fele Társulási Tanács minösltett többséggel hozott
határozatával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban foglalt
alábbi kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget
-----a ta§I a TáRSbllée GéijaiRak M09\'&1Gsltásáhez &Zi:il~sé9es ~é~i!:iígyi ala~taa
téf:téR9 9aficat-ést (U.~b9 ffiiRt f:lat héAap~ elM1:1laeztja,
----a tag a TáR;wlás R=IQkOdéeéRez éveRte a +áF81::llási laRass álta1
fR0Sálla~lte1t h011':6é§vetesi RazzájáRJláet ReFA fi2eY Meg,
----*va8)· a eél FRe§lvaléailáeét:iez e:aik&ég;es t9~Ble~A'á& hefi2-etási
kötele:2teUs&séRak a Tá~uláe tagja a TéF:ei:Aláa EtöAtéséBeA Megjelölt
t:ia~Fid~lleA ReM "3tt eleget

•• 11. s:zamú 016dosltás

··-••VII. számú módosltás

.....„ .... VIII. számú mödositás
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~•.Q,e e jassfmeR tOFléA~ tagségi ui&!eAy fft&ge:~QAtatéaéM "eRatkezé dORté&t
két IFás~eli fel~élitáel1aA foglalt ereflA=iéAyleleA ttatáFidO latetté·t k~·eWeR lehat
M9f)t:l9~i.

·---a tag a Társulás céljainak megvalösltáséhoz szükséges tagdijfizetési
kötelezettségét (több mint három hónap) elmulasztja,
·---a tag a Társulás éhal fenntartott közoktatási intézmények m(iködéséhez
a hónap ötödik munkanapján esedékes. a Társulésl Tanács áhal évente
megállapított költségvetési hozzájál\llást nem fizeti meg (azaz több mint három
hónapos tartozást halmoz fel)
„„„„vagy a Társulás! Tanács határozatában meghatárowtt cél
megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kölelezettségének a
Társulás tagja a Táraulas döntésében megjelölt hataridöben nem tett eleget .

.„ _ _Az. ezeken jogcímeken tOrténO tagsági Viszony megsz.Onteléséni vonatkozó
Társulási Tanács döntését követöen két írásbeli felszOUtaeban foglalt
eredménytelen határidő (6 nap) letettél követöen lehet meghozni. A tagsagi
jogviszony megezOnése nem jelenti e kötelezettségek elévOlését A Térsulési
Tanácsnak kötelessége minden jogszeril eszközt felhasználni annak érdekében,
hogy a tartozást behajlsa.
A tagsági jogviszony a Raf*áA é·• ':llalsQ Rapjá•1al a Társulási Tanács határozatában
meghatározott Időpontban szOnik meg.

3.

A Társulás tagnyllvlintartáaa:

3.1.

A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog
megállapltásának alapja is.

3.2.

A Megéllapodás 2. sz. mellékletét képezö tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
az önkormányzat megnevezését, székhelyét,
-„-icépviseh5jének neve, azonosltó adatai,
belépés idöponiját.
..,....,..•az ala~~a é··eRle folya"'atesaA 1iaet8't 9ssi!e§et és a véglege& tár11egatáskéRt
kapa~ 9sB:!eget,

a tagségi jogviszony megszOnésének idOponiját.
a szavazati jogosulll!ágot és mértékét.
3.3.

A tagnyilvántartást a Társulás 1RuAkat2eFYezele a *C;í~gRYi KlstéF6égl
munkaszervezeti feladatait ellátó Gárdonyi Polgármesteri Hivatal vezeti .

lreda

4. A Társulis szervei:

4.1.

A Társulás szervei a Tánlulás Tanácsa, a Társulás elnöke, két e1Aökl<elyelle6& alelnöke, a
Társulás 62'.akfRai, az ágazatl l'i2&28lft áttat8'i felaáa.IQkat elAké&~ikO ezakf.'Rai ée eseti
bl.zetlségaEi), pénzügyi bizottsága, valamh:~t a Társt:irláe FA~Aka2~1P'&;.ete, a *GárdeRyi
KJ·&térségi lre ~a .

4.2.- •""'*"'*A KistéR;égi +etJbGél~ TáFewlá& +aRáe&a B!flbeR a kistér.sé.gi ~le&i&é&i taRásekéAt
is mQkAdik a P"1 . fJ&RtbeR ~lalt szab'élyek s~eRRt

/„ ki&téFSégi fe:ile&ö!léGi laRáG6kéRI velé feladalelfál;;lsára é6 ml'.lkMésére a terQle~le&Ztési
UIFYéRy miAeeRl~ri ~alályes r:endelkezései és:lele~i!eR!en alkal111ezaRd~
5.

Tlin;ulásl Tanács:

5.1.

A Társulás legtöbb szerve a Társulás Tanácsa.

1. súm(i módoeftáe
VIII. szimu módMltá•
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6.2~

A TaRáss ta~ai a tái:sult 9RkerMáAy.2at-ek MIAEleAl'tE.!rl ~e19á~este~ei. A Ut'Sult
Önkormányzatok KépviselötestOletei megállapodnak abban, hogy a KépviselötastületeK a
Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják.

5.3.

Ma a TaRáss ta§ja, a f;!BlgárR=iestar al<adályelita&l'a "aR. a TaRá~sRez l~Q1GR A:te9Bi2ás,
ille~e 1e1Aata1Mazás Aéll~YI a:2: aeett tele~idlés kép·,iselö testiJletéRek alpalgárFitestei:e jár ef.
A Aelyettesl~éAt eijáré alJ9Bl€JárFRestar jesai és k9teleseégei a~RGeak a pe1~3rFAeeter
jegafi.·al és k9telcsségeivel .
.,...-~„~

pelgárMe&ter Másilc pel9árMesteFt Is Me§Aatali:na2hat a

ké~·viselet:Fe

eGeli

megllfl!ással a Tklv. 5. § (2) és TI!Y. 1Q/G. § (3) llake<!Elé6e alailJáR.
5.4.

A TaAása •a€Jja a FAiAQaRk.-Gri f)elgárMester, eaját és az at,el§á~Mester egyiS~BeA t~r::léA0
aka€tál'j1eztatása eaetéR FAegRatalMai!áeeal, l~é~viselel:tel az aEiett telepQlés l~éi:iviselá
testi:iletéAek ta@ját Me€JbízAatja.•A. FAegl=ia\alFR~ás teljes k.Qi:Q. és részleges kéRl leRet. A
részle€Jes FAe~AatalFAazást íf0s~aA l~ell beRytdjtaRi, s aRRak a r:i:1egl=latalMa:a:ás te~eaetFAét
e~·1éF1elmEíeA és l~eAl~FétaA taFtalMazAia kéll.

A polgarmester akadalyoztatása esetére. annak idötartamara a delegált személy az öt
helyettesitö alpolgarmester, vagy az adott település képviselötestOleténeK Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott. avagy a polgármester helyettesítése rendjéről
szóló döntésében meghatározott képviselötestületi tag.
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselötestületi tag jogai és kötelességei
azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog
gyakorlásához a résztevő helyettesnek eseti meghatalmazással azon esetben kell
rendelkeznie, amennyiben a tagi önkormányzat polgármestere a helyettesítés rendjéről
sz6t6 képviselötestoleti döntést tartalmazó határozatot. avagy a Szervezeti és MOködési
Szabályzatot nem bocsátja rendelkezésre.

5.5.

A Társulási Tanács mint testület látja el mindazokat a feladatokat. gyakorolja mindazokat a
hatásköröket, amelyeket - - a lf. tv., a iklv. az Mötv. mindenkor hatályos jogszaMlyi
rendelkezései, illetve jelen Megállapodás meghatároznak.

5.6. A Társulasi Tanács ütéseit a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó •Munkaszervezete

a Gál'QeRyi Kisté1ségi l~Ela Polgármesteri Hivatal székhelyén tartja.
A Társulási Tanács napirandjétOI fUggöen más helyen Kihelyezett üléseket is tarthat.

---·a

5.7.

A Társulási Tanacs alakuló ülését
Kislé~égi fejlesaési TaRáGS álalaklllására
lekiRtellel a KisléR>ési fejlesetési TaRáes elRel1e a székhely település Önkonnányzatának
polgarmestet"e hívja össze.

5.8.

A Társulási Taná.cs ·---elSö alakuló Olésén mondta ki az álalak11lással létFejöYö
megalakulást.
A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló,
avagy az azt követő elsö ülésen elfogadja:
5.8.1. a Társulás Szervezeti és MOKödési Szabalyzatát.
5.8.2. megválasztja az alelnököt,
5.8.3. s a pénzügyi bizottsága tagjait.

6.

Társulás Elnöke:
6.1.

A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sotáb61, az önkormanyzati
választási ciklus idejére titkos szavazással válaszlják mag.

„„A Társulás elnökének mesválasztásáig az elnöki jogkör gyakorlója a kistérség székhely
önkormányzatának polgármestere.
"" IV. GZám~ módooít\\s
„ ..... VII. számú módosftas

„.

··-·-VIII. szám~ módosltás
XIII.
módosí11is

sz.ámu

29

7.

6.2.

Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének
megválasztásához minösitett többség szükséges.

6.3.

A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást,
valamint ellátja a Társulás
mOkMésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és U1alványozási
feladatokat. Távolléte, vagy ekadályozlatása esetén a Társulás képviseletét külön
meghatalmazás nélkül a Tá~~lás i;;ePJezeti és Mllk~dési So?ailály;!alátlaA
~e9AatáFezet:tak
"*""*""'*"seaRRt aa tt:erir:iti elRöld=ietyenes az alelnök, együttes
akadályoztatás esetén a korelnök a TáRöulás l!'IQkOdésével ka~GsGlatGe kiadmáRyezási,
k9teleiZett6ég válla1áei és *'tahtá:Ryecási f-eladatGtkat az alR9k általi felRatalMazáesal látja el.

6.4.

Az elnök részletes feladatát és hatásköret a Társulás Szervezeti és
határozza meg.

.„.„.

Működési

Szabályzata

Társulás lfü1ökl'lelyetteeel Alelnöke:
7.1.

A Társulási Tanács az Onkorményzati választási ciklus ídölartamára a saját tagjai sorából,
titkos szavazással két el<>Gki>el'!altast alelnököt válasz.!.

7.2.

8.

Az elRel~elyellssel< alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulás
elAeh1'elyettesá11ek alelnökének megválasztásához minösltett tdbbség szükséges.

Jegy;:ll l<ell~gluM!
8.1~

.4. TáF6Yláai TaAáss s2alo:ftai véleMéAyez~.

el~készíte

és javaslattevé. valar:Rii::it a TaRáss

GORtéseiRek végFeRajtáeát se91t~ testQlete.

8.2.

9,

•6, J09y2~i Kellé9iwFA tagjai a kístéR;égi táFet:1lás

~RkerMáAyzataiAak jegyz~i

és lcérjegyi!éí.

.igarati Bize.-áseki
9,1,

A ieleR +áFawlási Megállapec:fáe~aA feglalt ágaz.att szelgáltatásl fe1aElatek ellátását, a
Megalapez.ett tár:e\Jláaí taRásst GGAtések Megt:isl!atalát se9ttRetlk el~ a l=áFSYlá& A.gai!at.i
iize"eágaí. A lár:et:1táe GöRt~et ágazati 9ice"ságek ~egalakitásáieél.

9.2.

/Az ~azatt 1Jizettsá9ek ".... a KEi.zel"3tásl 8tzettságet kivéve Ma:IOMl::IM fi MB~I állAak.

9a

Tagjait a +áFSW1ás TaRá668 vélasz:tja FR9!f. A bizettsá9ek lagjaira báFMely taAáest39
ja'laslatat tel=let A biii!s~á~ak elR01~i feladatait ssak a TaAáss tagjai seFábél e fetaeatFa
FAeg"31as;;!tQt:I: tag látRa\ja el. A 13k!attaág ta§jai Me!iJVálaez..tása aeFáA tagl<éAt etyaA
sceAl\ély ja,·ase1Raté, aki az adett szaktaRllet szakéFtO;jekéRt Gelg92lk és tevél<-efWkedlk a
kistérségbeR. A 9ícalAsá9ak tagjai ke2é 8i! ágaza.ti scakeMBeFekeR tYI, a fiAaAsi!fre:z.ási,
MQk~dt$té6i WgyekSaR jáFtas bicettEági taget is kell válasz:taAi.
p, lárs1:1lás ffl1:1Altatli2atts3gi tagjaiRak R\a9·.<álasz:táeáR~ MiRösilett tQbbség s,,ziJ:l'éSéges.

A Qi2ettsá9 elR~ke a bi2ettsa9 ja\laslatáFél.
elA9két fFásl:laA TaAáeset QléséA tájél<eztatja.
""'**""*"'*9.4.

„A Ke.zel"atási 81z.stlság ...."'**9
ta@jai eel'állél •;álaezija meg.

e ~~~I

iAtélkedésé~I

a

áll. elAékét --„és t.asjai

Tá~t;,iláti

taeti

..........laRáca

FAiRt f.elét a laRéGs

10. Pénzügyi Bizottság:

10.1. A Társulási Tanács a kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának
ellenöizésére 3 tagú PénzOgyi Bizottságot hoz létre.
• 1. s.z3mú módositás

·-iv. wma módo$flá$
·-· V. S%ám0 mó<losltás

·--VII. szAmú OlódOS~S
......... " IX. számú módosltés

XIII. számú módoaítáa
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10.2. A bizottság elnökét és tagjai több, mint felét a Tanács tagjai sorából kell megvalasZ1ani.
10.3. A Pénzügyi Bizottság feladatai:
10.3.1. Véleményezi a Társulás éves költségvetési javaslatát, s a végrehajtásáról szóló
féléves. éves beszámoló tervezetett.
10.3.2. Flgyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintette! a saját
bevételekre. a vagyonváttozás alakulását, értékeli az aZ1 elöidé.zö okokat.

10.3.3. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ettenörízheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását. a bizonylati rend és bizonyla1i fegyelem
érvényesftését.
10.3.4.

Ellenőrzi a ........"'\JeleRsei lé KilrRyéki Kistérségi Alappal 11alé gazeálkeElá&t tagok
betlzetési kötelezeUségeinek teljesítését. Javasla1ot tesz az adósságrendezés
módjára.

10.4. A Pénzügyi Bizottság megállap!tásatt haladéktalanul megküldi a Társulási Tanácsnak: Ha
a Társulási Tanács a vlzsgálall megállapításokkal nem ért egyet, úgy a vizsgálati
jegyzőkönyvet az észrevételeivel egyott megküldi a Tkl. 12. § (3) l:>ekezdése éFtelméileR a
Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére jogosult Állami Számvevőszéknek.

11. Eseti MuAkahii!etlsá9;

11.1. A l'ist-éJsé9 sajátes, egy vas~· teta0 kGRkFétaR R=1e9Rat:árezett felaQatáRak et~kés2'itésére és
vé§Jef!taj\ásáFa a TáFS1::1lási TaRáes eseti MURka9izansá~et Rezt:iat létP9.

11.2, A ffH.iRkabizstlság taojaiRak száMa az 6 fét Aea:R l:lalac;U=1aija ffie9. ~alac:fal:ait és FAQl~Sését
a létreRezé társ~lásl taAássl ~atái=ezat:eaA kell ~a§álla~ítaRi. A TaRása a létreRez.ással
e9yi4GheR, az eseti m1:1Rl~&izettság tagjait CR: á~aéati gjzettsági ta9ek válas:aásáFa
veAa1kezé aaabálysk szerlAt FA0€tYélas:Nja.

12.

Tát"9ulá& Munkaszervezete:

12.1. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a *+árs11lási
TaAáss éltal 2QQ~. jaA1:1ár 1 i Aatállyal F.3§/200§. (Xl.18.) szái::r::.ld A~rez.atá·;al afa~ltett
GáFEleRyi Kisté>sé!ji l>eáa lá!ja-el. 2013. június 1-jei hatállyal a Gárdonyi Polgánnesteri
Hivatal - továbbiakban: Polgármesteri Hivatal • látja el, a Gárdonyi Kistérségi Iroda 2013.
május 31-napjan me!jsl.;iAik. megszúnt.
12.2. *A Gár8eRyi Kistérséii lreaa szél~t1elye: 2481 '/elence. Balatoni Y. "".„.,,„„.,,.,,„ 65. 9§.'A sz. A
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20·22. sz. A
Pe1€iárffiesteri Mi'.latal a ffltdRl~szer,·eceti felaefatek-el~tása l~öré9eR a 24~1 vereAse,
Ba,at9Ai Y. @5JA. s2. alatt a 11u::1i::.kasz.et\<e2eti l<v.a~asala\teRást Bícteakja.

„„_._

12.3. •A GáFEleRyi KisléFSé!JI lreEla Gardonyi Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet
mint önállóan mOködö és gazdálkodó kött$é9vetési szerv· feladata különösen:
--~fl'lt 12.3~1.

A TáF&t:1lási t.199~11apa63s l\'/1.3. ~eRlhaR Re·;.eeftet:t a teFi:iletfejlesz:téGtel
kap~eelates el~l~SS!"~ javasla~eve és 11égFeRajté f:elaQatek eUálása.

12.3.2. A Társulási
végrehajtása.

• 1. ~mú módosllá$

··-v. számú módosltAs
··-·•VII. számú módosltás
••-·"VIII. &zémV módosítás

··-·-ix. Wmeí módo&itá:s
XIII. számú módosltás

Tanács

üléseinek,

döntéseinek

elökészltése,

döntéseinek
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:4.2~·:~ 12:3.a A ki&téHiégbeA öccaegyQji é& 19\tábhi elAl'-éU'léere alkaJmaaaé tes!I a gazdasági
éG ta.~a~Eilmi uep,·e.zetekr:.elt a 1ejleutéel pFefJFa"1elilu1I, pr:ejektel"(el kaf)e&elstea
efké~i!eléseit.

............... 12 a 4 IAelyaFRatea

kapGSelatel

taR

a

t1agyei

leFYletlejle&a!té&i

TaRáss

~l:lRkaszePJeze&'1·el, a RegioAális l=ejles2té6i OgyAÖl(8éfJ KRl::la&i!R~ NeApr:eflt

l(ft vel, .....„'!Kl:llo "al. a kistél"6égl 'ka9Rili11átarnkkal, •a kl6tél"6éfli 1e11áGeaaákkal,
Melyi ViElélde:ileezlési lreaával a ki&léRöélj~eR mQkQdl} kOzígazgatási
~eFVe.Ielekkel, iRléi!méRyekMI a lejleG;!,\ési s2!Qkeéljletel( és a \le>.•eRl:lalé tletyl
fllR'ásek feltáFá6a é~el1ébeR..

•a

_„_

12 3 • A kisléFSéglleR léHQ 98)186 OAkeFllláRY-!aleklél, CRketmaA~alí táF6ulá&eklél és
··állalk.e2ásGktél a pély~ateli kid;tgezá&á:Rei!, a fejlaszté6elt leBeRyelít1 1 f:1ez
M9§~ii:á:&t · réllali::iat .
r

...........12.3.&. ft,
Tár:swlé.&i +a_
náG& kil\&é§vatéeéAek vé§RJtwjt.éea ,
§ai!dálkedéssal kapGeelales felallalak ell~ .

.............12.3.7.

0

a

köll&és·retéei

költ&ég1~t.é&i gald~lkedá&

li8rébaR kQlöAAseA:
a TáF61rJlás kAltaégHetés ieFVRetéRetE, i!ái:tii!~A=e8ás lePi<eíletéA&k e18ké6z:ltése,
ai! iRiermáGiésc:elgállalás. a 11é11áergalml jela'*ésel1 elkészJlé6e.

„-12.3.6. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás, a Gárdonyi Kistérségi Iroda,
··--..,,.alamlRI a 111!PSZ l<ölteégvetési 6eeFVek költségvetésének egyeztetése,
elkészltésa, a végrehajtása, a vonatkozó jogszabályban rögzloott beszámolási
kötelezettség teljesítése, a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok
ellátása.

--„•12.s.7. A költségvetési gazdálkodás körében különösen:
a Társulás é& ·---„költségvetési '"•eFYeiAel< a Ki&téraégl IFeéa költségvetés
tervezetének, :Wrszámadás tervezetének e!Okészltése,

az ínformáciösz.olgáltatés, a pénzforgalmi jelentések elkészítése,

„

a pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a KOzremOkOdO
szervezet, a Magyar Allamklncstar, a kedvezményezett önkormányzatok,
valamint az egyéb szervezetek felé,
a tagdfjbevélelek felhasználásának elszámolása a tagönkorményzatok felé,
.....„ ...a
ltözektatá&i iAtézméAyak ieRAta:lé.sával kaf)e&elatoa éves
els.!áFRelásal< (lcQIOR061"~PPBA: m álla"1i alap ás kiagéu.lta ~9i!i!éjéAJléask, az
ÖRkeFl!láRyzali Reö!;!i!jál'llláaek, valamiAt lél6i!ám elszámeléskj ell1éezltéaa és
Eiel'Y~eRtátt euyeit-etéee az ériAl&M éRlteRRáRy:Mtel~kel a beazémelé
~áFSzámaaaalj elfe8a9ását megel~~'"'·
Tániulási Tanács egyedi határQZalában foglalt faladatok végrehajtásának,
illetve pénzforgalmi elszámolásának elkéSzitése.

12.3.8. A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás
............elleAjegyzéaére a Cé.-"e~i l'JstéFeé§i lr.;eda vHet~e jageswlt pénzügyi
ellenjegyzésére e Vlll/18.U t peAttlaR fe§laltak a~ iráRyalléak. Gárdonyi
Polgánnesteri Hivatalt vezetö Jegyzö - továbbiakban: Jegyzö - által írásban
kijelölt gazdasági vezetö, avagy kOztisztviselö{k) jogosuh(ak). A Társulási Tanács
nevében tett kötelezettségvállalásra az Elnök, vagy az általa lrásban felhatalmazott
személy. a GárdeRyi KistéUié§li IFeEla Ae·Jé9ep kQtefe~ettség·,állasFa a
-···--··FAe9b~Glt IFedai,rez.etA. - -..."'1agy az é-ltala iFéebaR ~hatalFRa~elt
~eFAély. a VGPSZ Revé9eA kQ\elezettségváJlalásiea aa lgazgaté1 '13f11 Qil éMala
IFástlaR fell!alalmazett személy jogosuh.

• 1. !WlmO m6dooílás
··-·-·VIII. •zámú módOEílás
•~wt ... t• lX. szjmt'J módosfté&
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*12„4.•.._...,..,...A Gá~eRyi Kfstérsá~i lpgEfa *--1é~á~a ai!: atapltás~tél 4 JA. 1QQ1.awgw~Y'Ei 1 i
RaWl">«al 9 f9. •*--..,seeAJe.1:ete Mlsö Gó!eA·ezeti egysésel<Fe AeFA tagelé(:file""**"'"*62e~·QZatéR 9a1QI fj3i!El36ági €i!9Pt'&ii!:8t MQkWlk.
Az egyeé€Jee €2:9FVeiet köza1kalr::R~Ui s;;;;er::Flélyi áller::RáRya --1 fe l~eElavei!eW. 1 fé
gazdasági vazeU~, 1 lé sktatési r-efer.eRs, 1 J9 k:istéF6égi t=efeffJA6. 4 t$ ~é~eYgyi Q;gyiRtéi!é
és 1 f:ö aQR=JiRiszAFátGF. létsbáffláRal< Me~l:latár:ezásár:a a;t a99tt é··c:e ''9Ratkeéé ··árRat9
f.etaS.~ellátás iaFAeFetéBeR
az lrada éJJes kQlteég"etése q:iegálla~ításáual
s aRs::iak
FAéElesítás8val a TáFSulásj TaF1áes jegss1:1lt
12~4.1.

AmeRA;tíbeA a TáFEYlás; TaRéss a FJU11Rkasze~v~etiaeR tOFt:éRO faglalk9ztatás"3 ~
állaFAi ktUtségve\ésG(;jl kül~R Megt:latárezat:t feladat elvégzésére vis~a ReFR
té~eRGO tá~egatás~aR Fészesül, "9Y aRRak Qsu09RatáFái9 a FJtagRatáFezatt
iG~taFtaMFa a feladat teijesitéaét vég&!(;) sz.emély alka1M8i2it:laté.

• 12,4,2, A megRetáFE>zelt 9 lé kiglalke;;lalelli

lélse<!~A

felül a T<l"6~1ási l'aAáGs diiAlése

alapjáR tevábbi köi!B:lkal"FRaceMal~ feslalk9áatRatéak. aSJteR~i9eA a Térs~lási
TaRá96 állal ellálaAdé feladall4ér ll~vYI. s a láRiYlás l(~ltség..,etésélleA a
fe[íJlalk43ztatás..a ~ el~í~Ay;z:at teAlilelkezés~e áll, illetAle9 aA~ak t9Jll::ása
~egtereffl~eta.

* 12,4,3, A Té~Ylási TaRáas a k0Uség·;etéei ferisai as01i<eAése eeetéR alapnéi je§keré9eR
dtiRtRet a M\:iRkaSE:e~·acat lét&eálMRak ssG~Rtiésé~I.

„*'

12.4~4.

A Kietér.:eégi IFGEla MiREleRkGFi léttizáFRáRak FRe~t:latarecésár:e
~ aElett évFe
\'GRatke.zé feladatallétáe tükfé9eR, az ,reEla éves k:011:6é§vetéee fflagálla~itás~·al.
s aRRak médesitéeával a TáF6bllás l'aRáat jes&sijlt

•12.6. :6 QárdeR·;i KiSt-éF$égi lr:eSa vezetéjét pályái!at QijáA, *'"'*•Ratáf!e2atlaA M99Aatáreceu
i80taic:tQM~ a u.~s~lási laAáss ~~~ Me~.

• 12.s.1 ••A. +áFs1:113sj TaRáss

~wAk~ltatéi jeg1~eréee taFleii!il< az IFEJEla \'ecetéje ve:zet9i
fflegBí:CásáAak vissiZaveAása. vele szei:--AéeR fefjyelMí eijáfás
a fefJ)'EllMi laAáss felaSataiAal< ellátása, a fef)·e1Mi t:.~Aletés
kiseaSasa. illetffléAyéRek Megálla~ítása.
A1E!f1~ícása.
elreR~elése.

• 12.s.2. A 12.S.1. per.:1tl3aR

feg1altal~eR tk11MeAl§eR az IFEJSavez:ete
FAWRkáltatéi j0~l'i10Ft a T3FSwlási laRáss elAéil~e ID1akerelja.

*1.2.6~ /\

GáFEleRyi KistéFSé€1i

l~Ela kEi~l~IMazettai

t-ek:iAtetétleR

a

fele~

az

.e§~·é9"

Ml::IAkáltatéj jegk9Ft az lreEla

veeeteje §';aker:eija.
„,,_ __ *-*-*•A CárEteA1Jti KistéFSégi IFeQa gezEfaaágí vezet~je tekiAtetéBeA a vEQetöi
FR&lJllf~ása,

a mef!Jll1"!ás viae;i;aveAáea, 8 dljazáeáAak m99állal')lláeá'~al kapsaelales

r:lU:1Rl<élt:até1 je9k9Ft a Tár.:e1::1lási TaRáse elAiike, az e9yétt "'\:IRkáltatéí ja9l(Éif!t a Gár:d;Ryí
KistéFSégi tFeEla ·,tezet~je 9yeker:eija.

12.8. A Társulási Tanács a Gárdonyi Kistérségi Iroda helyi önkormányzati költségvetési szervet
az Aht. 11. § (2) és (3) bt:tkezdés szerinti beolvadással ~!Bll szüntette rneg 2013. május
31.-napjával akként, hogy:

12.8.1. a

munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó
közalkalmazottak vonatkozásában - amennyiben a Kjt. 25/A. §·a szerinti
továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadják - munkáltatói jogutódnak a Gárdonyi
Polgármesteri Hivatal,

' 1. ezémO módosfli\S
- II. sza.Jnú módosítás

-·- v. számú módosítás
„ ....." VIII. e:zémU m6do$ítéi&

........ _ IX. $%ámCt módosltás
XIII. szm>il módool~•
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12.8.2. vagyoni jogutódnak a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulas minösül
azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges ingóságok
térítésmentes használati jogát a Társulás a Polglirmesteri Hivatal részére
blztosttja.
12.9. Gárdony Város Önkormányzata Képviselötestülele a Polgármesteri Hivatal Alapltó
Okiratának módosítását 2013. június 1-i hatállyal, a Társulási Tanács a Gárdonyi
Kistérségi Iroda megszOntetö okiratát 2013. május 31-i hatállyal - az 12.8. pontban foglalt
tartalommal - adJák adta ki.
12.10.A Társullisi Tanács, Gárdony Város Önkormányzata, s a munkaszervezeti feladatokat
ellátó Polgármesteri Hivatal a Gárdonyi Kistérségi Iroda megszOnését követő naptári naptól
létrejövö kOlön Megállapodás keretében rögzlliK:
12.10.1.

a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesfthetök, és

12.10.2.

melyeket évenként a Társulás éves köttségvetési tervezetének ismeretében
Felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak.

12.10.3.

a Megállapodás mellékletét képezi a Gárdonyi Kistérségi Iroda azon ingó
vagyonának lelllira. melyre a Polgámlesterl Hivatalt térftésmentes használati
jog illeti meg.

12.11.

A Polgármesteri Hivatal által - a Társulás mOködésével kapcsolatos feladatokat ellátó foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalt vezető
Jegy.zö gyakorolja.
A Jegyzö munkáltatói jogkórében kijelöli azon köztisztviselO(ke)t, akl(k) a Társulási Tanács
tagjaival a munkaszervezeti feladatok 1ekinte1ében kapcsolattartásra jogosult(ak) s
köteles{ek), melyről- s a változásairól-a Tanács tagjait tájékozta~a.

•13. A Társulás által ;il;i11íloll kiiittiség'lleté&i Hel'\!ek alkalm111ottalnak foglalkoztatottak
jogállása:
*13.1. A Társulási Tanács altat ala!lilell k<ills"911<1lési Só!e~ek alkalmazottainak jogviszonyára a
.közalkalmazottak jogállásáról' szóló 1992. évi XXXIII. törvény -·-·•rendelkezéseit
tekíRtik iráRyeGéAak irányadók, valaMiAt:
*13.1.1.a GáFEleAYl KisCérségi lr:eGa alkalJAacat:eai \eldAteté9eA a Kjt. végr:et:iaj1ásárél
reAElelkecB 7fa/1993. f\!.12.) KGFFR. száFAW FeRQetetBeA,

·--

•1 a.1.2. a t:evébBi iRtéméAyek alka1Ma2-9Uai esetéeeA a Kjt. Rak az adett QRl€aFMá~aU
égazali felaSatet teljeslté
l<Szektatási. kQi!!MQvel~dé6i. a\·agy si!eGiális
egéezsé9br9yl
lAtézMéAyek
köi'!:alkalmaes1tai
tekiRteté9eA
iráRyadé
KeFMá~reASelelleA

.....,_.!I!feglaltakat.

*13.2. A Társulási Tanács egyes feladatok ellátásara közvetlenül kOlsö harmadik személyekkel
jogosult megbízási, avagy vállalkozói aze12ödések megkötésére, mely tekintetében a Ptk.
rendelkezései az irányadók.

VI.
A TÁRSULÁS SZERVEINEK MÜKÖDÉSI SZABÁLYAI
1.

A Társulási Tanács ül'8el:
1.1.

A Tanács a Társulás döntéshozó szerve.

• 1. uámO módosltas
-·-· Vll. számO módozl!Bs
-·-...•1x. számi) módosltás

XIII. s:z:ámii rnód0$il:és

34

1.2. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum 4-$zer. negyedévente, a
Társulási Tanács által meghatározott idöpontban tar1ja.
A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.
1.3.

A Tanács ülését össze kell hfvni a Társulás tagjai egynegyedének

Aa~ireRdet

taFtah"azé

iAElítváAyára, aRRak k~Razuételét l~vetö 1§ AapeA ~elQI, teváBlaá a ··---t(;a:zép
D1:i1AáAtúli Re§ieRálie KQciBa~atáei l=liv.atal fejér Megyei KeFfflaAyl=liYatal ··e2et9jéRek
l<ezEleMéA'/&;!éséi:e, ~iRtéR aRRak kéiRQi!\·~elét k~"'·et~ 1á Aa~eA l:leli:il. a Társulás

pénzügyi bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az Olés
össi.ehívásának indokát tartalmazó indltványára annak kézhezvételét követő 15 napon
bel!ll az ülés Indokának. idöponljának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.
1.4.

Az ülé&I a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az állala kijelelt elnel(Relyettes alelnök,
valamennyi tisztségviselö egyottes akadályoztatása esetén a Tanács helyettesítéssel
A'IEl!J~Í~lt tagja korelnöke hfvja össze és vezeti le.

1.5.

A Társulási Tanács Olésének elökészltésére, az elöte~eaztésel<. tartalmi és formai
követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Müködési Szabályzata
tartalmazza.

1.6.

A Tanács ülése nyilvános.

1.7.

A Társulási Tanács:
1.7~1~

ii!áFt i:ilést taft vála&20tás, kiRev82:ée, felMeAtés, veilet-Ai A1e9e1zatás aaása, illaf:Qlag

visszati.·0Rása. f.egyelMi eljárás MegiAdilása, tegyelMi ~~Atelés kisea9ésa és
állásfé~lalást igéRyl~ &ZeFRélyi \i!f'/ tárgy.alásaker, ~a az ériAtelt a A~l"áRee
táF9)'31ésBa AeFN e§·fe~kc '3ela, tevábl3á GRkeFFAáAyzati hatésáeJ ü§ly táF§yafásaker.
zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltaUansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor,
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
1.7.2.

~ \ilést FeREfell:iet el a ·1af)'eAáY-al valá raR9elke~s és az általa kifFt ~áty~at
tá1=9yalásaker, Ra a AyllváAéS táim·alás i:i2leti éR:iel,et eéFteRe.
zárt Olést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetöi
megbfzás adása. annak visszavonása és állásfoglalást igénylö személyi Ogy
tárgyalásakor;

1.7.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén. továbbá az áttala kiirt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tá1'9yalás a Társulás VaJdY más érintett üzleti érdekét sértené.
A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatalt vezetö jegyzö, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott
további személyek lehetnek jelen.

UI. A Társulási Tanács Oléséröl jegyzökönyvat kell készlleni. melyre az Qw Mötv.-nek a
KépviselötestOlet Oléséröl készftett jegy:zökönyvre \'9Aatl(elé 52. § (1) bekezdésében
meghatározott szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzöl<önyvet az elnök, a Gárdonyi
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző és a Társulási Tanács által felhatalmazott egy tag. mint
jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készfteni.
**"*A je9~kaRyvet a l=áFSl:.11asi TaRéS& &IA:~ke ~ ülést k~vet@ tiil6R0t A8pGR belQI FAegk91Si a
*t<öi!ép QwAáRtYli RegieRális KQi!lgaegaWisi M~·a1al v~at{ijéRek és a TáF6Ylás taejaiAak.:

" L számú módosités

.... „ IV. számú módosítás
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""*"""'*'*'** A kEizös f@laQatellátás keraté~eR a l'JetéFeég~ teFf:iletfejle~ési tela9atek végi:ehajtáea
tár:sya~aA ~ei!e~ tál=Eö~lási

taRáGsi dOA\éeeket taFtal~ai!é ülések j6g)·zökO~ét ~ Qléet
8 AapeA &enu
a TáF:el:llási +aRá66 etr::aöke
fAeskíildi a ......lGPJéF11;eeeégi
felt:i§yeletet W)'al(eflé "'""•K-Gzép Eft::tRáAt"li AegieRiilis Álla"li§alijatást MPla'31 Fejér
Mesyei l(er~á~AWatal \lezettje Fée.zéw:e.
k~vet~

--Ajegyzökönyvet a Társulasi Tanács elnöke az Olést követö tizenöt napon belül megküldi a
törvényességi elleA6i:eést felügyeletet 9ya1<0rló Fejér Megyei Kormányhivatalnak.
v~e~jéAek

1.9.

és a léi:ES'dláe tagjaiRak.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen:
1.9.1.

a Társulási Tanács legalább 6 tagja jelen van. %

1.9.2. a jeleAlé'l9 taggk 3Haf k-ép>Jiselt tele~Qlések lakessá~si!ár::Ra R1e9Raladja a
l~stéFSégi tár-E~dást al~iGté tele'9\ilések essclal~essá§scáffiáRak 45 ~4 át.
A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
1.10. A Társulás minden tagját a Társulási Tanács mOködése során egy szavazat illeti meg.
1.11. A Társulás döntései meghozatalához: a javaslat elfogadásához - -~-·a IW1.é'. és a
Vl/1.13. pontban foglaltak kivételével -

1.11.1. a Társulás legalább ~annyi tagja ,.igen" szavazata szükséges;
1.11.2.

mely meghaladja a jelen lévö tagok szavazatainak több, mint felét;

1.11.3.

és a;;: által~k kép"iselt telepiilések lakesságs~máRak 46 % át. melynek
hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutaslqa

1.12. A minösltett többséghez legalább ~ 5 tag igen szavazata szükséges:
1.12.1.

mely eléri a jeleA lé•·!l tagak s~avazalaiRak kél~aFmMát; a Társulásban részt
vevö tagok által képviselt települések lakosségszámának a felét. melynek
hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasíija.

1.12.2. ée al á1tal\::lk k:é~vlselt tetepi:ilések lakesságscáFJtáRak a felét.

1.13. Minösltett tobbség szOl<séges:
1.13.1.

/\ ltistél'Ség fejles~aét e2el9álé
péAZ'=l§yi AezzájáFYlást fgéRyl~
f,'ál:yá:i!at
BeRy~tásáRez. ac aRRez s2brl~séges teleF1i:ilési l=lsiZi2!ájá~lás FAe§lhatáFG':i'!ásáAez.

1.13.2.

A Vl/1.7. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

1.13.3.

A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,
viss.zavonása, fegyetq:ii eljáFás MegiAEUtáea, fe€JyelFAi BidAtetés kis;zabása
ClöntéshClZatalhoz.
illetőleg

1.13.4.
... 1.1a 1

„ ... 1.13.5.
1.13.6.

Intézmény, gazdálkodó szerv alapftásához, vezetöik megblzasához, *intézmény
fenntartói jogának átadás · átvételéhez .

A ktilt6é~etée, 2éFei!ámaElás Me9álla~íl~sá~9i!!.
A Társulás éves köhségvetése, annak módosítása és az éves költségvetési
beszámoló elfogadásához.
A tag kizárásához.

"II. uámilmódosfU&
- - v. wmú módosl~s
......„ VI. számU módosités
t•n•rt• VHI. GZátnú módosítás

„ ......... 1.13,7, A

f)éRi!Y~i alap fe1RaszRáléaáR9:1,
aElaítálésé~ee.

eARek

köré~eR

a viss2a AeM

térHeA'U~

táll'le§até6

- - - · 1.13.7. A Társulás Szervezeti és MOködési Szabályzata elfogadásához, annek
módosításához. s az SZMSZ-ben megállapitott további ügyekben.

1.14.1.

A TI. ~. 1QJC. § (3) belQ?Zífését:.eA fegtattalc &ZeríRl a ~e~~eti és MQhGdásj
Sl!alláty;i;at megismételt QléeeR tölléRe elf9ga~ásáRe.< 6 a 9eRRe MelJállapllelt
kWáhBi Qgye~eA.

1.14.2.

A MegállapsElás IV.11.5. peAtjá~aA Me9f:latát:eze\t teFi:ilettejlesctési EfBAtések
MegisMételt QléseA l~FtéRO FAegf:IGi!atala SGFáR.

1.15. A Társulás! Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg.

1.15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:
• a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,
• továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.
Ugyanazon ügyben, egy lzben lehet nsv szerinti szavazást javasolni és tartani.
Nincs helye név szerinti szavazásnak:
• bizottság létszáma és összetétele,
• avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben.

1.15.2.

A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a Vll/1.7. pontban meghatározott
ügyekben.

1.15.3.

A nynt szavazás, a név s:z.erlnU és a titkos szavazás módjának meghatározásáról
a Szervezeti és MOködési S:z.abály:zat rendelkezik.

1.15.4. A Társulási Tanács ülésének vezetöje állapllja meg a szavazás eredményét.
Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a
Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet
ismételni.

1.16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
. 1.16.1.
1.16.2.
1.16.3.
1.16.4.

1.16.$.
1.1G.6.

1.16.7.

A Társulás elnöke és elAaM1elyetlasei alelnöke megválasztása.
A Társulás szervei tagjainak megválasztása.
A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése.
Az éves köttségvetés, valamint a zárszámadás megvttatása. elfogadása.
módosítása. ·-„•ennek keretében -a Vlll/6.1.1. és 6.1.2. pontjáoon
meghatározott tagi hozzájárulás, --***tagdíj évenkénti összegének
megállapltása - a Társulás tagjával szembeni Inkasszó benyújtásáról döntés.
A Társulás elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás
tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása.
A Társt:Jlás M\:JRkaezeAJea:eti felaEJataíAal< ellátásáFél \#alé Et9Atés.
Az évi tagi költségvetési hozzáján.JléS """*•*-*éves tagdíj ffi0~RatáP9Zá€3 w•-- 6 *3
köllsés"elási l:ialá<G<tat kei:etégeA. működési költsé9előleg, valamint
zárszámadást követően az Önkormányzatot temelő mOködési köllségelöleg
hozzájárulás és működési költségelöleg különbözetnek a meghatározása.

„-·VII. számú módosltas
....... ...,.VIII. számú módosítás
.,... ...... IX. S:Umó m6dOitSftá$.

1.16.8.

A köz~ fejlesztésekröl, beruházásokról
fejlesztésekről, felújltésokról történö döntés.

való

döntés,

az

intézményi
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1.16.9.

A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése. •intézmény
fenntartói jogának átadás - étvételéröl döntés.

1.16.10. A Társulás vagyonáról való rendelkezés.
1.16.11. A Társulás Szerveze~ és MOkOdési Szabályzatának, éves munkatervének
elfogadása, m6dosftása.

1.16.12. A

területi

és országos szervekhez
való kilépés elhatérozása.

való

csatlakozás,

valamint

ezen

avagy

annak

szervezetekből

1.16.13. A Társulás

más társulással vató
megszüntetésének elhatározása.
1.16..14. Pátyázatok benyújtásáról való döntés.

egyOttmOködésének,

Hitelfelvételről.
szabad pénzeszközök, - - „ a kiiziis fléAl!íi§yi
felRaszAátásáFél, a benyújtott Igények elbírálásáról döntés.
1.16.16. A Társulásból kilépő taggal való pénzOgyi elszámolás rendezése.

1.16.15.

alap

1.16.17. A Társuláshoz önkormányzati közös feladatellátáshoz történö csatlakozás
elfogadása.

1.16.18. A tag kizárásáról döntés.
1,1&,18. „"•••*A lf. t\'. 1QlC. § (2} ~ekezEtésé9eR aRAak fflagfelel~eR a MegállapGElás
llJ/1.3. ~eA~á~aA F9tzftett tefaSa~ek teijesitésá·;el ~raseelatae 9öRtések.
*1.16.20. /t, GáPEleAyl Kís.téFGési 1Fe'1a. ...„„.... tGvá~eá a l=áFswl~s átta1 ala~ítatt
f~~lt&éfi'Jetési 6~aF\1ek velettJi állásf:lalyér:e paty~ti felt:l~l-ás 1~2ététele, a
vezeté FAeg~Jz.ása. ~eg9,cásáRak vis~aVGRésa, *"*ll-H,...•vele siii!aFRliaR fEgyelFRi
eija~s elreREfelése. a fegyelMí teRáss 1e1aEfatati:.ak ellátása, a f6s~·e1Rli 9ijAtat9e
Kls:!a&ása, llletMéAyéAelc A::iegállaf}ítása. • .... flWtA Tár-:el-:llási laAáss állal
feRAtaMtt --·-"iAtéilf:At\Ayek ~a9asaG~ veiet~i jl:RelMáRak Megálla,Hása.

•1.16.21. Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása eseten, valamennyi - a pénzügyi és
az ágazati jogszabályban meghatározott - alapítói, .„.„„feARlal'Céi irányltó
szervi jogkörben hozandó döntés.

•1.16.22. A Társulási Megállapodásban meghatározott Közös feladatok megvalósitására. a
székhely, avagy tag Önkormányzattal, ...„ ...„illetAleg mii<~ k9Fi!e1i iAlé;!l!léA~
lársalással megállapodás kötése.

•1.16.23. A mindenkori költségvetési töivényben meghatározott esetekben a közös

„

feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, ,„,„.„kiii!aklatási 111e!J.i11a~eE1ás,
egyéb polgári jogi szerzödé& megkötése.
1.16.24. Döntés a pénzügyi hozzájárulást nem - avagy részben - teljesltö
Önkormányzattal szemben azonnali beszedési megbízás - inkasszó benyújtásclrót.

„1.16.26. Az azonnali beszedési megbízás 60 napon belüli nem teljeslt&se esetén az adós
Önkormányzattal
döntés.

szembeni

adósságrendezési

eljárás

kezdeményezéséről

1.17. A Társulás átruházott ónkormányzaö döntési jogköre:

ki. önl<onmnyzatok l<épvlselötestoletei·„-„. „_..,a llll 14. § (1El) ~eke;iclése é& a .a
Ret}'i öRl<eFFAáAy2at91< taRSYlésaiFél és a~·QttMQk-ödéséFOf' 82élé 1997. évi e~. t:v.
t(p1áBBJak:eaA: Ttv. ao. § (3) ~ek:ecdéséBeR feglalt felRatalFAai!.ással élve a Társulást az
Mötv. 41. § (4} bekezdése alapján átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi
döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel azon esetben amennyiben a jövőben a
Társulás közös feladatellátást költségvetési szerv alapítása avagy Mötv. 41. § (6)
bekezdése szerinti szerződés megkötése útján lát el:
• 1. szám(i mOdosltás
•• II. számú módosítás
..... ""'„ VU. számú módosítás

·--··VIII. gzárnO módo&Ttá~

·--·- 1x. wmll módosítás
.Xlll. számö módosltás
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1.17.1. im&zményvezetö. ··-·-··g~llálkeaé szeFVe.?el veze~éRek megbízása, annak
visszavonása, „"'*'*,._*#e9yel~i jegltöi=ük gyakeFfáea, aiE *Ötv. 1Q. § (1) Bekeedés
FA) fleAijállaR sió!aMlye.?allal< ki•1elele\'el -Osszeférhetetlensége megállapítása.
1.17.2. Az intézményfenmartói ....„„. irányító szervi • jogkörök gyakorlása az
önkormányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által
megallapitott körben.

'*"*"'*" ... *-"-1.17 .3~ A „k~eektatasré~lt &célé 1993. évi LXXIX. tv. MiASeAkefi hatályes R3RElelltecáseii;}eA
fe91au a feARtai:té i~Ryitéi je§kGFbe tai:te29 \:ifJ)'ekheA Elí:iAtés.
1.17.4. A mindenkori jogszabályi rendelkezésekben meghatarozottak szerint a
feladatellátasra természetes személlyel, jogi személlyel, avagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezettel szerzödés megkötése.
2.

A Társulflos miis sr.erveinek üléeel:

2 .1.

jegy,z:~i kellégiwma, ága;i;ati eizettsaga(il. a pénzügyi bizottság, az ese!I
"'wAka9i<t~ága határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Döntései javaslatok,
amelyet a jelenlévő tagjai .egyszenl többségo· szavazatával hoz meg.

2 .2.

A 2. pontban felsorolt szervek iiléseiét elnök\ike hfv)a össze. Összehívását a szervek
bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti.

2.3.

A Társulás szervei m(iködésének részletes szabályait Szervezeti és MOködési
Szabályzatban kell megállapítani, mely nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a
Társulás! Megállapodásban megállapított szabályokkal.

A TaRá$6

A Szewezeti és ~AQ~Sési S2aeat~atet a Társ~lási laRáss ff!egalak1::1lásátél S*!ámített 3
l:léAaf'eR belQI Meg kell alketAi. a "l=áFS~lási Megéllaf)GQást és a Sieewezeti és MQl~i;:iaésí
Scal3ály;!:atet az 0RkeJ:FAáAY23ti 6íkh:1s lejá~át kö''et.@ RéR8PQR beltll felQI kell 'JizsgálAi.

e

A pénzügyi bizottság mOködésére az Mötv-nek az önkormányzati bizottságokra vonatkozó
s:zabalyait kell alkalmazni.

VII.
A TÁRSUi.AS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
1.

A Társulás tagJának jogai:

1.1. Képviselöja úljén részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak,
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és MQködési Szabályzat megalkotásában, a
Társulás szervezetének klalakltásában.
1.2.

Képviselője választhat és

választható a Társulás szerveibe, tisztségeire.

1.3. Teljes joggal képviseli a Tanács Olésén képvisel6je úlján a saját önko!TMnyzata érdekeit.
1.4.

Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét.

1.6.

Igényelheti és Igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és
információit.

1.6.

Igényelheti a Társulás szolgáhatásait, amely szolgáltatásokra me<Jállapodást kötött.

1.7.

Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és btztosftott kedvezményeket.

1.8.

A Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért
pénzbevételekböl (alapltványi tamoga1ások. pályázatok. vállalkozás, egyéb pénzbevételi
stb.).

1.9.

Javasla1ot tehet a Társulást érintő bármely-tagságának megfelelő- kérdésben, jogosult a
Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására.

• 1. számO módasltás
............ Vili. s:zámü módosftas

XIII. &z~ml1 módositás
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1.10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselOihez és

szerveih~.

felvilágosltast kémet tőlük a Táraulás bármely tevékenységéröl. amelyre a clmzettek 30
napon belül Kötelesek választ adni. betekinthet a Társulás irataiba.

1.11. A Társuláson belül egy~ kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi
vélemény rögzítésére és képviseletére,

1.12. RészesOlhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó elönyökbOI.

2.

A Társul'8 tagjainak kötelességei ;
2.1 .

A Társulási Megállapodás és a Térsulés Szervezeti és MukOdési Szabályzatának
betartása.

2.2.

KépviselOje ll~án rendszeres részvétel a Társuras szerveinek munkiljában, elöseg ltve a
társulási célok és feladatok közös megvalósulását

2.3.

A2 önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.

2.4.

A Társulás határozatainak végrehajtása.

2.5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társult!s

vezetőjével

való egyeztetése, illetve a társulással való közlése.

.„...

2 .6..

„Mee~Eljár~láei, A Társulási Tanács áltat az éves köilségvetésl határoiatában,
valamint év közben határozatban meghatározott fizet~i kötelezettségek, tagdíj befizetési
kötetezettsegek teljesltése . A Társulás •általi intézményfenntartás ....„„'és a tagdíj
fizetési kötelezettség esetén a tagot terhelő •• „„."tOObletköltségek határtdöben történö
maradéktalan megfrzetése.

2.7.

A Tilrsulási Tanács tagjai évente ~ alkalemmal kötelesek Képvíselöteetoleteiknek
beszámolni a Tán>ulás mOködéséröl, tevékenységérOI, továbbá éventa egy alkalommal
kőzmeghallga.tás
keretében tájékoztalják településük lakosságát a Társulás
tevékenységéröl.

2.8

A Társulás feladatkörébe tartozó és a telepOlésen keletkező ügyekhez a szükséges adatok

és információk továbbítása a Társuláshoz.
2.9.

- „ A tagra, Illetve az áilala és a Társulás által fenntartott köHségvetésl „ „ „...szervei
szerve vonatkozó adatszolgáHatási kötelezettség határidőben történő teljes!lése.

2.10. ....„„A Társulási Tanács által meghatározott f12etési kötelezettségek (a költségvetési
határozatban, az egyedi határozatokban, illetve a tagdlj tekJntetében) erejéig Inkasszó jog
létesítésének kezdeményezése, Illetve alapltása a számlavezető bankjánál a Társulás
javára.

A TÁRSULÁS
~

----„
0

alall

2.

„-·
0

VIII.

PÉN:iü•v1 „.t.APJA, VAGYONA

_„_A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA

+éFEwlás t-agjai a töbhsélQ társldlés felaElatai ~egvalésJtésa éfdel,ébeA k&i!i& tiéRz.Qgyi
Alap létrel'le;iá&át l'latárn~ak eL

le·~l;il;iiakibaR:

--·~

Alap A Társulás vagyona: „„-'törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás
vagyonát gyara.pilja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás
tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon.

• 1. u•mo módogftlk
-·- · VII. számú mód04<f\as
........ „ VIII. W mú módosítás

2.1.

.,,..,,..,..A táF6wlt ÖRk'BFFRáRy;zatek által FeRGelkezésr:e b;seáU~l:t vagyaR, tev-ábbá a
FRíiköQés sef.áR keletk~ett va9)'9R a lár-6Ylés twtajEleRa.

„....„.A Társulás „.„„ ••törzsvagyonát képezi_.._.,...,.. a veleRsei 2181/A S:.F6Z é, 2481 \f.eleAse,
lilalateRi \it é5. sz. alatt fekvé _.,....,,..*344 424 M3 teFQletQ tFGEfaRái!.• FAefJReve.zésQ il~gatJaR
3it74 twlaj'1aRi f:láRyada, Mel)'"Rek 38n4 tYlajEleAI ~áF11/.aEla 'JeleAse Váles ÖAl<erMáA~atát
illeti FReg. /\ TáF€'dlást R:ie9illatO tu1ejdeAí f:téA)'aGRez taFtezé l'JzáFélagss hae.zRálatt;i
RelyiségeklleR a velencei társasházi különlapon nyilvántartott 21811A/5 hrsz-ú .iroda"
megnevezés(! ingatlan, mely 2181 Velenoe, Balatoni Ot 65/A. 1/1. szám alatt fekszik, a
benne lévö felszerelési és berendezési tárgyak szintén a Társulás tulajdonában állnak. A
Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.
11

2.2.

A Tarsulas megszOnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, melynek számftási alapja a 6.1.1. pontban
foglattakkal megegyező.

2.3.

A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével
járnak el:
2.3.1. hasznfílatba adott ingatlanokal s a
bocsátani,

meglévő

ingóságok birtokát vissza kell

2.3.2. a meglévö. tulajdonba adott lngó~gokat természetben kell kiadni,
2.3.3. a tulajdonba adott ingatlanok esetében - amennyiben vagyonmegosztás során a
képviselötestOleteket megillető vagyonrész arra elegendő - az eredeti tulajdonost
illeti meg.
2.4.

A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel azonos
eljlirási rend szerint el kell számolni azon .„„.„megkötéeeel megkötésekkel, hogy a
Társulás tagja a vagyon kiadáslira csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteu
a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját
a Társulással kötött szerződés alapján használati dfj illeti mag, illetve amennyiben a
tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre
lehet elhalasztani.

•*2.5. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tag~gi jogviszony időtartama alatt a
vagyoni hozzájárulásával, avagy telllletfejlesztési. pfílyazati uton elnyert, illetöleg társulási
vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körét-e nézve keletkezhet, mely a tagsági
jogviszony megszOnése ie!öpontjától érvényesíthető.
'*2.6. Amennyiben a Társulás nem tagi önkormanyzat közigazgatási területét érintően Is ellát
feladatot, úgy a feladatellátásra a Társulás Tanács a nem tagi ÖnkOrmányzattal külön
megállapodást köt, melyben a költségviselés szabályait s a közös feladatellátás időtartama
alatt - a nem tagi Önkormányzat vagyoni hozzájárulásával, avagy rá teklntettel Is nyujtolt
állami költségvetési támogatásból - ---keletkeialt l«i;i.ös >JagyeR meossi!lásáAak
méQját rendezni kell.
""2.7. A Társulásból kiváló tag az öt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat
Igény, amíg a vagyon hasznosítá~ra külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya
alatt a Társulási Tanács által megkötött szerzödési (használati. haszonbérleti, bérleti, stb.)
időtartam le nem jár.
••2 7.1, AMeJ.'IRyilaeA a va!)yeA Rase~esításáFa veRatkezé szei:;:~dás alapja A a
vag>/QRt:ias2AáSé reAEl~8l"o@69A téJilést Met, ágy a ki'•'álé lagr:a esö összeg a
1-'Jválé ta9et ilteii me9.
" II. s:zém~ módo&lt3s
-·-·· Vll!. számO módosltás
módosítás
XIII.

számu
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•..a.1,a. Í\ffleAR)'i9eA a YstJYGRf:laezAálati elleAéFlék et~Fe a Tát=S1::1tásí +3Ráes réEzéra
megfizetést RyeFt s a TeRáGS azt a l<b:ált 1a9Fa Aézve is .saját er:ökéAt" a i:arsylási
va§lyeR m·ar:af}iláaára le~rtetta, '1gy a kivált ta§'et a MG~Aálati elleRé~lt ReJA
illeti fReg, JJtivel ai!t a "f'.ár.:ebllási TaAáSG a \•agyeAtáF§:y létFeAl:ii!'lSáFa fe~ítQ~.

ae QRkem:iáRycati 1(-Qyzalgáltatáeek 9i2:tesftása ér:Etel<é9eA aAya€Ji
felRasiAáláeát

3.2.

S9'f0S 9acdaeégi, tajle&aési MG\'eletek fiRaAS:Zfrezását, 1<~~6 Géijaík gyereabb elér:ásét.

3 3,

talepQlések
Ratél~eAYa9b

4.

esz:lt0~eik

3.4.

~S!ef:laRgelt

fejle&2tésél"lez

és

t::AQkSEiletéséRee

t:.atékeRyabb

3Ayagi

asc~zeik

fell:taszRálását.

behet~é te&ai) Aegy a l'ái=Ei'='h\s és aARak
ic:t~taFtaMra 3ta~ett '-'eei2!ájáFwlásbQI ká~ett

péRzQ9yi alapja FRQk~déséAek ideje alatt a ta9&agi
kOzös alapt.él Bl Alap taQjai a i:aAáes FeAEfelkelé-Eie

s2erlAt

4.2.

1eP:02et:t Géljaik Me9valésitásáh~ 'JiSs2a AeFA tárlteRdö, illetve vis~atéFlteRGO téMegatást
kapi'lassaAak.

5. A ~zöe péRzü9yí alapbaR lév~ as&Zeget a Tái:6bl&áSi l'aAá~ állal ffiigRatáFezstt Géilél eltéFOeA
f.el~aSi!AálRi A9FA leAet.

6.

A „„_péRö!Üg)ll alap Társulás forrásai:

6.1.

K6telez6 beflzetée:
6.1.1. ~venként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éves tervezésében
szereplö népesség szám után mmított 100 - Ftlfő/év OsszegCl a hozzájárulás. Ezt
minden évben két részletben: - az első részletet június 30-ig; - a második
részletet: november 3C>-lg kell befizetni a 1.111.2. pontban meghatározott számlára.
••.-..-a '/eleAsei té K-9FA}'él~l l<istérséfji :\la~ "'eejeli:ilással.

6.1.2. Feladat-ellátási - mOkOdtetési - költségre a Társulási Tanács által megállapított
Osszeg, mely a Tanács által megállapllott részletekben és időpontokban
áMaléssal esedékes.
6.2.

Sajál elhatározáson alapuló befizetés: a tag Önkormányzatok átmen&tileg szawd forrása
meghatározott idöre szóló átengedése, maghatározott idejO forráSátadás a Többcélú
Társulás feladatai forrásai és fizetési kötelezettsége teljesllése érdekében.

6.3.

Egyéb:
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.

•„„~t.3.&.
8.4.

Az AlapbaA az aEfelt év~eA fel AeM
AeFR

I.&.

állami támogatás. hozzájárulás.
pályázati forrás.
gazdálkodó vagy más szerv által biztosftott támog~s vagy forrás,
a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befel<tetáséböl szarmazó,
az adott évben fel nem használt töke pénzpiaci elhelyezéséböl származó
hozadéka •
az ata,:.001 kiRal,·9i!ett öss~eg Re:!adéka.

Ra~Aált t~k-ét esak ac állaFRi vagy gaFaAtált 1 évRél
tlseezabb tek~téeQ állaM~apl~a (állaMi ki99GsátésW éFták~ai;tfrl:>a.} lat:let befek~Ri.

.A:L Alap~a elt:iely.ezett l~~tele.zö eefizetés

- II. számú módositás

„....„ .... VHI. számú módosítás
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G.G.

7

.A. azáFAla feletti reAElelkezésl jeget a +ársYlás laRáGsáAak elRÖl'ie, távGllété~eA va9y
akadálys;natáea eeetéA 3:ii! általa felAatalfRaz.et:t elRijht:.elyeHes §yak.s~ija. kL elleRjegyzéa
je9ét a ""GérEIGAYi KieléF6égí lreQa vex!et~e gyaker9ija.

Az Alap mQködéee:
7,1,

/k, l'áFe1:1lás az éllaFAf::lé:i!taFtáei taPJéRy el9irásai alapjáR éves kOlt:&égi:etést ké82ft, Melyet
l:ialáFa~altal feoaEI

el.

7,2,

A TáFet:1lás évee ga:MálkeElá~rél s2!álé 9es~á~el9t a TéFewlási l'aRáss 6i!h~téA
l:ialáFaialtal fe!JaElja el.

'1.3.

Az AJap k.e2eléee, az .bJap felt:iasMálásáFa ve1=1atkeeé döRtéEek
feladat.a. ~RRek k9ré9eR a TaRáGs:

Megf:lg~ala

a TaAáss

7.3.1. mes~atár&ii!Si!a a Pefiletések összegét, iSejét,
7.3.2. €J9Adesl;&CJik az ala~ktaR lév~ péAzek kezelésé~I,
7.3.3. ae AJa~ fel ReFR es~Raté tökéjét éveRkéAt ~~ esaA Me9Ratéffl;e:a.
7.3.4. 1negl=iataK;teea a k9e9s alapb~I ~RaRszfr:ezaRElé és th~aF1s2fre.~;1:.,até kia9ásekat.
fejlesztési séleléat.
7.3.li. elt:.íFáija a l~eRksét táJMegata.si igéRyeket,
7.3.fi. eSaltéll a vís6"i'.a AeM t.éFiteRd~ táFRGgatásekat uasze9e2eFQeA. sél Megjeleléssel,
7.3.7. EfaRt a viSSi!atérileA99 táJJls9atásek edeUéléséF~I. MegRatéFG:!M a vls~ate~íMR90
táFAegatáselt felyésftáséRak Féezletae szabályait ée vlssMfi:zetés fenételei és
eö!aMlyail,
-*„**7.3.8. péA2~ia61 mQveletek végzéséFe felRatalJJtaláet ad.
7.4.

A gazQéll~Elás jegs:!erQségét a PéRZQ9'1i iic9*é9
TaRáes Ylé&éA t:.es2áMel.

eHeA~tii!í, *"'*'**"MelyF~I

a Táw:swtási

r:Aelle~ a TaRáGS elRöke éveMe fFásbaA FAiAEleA
ta9Rak ~ezáFAel aii! Ala~eaA lév~ péAih: felAaszRáláeáF'ét, a gazc:fáll~eé sz.ei:vezet
g8i!dálkeQásáFél, a viesi!a AeM téJlteA99 k a visszatérlteRQO táMa9atásek felvételér~I és
t~Flesztésér~I. 3:i! Ala~bél teljesített kQc~s EUélQ kiadásekFél, 3:il Alap 1efjes MQkt$G'lfésé~I.

•..,..u„•A PéAZQ9yl 8f:!et:lság jeleAtBse

8,

A 11éR1w9yi alap fell!alll!Aálliaának lll!ab~lyai:

JHe~i.«alésftáaáFa FF1SXiMblM 38
havi lejáFatra víss!atéFiteAEfö tai:Aagatást kapRat. P. visszatérlteRG~ táFRsgatásFa
kiGi6~Raté ~éAZÜ9Yi feRáa FRéFtél<ét a l=aAá€s állapí~a SJteg.

e.1.1. A péRzügyi alapbél 3:! 9AkerrA:áAy2at saját eéljaj

8.1.2.

A ~áRciii'fi alapbQI aiE ÖRkGFFAáA~tek kSi!9s fejlesgési seijaik fMe~·alésí&áeára
vis~atéRt6Rd0
táFRGgatást kapt:latRal,. A vieszatéR&eA9~ táFRe9atássk
el~it:áláSáRál elsöbhsé9et él·itez, ée kieMelt el~lrátasBaA ié€ee&QI a tOGtt

0AkertJeáRYl!at tesQletéR él(j lakssség kOiöe éFEfekei1 B2:91fJálé fejies:!té&i eálek
FRe~al9sitáe 3. (lsy pl.: k~Gs keFAFRYRálie feladat ellátása, &?HáFEf vagy fe~ékerw
s2ePRétleFalté. s2eFRétscállítás szep1e:zéee, 1efepGtések köii:Sl:ti kijelekeQés
feJtételelAek javítésa. OsszekOtö Qt épttése, f:lelykezi 1<9zlekeElés feltételeiRek
javítása, k0e0s i8egeRfeF6BIFAi fejlesz:tée, köi!Eis IEle9eAfeF<ftalFRi ~sesFaJRek
&Zervezése. k9t.i!eti felaElatekat elláté iRtézJJtéR~·ek ellátási s..z:fAveMláAalt javítása
érElekéBeA &ciikséges 9eR:Jl:lázás9k:f:t9z fGFFáe hiz:tesflása, ala~feJ~ ekta~s.
Aevelés,
SiZ9Siá1is ell§iás. e~é62ségügJi ellátás közés ~eF\·~éee,
iRté:Zt::AéAyreAElszer létesítése. ás feRRtaFtása, f:gglalkeztatáspelitikai sélkitQ2éM-k
k9i!9s FAegvalésitása ~el)'i éi:télrtek vé\felMe és Máe kGi!Eis tetasatek ellátása.)
1
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8.1.3. A pltAi!iWfrJ'i ala~ felt-ia~AálRaló kistérségi átrssé. vaw töbB, illet'e 1 1
féacleRllelRI 'IGR~kGzé fejle!liO!lési, mQkMtelési és feRntaFtasi leP·ek
kiEleleemséFa.

8.2~1 .

ft, m~élhap9dást k~tö AAke

1 aAy2a1Gk teqes kar:ét ériRtO fetaGatek meg eldácáRm
a TaFlé66 .„i&&Z:atéFftéei kötel~eltf3ég AélkQli táA:legalés·t is adAat

e.2.2. AffteRAyi~eA az alapGt Ré'JelO R&J;t a tsgek által ilefiHtBtt péAZ keF91 ae alapba,
ijgy let:ie~eég vaR "Jég leges ··issza Rem térlteA~I} tár:;:u~gaté& odaltélésé.-e is .

8.a.3. CélzeltaR a;;,;

elaii~a llelizetell essaeg '1ieGZa Aem tériteRdö támagatasként a Gélt
rrielif"aléeilé enkaFFRáR)'olaoot (önker:máRy;iatekat) illeti me11.

8.3„

kilös inlilmények feRAtartjsa1 közöeen meg~·alásített falada&ok fiA•••íFezáaa:
8.3.1 . /\ közös iAtézR=téRYek feAAtaJtáta és fiRaR&zfrecéea. fefféeal a veAatl<:eal állami
k9116é!f'Slési A9FFF\a!IYákbél lilol.éRik,
1 3.2, A RGFMaUvák és aaek igéRy4ése1felAasz.Rálása és tep.·ei!é&e a
vsAatkazé jegs~a~ál;R elé fFé&elc szeFFtc1t lö~Rik.

miA(JeAl~eFl

l=latátyes

8.3.3. A ROFmallv.ik áMal AOFA fe!lezett feRAtaFláell k<11fBégeket a +á~1.1lésbaA FéSi!Ple"ék
a +áF&l.llás é"es költeég"JetéséAelt 9sszeállitáea seFáA ~atá19zzák meg.

8 3 4,

A közös feRAlaflá61l ÍAtézméRy81t A0FR'lalí'lák állal Rem feEle:ceU kiadásai feA'á&á11I
a +ár:el:llás saját ~éRzügyi alapja -·••Hvetlet:o igéAybe i& igé-wbe veAet~ a
TáRtl:llásl TaAáes e~yedi Elö Rtéee esetéR .

L3.5. A közösen JeAAtaRet:t iRtémtéR~·ek f'8jle62·tési ée fe.lüjilasi s2Qkségleaét a +éFsYlés
kökaég·letésébeA kell FRegtaweMI•

9.

A p éA11Yr,,·i tám91atáa fel hasaA3'á1 ának lovábbi saahályat:
8.1.

A eél vagy slmzell támesatással megvalés,,,lá. tevá~tlá a megyei leFilletfejlesi!léel taRá66,
re9ieRális fejlesztési lanáss által vagy mas k~P9Rli szer:v, illeMleg aie eul'éJlai uRiés fe1Fás
által támegalett eerni'lái!ásaltr:a '19Ralkoi!é pályá;i,atek l:leRy(ljtásáAál a közös fléR<!iifjyi
alafJ8él fulyéeitett, a TaAáes állal megf::la\ére~\::t ~R2 1 aa aeett ÖRkermáR)'-Zat áltar
fel>,'é6itelt saját funásRak miAésQI.

E fe~s mlutékéig k&·teles a l~ 0Rker-MáAycat a táFRegatáaaal meg ,aléswl9 BeruRáz*sFa
a +aAáGS rJOntéséVel egyel!:~ ltBpviselOteaU~le·ti i:.atáf"Q!at FRegf::le1ataléFa.

9.2.

,'\!2 egyil~ kiízpeAli l1ermáAyi!ali alariek támegatasáo•al megvalé&Ylé lle111Razásek esetéR,
az eFl'e "BAalk.Gi!.4 iiályá2alelt beny~\áeá·~al, a k9ö!öe pélli!iigyl alapllél folyileftell és a
l=aAáes állal meghatáre;!etl 11á"z az adott eAkerAláRyi!at által felyésltetl saját feFFásRal«

miAÖSiil.
E: feA'é& fRéAékéig köteles a ta8 8~kermáR~t a beF'b'l:.láai&Fa veAaUtez~ laAáiif:ii ElöRtéeeel
\e&t.Qteti döAlée M6fll=1SDJt.aláF8 .

2i!OA9S

9.3.

A kétele.z9 ~eftzatéseka~I kéf)eöQO felemhaté pér.l:~9sszagat a laAá&& é···eRte állapltja
~

eaa meg.

9,4,

A l.ámegaté& fellételeit a +aRiiGs i'lalá

8.5.

A tárriegalási &l!Eu~Mésekat a TaRáss elROke köti rrieg, s a 8a.i!llálkodasl felaeatekat ellátó
*Gár4eRYi Kistérségi lreda ve.zetéje jege&llll az elleAjetft';!ésre. ,A, kötel82eYségvállalás
elett a PéRzQgyi 8ieettság elR~ke véle"'és:iyezési jegl<ar:t gyakefel.

Vll. számú módooftá
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9.IU.
9.6.2.
9.6.3.
9.6.4.
9.6.1.

9.8.

'ki
1.á mega_.,„

lnéff.'el<
" '

el~ffálásáAél

~eeállapUásáAál Me@kell viMfJ
A

--

ál 1 R9!J"' a

lámegalás feltélelelAek és

A,,.

.,

sé\ Meg"alésl'.táeára lgéAyll
az ÖA~Fffl á ~íZ-3:1
'

'11

.

am

v &J

1aéF11oot (

~

'

a~
'&:;;

e.i.
9.8.

•°'fel
Aem
emet-1, tevá~eá.:z ,:!:~~t (lekötés, állaMi:-aplr·.'ásáFtás, ste.
TaRáss
feH~atalr:Aazása alapj A e

19.

1\2: igéRYel~at ~.s "'~lléldetait 3 f3el93A)laaA
lreQáRak FRegltt4hJaR1.

.

e

... ~,_~i 3lil Alap JelAi116aAálK;a 68~Ai

" TaAáE'S ElöAtésl=teii!3t313t:.aA AeM ve

11.2. k'ételecetl.sé@:ét Aef-'A teijesitetle.
A

12.

kii~Ga péMüg~I

n

12.1.

laAáss elA9ke, a M\i!Al~szeFVezet QtjáA

~állhl
A

alap ü9yvltell uahál~I!

felaElatekat láqa el:

a

~éRi!~!Jyl ala~

keöi!elésével

k

„

tt ·!JéRvek m09fele1Re e az

ka~~elalllaA

3i!

elllll'álásl'lez SoZQl<eéges
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12.1.1. geAd961i9dik

a

péRzQgyi

aLap

alsiEáR=da

~~ualé&ér:OI;

a

péRZfergaleR=t

le~eAyelításárél,

12.1.1. ·1N"eB a &ZWksége& RyilváRtaRáeekat ftagi:.yll•1áAtaFlés, s\8.).
12.2. ft, péRziigyl alafl péRaff:lF:Balmér:a é& k.ezelésér-e a t:-'latályes pB~lí§!fi FeRd&lkeHeek az
IFáRya~élt.

13, ATáF&11láa lag)áRak ki„álasa 1111Hl8R a vagyoni kéF4éeell: FeRllNése;
t3.1. AmeAAyilleA a tarswlt és kíválé Önl<ormáAyut a l1ö~ !iéfli!iimii alap llefizetéséFe
YeAalkei!é fési!én lleliil bál'f'AilyeR eél VB@Y más l(Öi!liBRli alaplx\I vagy fGrráellél
megvalé&Y1é l~zas l:len.iRéié&baA vesz Fészt, a kilépés öt Rem je9esí~a fel arr:a 1 hE>gy a
közös taAá6&i 98Rté&sel ~valóa~ló tieF\:il~ázásbaA az É!!Ak&AfláAY:zaU lámegatáet Re
fizesse meg.

11.2. Ma a leg 0RkeFFRáRyz.at a +aRé&& ~éRtése alapjáR yigez.aléÁteREtA táFRega~G\JaA
r-éeceeült. és '"-li&Háizetési tr..ötelazettsése mé~ ReFR jáR le, vaQ'l az.t Aem teijesilelte. ~gy a
lár:&Ylá69él tJalG k.Válás jegával MIAdaddifj AQFR élRet, St;llg fiHtéei kötel82;8'ttSéfJél R9~
te~e&ítetle. ,~ telje&Jté&t követ4eR a kivalé& lehet(lsége szé~éra u altaláRe& silabiilyek
szeFiRt AYílik FAeg.
al! általa teijesílelt l'lezzajarYláseknal( ée a; alap!Al<e ell1elye~ési
péRzpieGi mQ•telelekllél 60'.ármazé liie"éleleinek a kaflelt végleges j1Jttalésal1kal és az
alapkezell! kezelési kölle&geivel GsllkkeAtelt essz09e.

13.3. A ki'Jálé tagel megíllelí

Végleges j11ttalásnak miRC!sQI; a vlsSi'a A8FR térlteRdö lámegaias, valamiRt a +aRáGe
döRtése alapjáR valameRAyl tag ldúes séijait sooolgálé l1iaeá8ek, 111; IUizös lap·ek
készlléséAel1 kiilleégei, llé!ös klad·láAyek keltsége slll.
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KimpoRti költ1ég\1etéal

tá~ogatM

·Aaaaatizeté&ir• ·reAatkm:ó a2abélyekt

141, A TáFS11lás a 1«l;i:p1iAli l«llt6éfveléstél az ua.:i. filllllt szeriRti lá m.ogalásbaR en e iFánywlé
táFR9gatási eea~é& alapjé_A - ---FészesWI ~szee·Ql:L
14 2 °

36/~05.(111.1.} l(gf~.az.
"i66~afizetésére \19Ralko;é

F&Rde·let alapjáA felyésitett kGz,pGRti k91tség·„etéel támegaté&
6Zl1Bályakal a a. § !:!j Bekezdés ll) ~8A-állaR fuglallal\Aak
eleset lé-\te a TáF&Yh ÖAkermáA)'i!atak ail: alét:ll:liak s~riRt FE:lgi!:(tik:
támegalást kamattal Rli~ell öss~e!!99R visna kell 'fiz-etnl a 1'9i!fl9Rli
kiilll;é!if"&lésbe, l'la a TáFs11lés a lá1Resalást Rem a támegalésl meg.éllapeeáseaR
l'Eig;dtelt lámegatási séli:a és fahételel<Rek megfelelöeR t.iaszRáija fel.

~'4Jl,1, />,

14.3 3 AmeRAYibeR ew vállalt felaaat TáFS„lás he~lén hefüli elláláea a 3 ,2, 19eAt eóö!eFiRli
3 é\•i KllltaltameR belQI megs.zORik ki••éue, Ila a feladat j1igezabály által keF~I
FR9§€2'1Rtetéer:e úgy az adatt felaeau-a jé··áRa8'}ott lámegatéet kamattal RövelteA
kell viss~fizelRi a ~peRll kölll;ég>•etéslle .

··-„~

14:2 l

0
~-=swlástx1J a 3.2. peRI uaFiRti 8 é'A i't:IAtaFlar:A9A ~8191 toFtéRO kilépé& asetéA a
kié,e öRk9r:JRéRy2atra lakoaaége;zám szeAnt jwlé
taFAGigeta&Aak megfelelA
9sseeget kaFRattal RBvelteA kell a kö.!:peAti k~l-1séfJ ·eté&R&k >tiaa.zafizatRi.

14.2.4.

a +ér.&wláe 'J&la~ly tagja a 3.2. peRt SleFiRti 3 é •• j idGtaRamGR 9elQI
Rem te~esfti a ·oéllall falaaati:a veRatkezéaR e reRElelellleA elOilt felléllllekel, úgy Bi!
aElett felaElalFii jllvél:iagyott
a feltételt Rem teljesílil ORkermáAyzatFa
1a110sság&záR1 u&fiRt jutö támegatásRak megfelelei ésSi!eget kamatia1 RIMllteA
kell a közpeRli 1<811ségvetésnek viBBza~zelRi.
P.FR0AA)1i~eR

vm. mm~ módosltás
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14.2.6••A. vise.zafiz8'é6i kölelezettség esetéR a kaMat ai! .állaM~áztal=l~GJél. ~élé 1992.
évi XX,Wlll. tEiPJéR)· fi4/B. § (2) ~el(ei!Elése &2!eFIRt &i!áMftet:t 9s&z.e€J. afl!letyet a
táFR;9atáe ígéRyBevétele RapjMél a vieeza:fi2etés Ra~álg 1,ell fels.z.ámítaAi,
14:2:G. A Té~Ylás a tár:Ju~9atás i'.elf:laezRálásárél tá'SY"l Elec:;eM~r 31 el fetEl'=!léAaJlt:.al, a
MiREleRk.eri l:ráre.cáFAaEláe l(ereté~eA ée reRSje e:zeAAt kételes els!áMelAi.
••1!$. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzOgyi hozzájárulást nem teljesltö, avagy
részben teljesltö Önkormányzattal szemben - mely a Társulási Tanács elnöke lrásbe1i
felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési pólha1áridöre sem tesz eleget
kötelezettségének - a Társulási Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás inkasszó - nyujlható be. mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot temell .

•• „„„16. A Társulás gilldálkodása
16.1. A Társulás és köllsé9vetési „„•••_ SoZeFVei szerve tekintetében az .államháztartasr61"
szóló 2011. évi CXCV. torvény (továbbiakban: Áht.) és az ,államháztartási torvény
végrehajtásáról" szóló 36812011.(Xll.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Avr) előfrasai
szerinti feladatokat, különösképpen
a)
b)

a Társulás és l1öllsé!J>"etési &<aFVei elöirányzatai tekintetében a tervezési,
(lazdálkodási, finanszírozási. adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat,
a Társulás és kiillsé§'letési 62-BFVai mOködtetésével, üzemeltetésével, a
beruházásokkal, a vagyon használatával. hasznosltásával, védelmével kapcsolatos
feladatokat

a GáFéeRyl Klstérsé!JI lreEla munkaszervezeti felada1okat teljesítő Gardonyi Polgármesteri
Hivatal látja el.
16.1.1. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegy:zés után, a pénzügyi teljesltés
e.sedékessegét megelőzően. lrásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzönek meg kell
győződnie arról. hogy a szabad elöirányzal rendelkezésre áll, a tervezett
kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás
nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
16.1.2. Kötelezettségvállalásra jogosult
a Társulás nevében az elnök.
•. a CáFEleAyi 14istéFSé~i IFeela „.„„..,..„*és a 'JEPSZ k91teé9vEAéai eZ:e"-' vezatéja,
• vagy az el~zíéek általa íFásl3aA felRatal~aeetl, a kötele;!e\tsé~et \'állaté YeFV
all~IM~sá9aA állá see~ély alelnök.

16.1.3. A Társulás nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel. ezért a pénzügyi
ellenjegyzői feladatokat a GáFE!eRyl KlsléFGé!JI „„... _loe9áR keFesáijl, a;z PNF.
GeR Meg~atáJie2ett VétJ:i!eltsé9gel i:eRgelkei!~ gaedatági v&i!at~. ava~y ífésbaR
K~elölt Sii!emély 1Fe9a '<'Bö!ettlje Gárdonyi Polgármesteri Hivatal jegyző által
lrásban kijelölt gazdasági vezetöje, illetöleg köztisztviselője láija el.
16.1.3.1. A pénzügyi ellenjegyzönek a pénzügyi ellenjegyzést megelözően meg
kell gyözödnie arról, hogy
a) a szOkséges szabad elöirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a
megtervezett ás varhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
b) a klfl:zetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és
e) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó
szabályokat.
16.1.3.2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a
pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére
történö utalás megjelölésével. az arra jogosult személy alálrásával kell
Igazolni.
„. 11. s.zám(I módosítás
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16.1.4. Szakmai teljesítés igazolás során ellenörizhetö okmányok alapján ellenorizni és
Igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerOségét,
ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak
teljesítését.

16.1.4.1. A szakmai teljesítés igazolásnak tartalm;iznia kell az igazolás dátuma,
a teljesltés tényére
személy aláírását.

történő

utalás megjelölését,

az arra jogosult

16.1.4.2. A teljesltés igazolására jogosult személyeket a Társulás kiadási
elöirányzatai tertiáre vállalt kötelezettség esetén az Elnök, más esetben

a kötelezettségvállaló írásban jelöll ki.
16.1.5. Kifizetések esetén a teljesltés igazolása alapján az érvényesltönek ellenöriznie
kell az ÖSSZegsz~rO&éget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelözö
ügymenetben az Ahl., a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési
kötalazettl!égértll szóló 249l200Q. fXll. 24.) KerF!'l.FeAElelel (le\•ál;ieii;ikl;iaR: Ahsz.)
és Ili! Avr. elélrásait, mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak,
továbbá a belső szabályzatokban toglattak.at megtartották~.

16.1.S.1. Az. érvényesllés az okmány utalványozása elött történik.

16.1.5.2. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló
megjelölést és az érvényesltö keltez~! ellátott alálrását.

16.1.6. Utalványozás feladatait az 1.2. pontban megjelölt kötelezettségvállaló végzi.
16.1.6.1. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik.
16.1.6.2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesllett
rávezetett.
pénzlárbizonylatra
rendelkezéssel lehet.

más

esetben

külön

írásbeli

16.1.7. A

kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra, pénzügyi
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesftésre, utalványozásra jogosult
személyekről és aláfrás-mintajukrol a belsO szabályzatában foglattak szerint
naprakész nyilvántartást vezet.

----11. A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás

~;i;akfelaElati reRd kormányza1i funkció
szerinö alaptevékenységei! a Társulási Megállapodás 3. számó mellékelte tartalmazza, melynek
Magyar Államkincstár Fejé!" Megyei Igazgatósága állal vezetett törzskönyvi nyilvántartás!
bejelentéséröl - s ;innak esetleges ~;!~~f<illa9~1i reR9 kormányzati funkció változása miatti
módosításáról - a Társulási Tanács jogosult, 1e9yben köteles gondoskodni.

„„„....

~

A +tii~ulás ál~l f:Cl"RtaFt•M k8aek43tási iMéilfftéAyek, feRAtaFtél JegáRak g~akerláaéFa
\"9AiltkeAé 9JRkályek
·1. A Tá~~lt ÖAkGFJAáR~telE FRegállapedRal~ aBhaR, Re§')' a TéFSJJléai MegáUape~á8 IV.'5.9.
f39Rijá9aR f.eslaltak se:eriRt:
*1.1„ GáFEleRy Váres ÖAkerMáAy;!ata,
1.2. Kápeh~áSA}'él< Ké:z.ségi ÖAl~erMa~2ata,
............ 1.3„ Pái!MáAEt K92Ség GAke~áAy:2:3ta,
•1.2. Z!Glly(ljfahi Ké<!llé!J ÖF1l1erF!'léRyX!ala,
"1.3. PákezEI ~z:eég ÖAl1ermá11Y2a1a,
"'*rt'"' 1.1~ és Vere~ t<92ség GAksFMáAyz.ala
kÖi!ígazgat.aei tef!QtetéFe trdterjeEl~eA az áttalaRes iskQlai 1. 8. év~t)1a~es:i tei;téRö kOt.elel~
llQzektatási felaElal ellátásál,
....... *11

- - · .... Vili. számú módositás
" • .,...... IX. s:zámll m6do6.ft4&.
XIII. szám(i módosfUs

"1.4. .......... tevá~bá Suk-Gré ~ség 0Rk9FFRáR)'2ata közi9az9atáei teFQletéFe kiterjeEl~eA az
állaláR96 i6k91ai fi. 8. é>/fQlyiiU~~81'1 töftéRe k(lz9ktatási reladat ellálásét közvetienÜI a
~l'aAGei té KöFRyék1 TG9t.G~W KietéFségi TáF6Wláa lmja el.
-•••••A TáF€Ylás 'JalaR=ieRRyi tagi öRkeFFRáRyz~a kö.z:i9azgatási teFQletér:e l~iterjaGöeR a
peSagQgiai ez.akscel~álati f.eladatekat az általa feRRtaFtett \'eleRsei té KGFAYéki Egységes
Pe\la~éf]iai $~9lgélat köce~alásj iRtéi!ffléRy "~áA látja el.
"'*••4 tár:6w1t ÖRkeFR::iáRyzatGk R9Ct'.ájáFUIRak af:lf:19z, t:la!JY a gáFdeRyi l'istéJség~e Még AeM
taFtQilé ac. átserelásét a +kl':. 13. § (1) Gek~déae smFiRt ke~eMéA)'e!O ~Fe9 KEizséfj
ÖAkerFRáRy20ata köci9az9atási tarQletér:e is kita~ad~eR a kötele.z:~ éltaláRGB íekGtai Ae'wfelési

felaQatGt a +áFs\Alás lássa el a f.elaQat~adásra veRatke.zé k4:il9A Me9álla~eElás alajijáA

•a.

A Társwl3s állal feRRtaFlet:t köze~Aatáei iRtácFAáRyek FRQkéQési ta1'11ate ReM terjed ki \'eleAc:;e
Vá~es ÖAket.ff.'lá~zata éa ttaEtap ~i!eéo ÖAl(SfFAáAy2ata k0zigaz§atási ierYletéra, a két táFsult
ÖAl~FMáRyzat tekiRteté~A az éltaláAss iskelai katete.z~ 1<a.ze1~así tela9atet a Töb96élW
VJstéicsé9i TáFS1::1tás Mlkfe tSr.:ebllásakéAt MQl~Efö \'eleAse r»taSaJ3 K-ez-ektatási l'éff3~1as látja el.
KEi.zel~atásl IAté.ztnéAyi TáF&Ylás s!ékt:iel)'iAtézMéAyl~BAt taFtja teRA a :iel9 biget AltaláRa&
l&kela ~2eklatási imé2méRyt.

,A,

_ ......A TársYláa áltat feRRtaFtett kö~skctatáai iRté2méAyek MQk~Efési tef!'Ql~e AeM terjed ki
teváGDá 2011. jWliws 1 jei A8'áll~al Ká~1Rá9Ayék Köi!Bég 0Ak9FFAáAyi:ata, PAi:MáAEI Közses
0Rker.JAá~ata ée \f.ere9 KGzeé9 0AkGRAáA~ata k&zl9a'!9atáSI teRiletére, A=te~
t'RkeFFRáR)'zatek a k0tel&2~ általáRGS isk.-Glai Revelési Gkt:atási, tEP:áeeá az ala~fel~li
FAQvészetektatási feladataikat a Tái::swlás FRi~.:-e tái:s1:1lásakéRt MQ~QO l<épelRéeAyék PázMáAEI
\teFeb Köcaktatasi IRtézFRéR~ Tá~ulás (ltjáR láiják el, Mely feAR\aFtGi js9 átvétele étjáA
jsgfelytGRee R=1Qkö\féssel
l:aRja feRR a \tQFésMaFty fAit=iály .ArJtaláRea lsl~la, GIMAá:zl~M és
Alaf)f.QkQ MQvéSii~ektatási IRtáZR:iéR;tl
l\ TáR'bllás a kQzekttatási f.ejlesz:tési '3:éljai r.:RegRatáFazása és a k9z9ktatáai iRtézFAéF1yreF1ES6i!eJ
~úk9dtetéSéRek €ZeP1RiSe k9rét1aA a Tárewlas keFetéi;)eR FJtíiköQé K~ze~tési IAtézMéAyl
TáFiS\:dések által feRRtar:4e1t iRté;u.;:iéAy:t(eket). JRiRt székRelyiRtézFAéRyeket veszi 1i9yeleM~e 3i!
iAtéeMéAyt ériAt0 kerá99i kistérségi fGjlaszt.ési d~Rtések vállG:za11aRiJI hagyásával azzal, l=tegy a
~ükedtetisét:iez feR=ást AeFR b~tesít, aR"-91 a feRRtaFté 9RkerFJtéR~t;knak kell 9eREIGekec:iAi1::1k.

•a.

A Térs1:1lás általi lt9z9s Jelaelatellálás ac "'*••-·1.1. 1.7.
0Al~eFMáAycat teltiAteté9eA:

1.4.

~QRt

s2eFiRti valaFA8AAYi

•a.1. az alapfekY ~Qvés2etektatásFa,
•a.2. a €1iMAázi1::i1FAi,
•a.3. a ke1lé@i'=!MI ellátásFa ReM terjed ki,
a Társytásl TaAáss által feAAtaFtett 3.1. g.3. peAt s2eFiAti teVék.8A-)~séget i& vász9 kOzglQatási
iRtézMéAyek ei!eA tevél~Aységével k:a~seelateaA keletl~z~ "a1ai::r:.eARyi tetihla~ttsé9et azeR
öAl~eJFAái:t;·eatel< l~öteleael< vlselAí, Mel>·ek az aElett l~öz.ektatási fela9at ellátását igéA!J4ik.

„4. A TáFswlás az IX/1.

peAt~aA

r:éezfetezett "'*""**ál:taláAes l&k-elai eMatási Aevelési

kéeel~t~ási

felaElatel(31:
*11-41.......

•4~1. GáJdeAy Várss ÖAkerMáAYi!atával feARtaFtél je9 átaElás

á~ételé~ 1~0t9tt ~egállaf3edás

alapjáA ezékelyiRté.zFAéAykéRt MQktw'JO CRerAel lstváR ÁdtaláAes lskela, és GíMl:l~iblA=J és
Kellégiw~ és Atlaf)fG~ MQ\·~zetektatási IAtéii!FAéRy •r11.....a"'láija el.

..,.....~•*4,2, l<á~alRáa~·él' l<ö.zeég 0Ak-9r""áR~á'.ra1 a feARtaFtéi

Jee áta.Efás 3Ptételére l~Bt~
FAe9állap;Eláa alapjéR aieékf:lelyíAtéilMéRykéRt MQktw'Jö 'l~F~SMa~ Mit:lály A1taláA9S.
K~f) és Mf;p;észeti lskela

"1. sz.émú módosítás

·-·iv. &zémQ módosi1>\s
- · - VII. s:zAmG módosltás
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-••4,3, PákR4 Kimég 0AKeRRéR~8'é'Jal a faARtaJ!tét )eg étaElás áV·étel&re kQCött FReg~lapedés
alapjáR a aékRetyiAlézméRykéRt mQkOd~ Neffle&l<é68ag Attalé~e& l&kela jogfelytsnsa
mQkOlittetéséwl létja el.

•s.

A Tárawll 0Rk9FFRáR~k kölesiiiRö&eR rö11Zllil1, tia11y „--a IX.'4.1, IXJ4.2. éa IX/4.3. paAt!laA
FRegjelalt ezékhelylRléi!:FRéAyel• a leRR'8rlói jeg átaElása át·Jélale esatéR a e;i:&kl:lelylRlémiéAy
FRQkadése:

!5.3. a Magyar ÁllaFAh:i~estér~ál vezetett ~·ilváRtaFtási &z-,áf!Rt:Jlt8aR --···~ a fenntartó
személyében bel<Ovetkez6 változás miatt
nem történik változás,

„„...

"5..4. -----a kG2ektatási iAtázFRéAyeklleA delg~é .k~alkalmaasttak j egélléea" tekiAtetébeR a
Kjt 31. § (1) &s (2) bek&mésé~ figyelem~el az Mt. 851„~. § s.zeFIRU mYRkaUatéi j egwté9Jée
kéVe·ft<:e~ik ~e. R=tiAd a k~alkalmaieltak. miA9' ai! iAlécFRéRyv&.'!8to.k él.lé&helye megMaJ:aES.
a l'92ektai3si iAtáaméA)'beR delgeaék kAzalkalAlai!etl:i jeg\'ismA)1át a feAAtaFléi jeg

átadása éti1étele Aem ériRtí.
!'.6.6. az --·-iRléii!méAy"·e;;;etök FRegblzaláeát a - - -...aglli;uitáseuk lejárlálg az 6.1. 6.4.
paAtbaA rélli!lelei!elt jllgfal~GR06 mllkMésQkre tel1iRtellel, a „.„„e;i:éki'lelylRléz,méAyek
feRRlaFtél je§ átaeása RBFR éFiRll.
6.8.

--GáraeRy \táras Q<1keFR'táR~láRak, l<ápelRásRyál• Kii.aség ÖRkermá~aláRalt és
PákEIG Ktlzeég 0AkermáAyi!eláRak a székl'lelyiR!ézméRyelt FR8!1~üAtelll akiralait az 5.1.
5.5. peRt~A fe&lalt iar4i:19fRmal 1 a TéFSYlási TaAássAak ~ általa feRRtar:táeFa át.fett
azékl=lelyiRtt.i!FRéA)'ek al~t1ité ekiF&tait aziRtéR Bi!: 6.1. 6.fi. peAtlileFI Fészleteatt taFtalemFa
fimreleJRMel kell IEJadAia.

-----AmeRAl}iheR a +áFe-wlás az élala feARtar:tet:t kGl:Gkt:alási IAt~M.é Ay leAA&IAöi j egét a
+á~· ·13& ta11i 9RkGrMányuta ava.ov éUafwk léW~;zett köiektatáal IAléa'AéAyi tá~· dáe AiazéFe
átadja, "iY a feARtaFléi jeg é:tadésá\llal é~iR'8lt iRtéi!R=téAy FRQkédé&éFe aii fi 1; 5.5. PQFlthaR
foglaKak aa; iAiRyadéak, az áWevé az iAléa:MéAY alaplté ekir.atáRak FAédesitá:s~t a JeRti taFtaleFR
&eriRl aGja ki.
•s, A &i!:éltllelyiAléi!'.méAyek leRR'8rléi jeg átalláe élvélelé•e ·~Ra\kez:é ffiegállapaElásRak lartalmai!'.Ria
k.ellT
'41.1. A l1e;!al11atási felaGelellátás átaeás

•&.a.

él\'éleléra "9Ralkez9 ffiBgállapaElást.

A széktlel)•íRlél!FAéRY mQkQliléGe jagfolyteRG&ságáRak Klgzltését
(Qglallak Féeaele<iéeével.

~

5.1. 5,5,

~RlllaR

+1.3. kra veAaYte2é A18Séllapedáet, ~egy az IAté~FRéA:yj feglall~g~tatQttak jogViBZ9RY3 ·-----.
m1:1Rkéllat-éi j egYléEflé&t:a tekiAte"81 vá'1Gzatlan 1 tevabbá ~ iAlNméR)A'meto magasabb
vezetAi Me99fö1.tését a klRRta*i jog átadása aARak lejéFliiis Rem ériRti.

•9,4, Az alapltéi Jegl«irl gyakeolé ÖRkolmáRy;i:at a feRRta.Aéi j0!J álseasáia veAalkeUI
megállapedá&sal a scékRelyiJlltéZ~éAy Féei!léFe E elt:telyezését &iSllgáló iRgaüaR fel1fibt:ilá
a taeRRe lévO iAgé6ágek. beFeR~Ré&ek, felszeFelécek ~as!Aá-latét t9'•é9hFa i&Diztes(tja a
Töb9Gélé K-istéFségt +áFSlilást ~ iRgatlaRek tekinteté9eA tér,tésmeRtee t=-a&2Rálati jeg illeti
~

•&.Ii. • FRegálla~l:lás tietaFeZatlaR lallterlamál a IX'14. ll9RtilaA foglalt felFR9AElési és kiválási

keFtát9cással.
• 1. e:WnO mOdosnás
- ··1v. mmú módool~
.... - &„ VII. szémCJ módosftás
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·~.&.

/\ t9991etkölf:6é§ek viseléséFe venatl'9zé kGtete:zettségvállala&t. a l~öttségek viseléséRek
A:té9ját, esedékessé~ét a Tér:sblléeí ~Aegálra~e~ás IX.'12. peRtjái:laR te€11altak s2eFiRt.

*6,7. A feAAtaFtái jeg átadására veRaCWacé MegéllapeElás felMeAElásáAal< 6239átyait
*8.8~ FelmsAEfás.

ktoáfás,

l~iválás

fe§lalkeztatett l~Ei2alkalffl:azet:tak

esetén

a

FRWRkáUatéi

je9bltéelláseal lá:Fs1::1lás által

s a ie§lvismAy9k hárFAely jagsfr:AeR t~FléA~ A!tegS:ZQAése

esetéA a M1:1AkakörWl~BeA feglalke~atat:tak

tek-iAtetébeA a felaS~ellátásra ísMételteR

köteles ÖAkeFFftáR)2at je~p„iseeRywk reRde.zésére e aRRak l~lteégel viselésére \'9Aatke2é
k9tele.zelt6é9él.
*1.9~ Ar-Ja

veAatkezé ,:r::ieg~llapeElást, l:ta!t)' a e:lékl=lel~ntézRléRy.ek tagínté:zFAéAy&vé válé
Ma962iQAt iAtéi!MéAyel<GeA lévt§ taAblléi jg~·i~eRyekkal kapsselat:es iFataRy.agel~at a
~ékAel)'iAtéeMéRy Qt-·eszi, 6 3RRak kezelésér:öl, ~Fi!éSét*I 99REfeskeEfik:

·---A TáFSl::llás és a tagi 9Al<erMáAy-2at, ava8)· áUah:•k l~F'9t:lezet:t k009ktatási iMé2FAéAyi
táF€Yláe k~t:ti íRté2MéAy feAMaFtéi je9 átaElás átivételéi:e veRatke~ A:tegállap008sRak a €i.1.
6.3. és @.9. peRtskhaR fegla1takGA t1llMOA~eA tai:talMai!Flia l<eU:

a TéFf;ulás álta1i feRRtaFtée köré9eA keletke2:ett 1<9.zEis t1:1lajEteR J:Aessei:iRtal-éséFe veRatk9z.é
Alegálla~e€13st;

a teRAtar:téi jag átadása ía0f39Rtját)aR feAAállé 'JegyeRkSFt rée:zletozA lettaFjegylél<et a:clal.
'49€rl a l=áFS~lást ~gillelé táritésFRaRt:es tla&2:Rálati jeg az ataaas iEf~peRtját.·al Megsc9Aik;

az ,'\r:it. ****--e1. § (fi) 67. § (4) hekezGésébeR F99zltett AeFMaUva leMeAEtásáFa s
'ét19éAylés l:le~~tás8Fa veRa"'ei!é F'9FKlelke~seket1
valaMeAAYi elyaR jegesl:l1tságet avagy kötelecet:tséget, FAely a l'árswlás általl feAMattéi je€J
gyal<eriasa alatt keletke2ett s ~ átadást követ§ iQ~~eRtY els:záMeláesal, vatJ>'9Ai l~t:iatással
jáF. ('I: l=érsulás áUal hé'8tt ~~gatási szelil~désb@l s:i!áFFRazé l~mlezeltségek.)
*7. /', +árst::1lás az aláB9i 9AkeA""AáAyi!atelt köeisa~atási t.eFiJ.letéR laké taRYlék állaláAes lskelal
ek.-taláeát a szék'-'elyJAtéii!Mé~elt la€JiRtéi2!R:táR)·ei i;jijáR a k~vetkecek &ZaRRt biztesftja:
'7,1, Pái!iMáRd 1<9.cség ÖAke~MáAyöatávat a fela6fat ataelasái;a ·'eRatkezQ FRe~állap;4áe alapjáA
a 4 .2. fl9RtbaR Megjelölt s.cél<-AelylAtéEMéA)' 1. 8. 0"'61yaf'tas Ker.:RpeleR farka&
Ta~iskglája.

"7,2. VeFE1'3 K9zsé!i ÖRkGFffláRy;:atával a feladat átaElásáFa venatkecé Me@:81lapadés ala~jéR a
4.2. peRt s~eFiRti s~ékRelyiRté2FRéAy 1. 4. évfelyaMes Vere9i ',tégt:i JáRes +asiskelája,
*?.1

ZléRyQ~1:1 K9:cség QRkeF~áR~atával a feladat átaEfáeáFa v~R~ezé MeiJálla~eelás
szerlAt a 4.1. peAtl3aA Revesítet:t székRelyiRté;!ffléRy 1. 8. é-'AelyaMss Fekete lst:YáA
i:agtskelája,

*7.2. GáFd;Ay Váree 0AkeFMáA)l&3t.á>tal a felaelat áta&ására is "9Ra1keiz9 Me~állai;aedás alapjáA
a 9árS0Ryi taRwlék 1. 8. év:fGlya~es eldatását a 4.1. f39R~a~ FRegjelöl1 székf::lel)4Rté2FAéAy
GáFl:laAyi Ta§iekelája és ~lléfll~ma,

.....7.a.

Páka~ KQi>eéB ÖRk9FMáRyzatával a f.elMat átaElásáFa veAatkezé Magállaf)9Qás
ff:tád96itás3val a pák0zdi 1 8. Gsztál)·ee CaAl::llék el<tat~siM, ,.,,,..,,,_..,,s S1ttkerá l<OOtég
ÖRker~áRyzatával a felaQsiellMás átaEtáeára veAatl<ezé Me@:álla~aelas Alé996itásá'Jal
s~kQréj á. 8. esz.téfyes taR1.dék ektatását a 4.1. peAtbaA r:Ae§jel0U szék~el)'iRtézFRéRy
~l0R10sk00sag Tagisk~lája

lá~a

el.

• 1. &zámú módos!~
-·-· Vll. számú módosltás
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'8, SO!ert!Odé felek kOlsaaRaseR JRegállaper:IRak abbaR. 11·egy a feladat áladá&á~ vaAatke~é
Megálla11edásRak az alá~titakat kell taF!lal~azRIYk:
•a.t . A k9i!ektatási feladatellátás á1aQás éMtelér=e YeAatk01aé Megállapedist
1'9z.ekfatá&i iRté~mé~I táF6t:i1lé& esetéR
"'*"---a felQ:gyeleli az íFánylté BA8P Aek miAAEOIO 82ékl=-ely é~l<G~éRyzat 8i: iAté:zfRéRyek
m~s~ilAtelö ekirataít „„_a;g „államl:iázteFlásFél" &i!élé 19~. é'li XXXVIII. tv. 9Q. § (3)

'*1.2. Az alapitei jeget gyakeFté öAke„áRy2at;k
1

laekeö!Olése alajljáR az IAléi!méRyek jogutM Réll1iili "'9!lS;ruRtetésé'lel klallják, ;miz a
megs~tiRtetelt iRtézméRyek jegutó<lja a V!J9YBAi jegek és kiitele.z&tteégek teldR\etélaeR az
alapité eRkarmeJlY.za!, kezel•tatásl IRlézmé~i láF8Ylás eseté~ a láraYll eAkermáR)~tek.
megs~WRtetet:t iF-1'é2FAéR)'ek a +ái:&wlásl TaMse által
je9 áiaEtásé·iral éive\t széktielyiR\é2'MéRyek tagiR~AléAyeivé vélMk. n:iel~
tat)iAt~A=téA\,fekGeR a keráBBiakkal 829R98aA 1. 8. é·cf-e~yclFRQkGR IÖFté Aih aa ektatás,
valaFRiAt válf:ezatlaA a kellé9.it1~i Revelé6, a Kjt. 38. § (1) és (2) bekNElése alapjáR ~
éllás~ely.ek feRRFRaFa:d.ás.ára fi9yeleMmel &Z Mt. Bé/A~ § a &29FiRti FRWRfGi.ltaté A&MélyébeR
tar:téA9 jegwt:édla& kaveY<ezik ~e.

•a.2. AzeR téAyFe A@yeleinFRel, hagy a
feRRta~i

„.4. ,1\2. Mt. 85.!lt § a &CeFiRli tajékeaalá&R'.11 és kGRZYllésiés kétele.zalt6ég teijesrtéséFOI a
meo~~AtateAElli ~eklatasi iRlézméRyek alapltéi jegkéFI gyake~9 0RkarmáRyzata keíteles

geRGeskee'i:ii

a

„ ........ 4.1 .

és

4,2.

13eAt9aR

Meejel81t

sákt:ielylFlt'2FRéRyek

szél1helyiRtézméRy veallliRek beY9Rásával.

„.s.

a

AmeRRylbeA l<i:ii!eklalási íRlézméR?;I Kezeklatáai IAlélméRyl T<lF5wlás taFlja feRR, ~flY a
láF&wlt i'IRkaFmáAyzawkRak a 11:1el}•I önl<ermáR~atak társulásair:él és egy.QttmQktlaéeeir!W
s.zélé 1997. e"i CXXXlt. tv. @,§ (1) llel,eö!4és ll) peRlja alapjáA el kell l:lalámzRIYll az
iRtézméAyi táRlwlás megn~Rtelésél, e;iesetlMlR az Ml. 8!i/B. § a sz8fiRll kelelezelt&é!J
tejesltésérlll az iRléi!méRyi láRlwlae székhelye szeriRt illelél1es ~RkermáAyzat gaRdaekeelik.
töFléAi! felallalámclás l:lalályál megelilzö naptári R3jlpal til~eAloet, mely állal a kilii!eklaiási
felada~ellatésFél

i.1816 geREl.eskeflás fetyaMatse.

•1.1~ A k9zeldatási feladatot átadé 0 RkeHAáRvz,atekRoal< a taglAt~A:lé~ek elhetye~ését szelgálé

iRgallaRek i:.as~Rálati jQgát a &ilékl=lely4Rléii!FRéRY Fészér:e
Okiratek része.

~lz-tesilaAiwk

kell, FRaly az l\lapite

A2 iRgatlaAel< és a beRRQk lé'Jé IRgéségek, fel6ZeFelések ldzérélag96 twlaj.:leRjega
válteaitlaR~I a felailalat áladé 0RkGFmáRYi!91et illeti FRe!J.

•1,7 A lagiRléJFRéRyek mQkadéee safi!IR kelelkezll tlll31lletMllsésel0 viseléséFe veRalltezá jeleR
Mejjállape!lás IXJ12. peRijá'*'A szaealyezett kötelezellségét, mé~át és eeadékességél.

„.8.

A MejjállaJ!9Elás felFReRdására, a TársYlás~él ~RéRll ki\'álásra ·1eRatl<e;W &Zabalyekat

•a a,

FeilReRElás,

lll<!árás,

l<i"álás

eeeléR

a

IX/6 8

ll'JRlllaR

rögzltell

9Ak9FmáFl'follli

kötelezetleéff"állalást.
•a. ~g

rFQ veRatkei!é Alegaua~e~ast. tl9Vf a megscQAé 9AkGARáRyz.ati iRlé2~éA>y ek &aRwléi
jeg· i&zeR)•ával kapsselates iratok az éRRtett sz.éhJ~el)·iAté.m:léRy r.éa:z.éRt étadé&Fa keFillAek,
mety aRRak áWételéFOI é6 az iFa\ek ö~é&ér41 geRdeskeElllt.
0

+aFB~l~si TaRáGe
IR~FAényi t:áf6wlás kO;:Ott

---p,
kell;

• 1, ~zdmO módoeftl!o;
..... _. VII. sDmú módosftás

és a tagi a~l;eFffláAyzat, illetéleg FéSi!:YkRll lél:reRazatt kAzektaási
létrejCvö fela9at átadáeáFa veRatl~ei!é M8gállap9déeRak taFtatM~Ria

52

a i.1. f39Rt 6C0r:iRti R=iegáll3f)~ás ~96 FR898§Y8i!é6691 •~Aéi::ié M@~Si!WAteiését 6 a 8.1Q.
f}9Rt alatti Megálla~e\tást.
FAWRkáltatéj jaf]wt9918ssal éRRt~ es~beFI az ML 8ilil. § s2eRR\i keReul~eiés
kötel6i!attsé9et, FRafyRek teijesrtáséFe a feR~lar:t.éi ie§at átveva 9Ake~MáAyeal a·1aS)
közel*3tási iRté.zFAéRyi tár:€Ylás esetéR az iRtécM:éRy s.zékf:lelye sileRRti 9Rk'li:fJiéR)'i!at
1

l~Eitelee.

·e.1.

CAeMel lstvM Ált:alánes lakela, és GltnAá!luM éa KellégluM
MQ'Jészetektat~sJ IAtHMéAV
szé~elye:

68

A.lap#ekíi

2484 A§éFS, lsk9'a t:1. 2. sz.

*9,1.1. GáRlaAyi Tagiskola és Kellégium
~483 CáFSeAy, 8éAé Ká1MáR 1:1. 14!8.
*B.1.2~

Fekete letváA laglakela
8=112 Z::i~yéjfal1:1, lskela Y. @.se.

• „.9.1.3. Nemeakó;aag +119lekola
8Q96 Pák9i!EI, J>.ra~· J. Y. 5. sz.
'*9.2. „\ ChefAel let·.táA „4.ltaláAeea lekela, és GiMAálium és KeUégiwFR ég Alapfokú
MQvéezeteMatági IRtélfRéAY W\JékeRygégj kGFe:

.

••saak.feladat s1áMa

~,ltaláAGe

~

iskelai Aappali FeRQsz;eFQ Ae~,1alés, ektatás
általáR96 isk91ai Gktalás, fejlesztG,
GSi!tá~S
~8
~liáFkéztaté G~~ás, G Gs~l!fe& gíFRRáiiYYmi elc:taiás. 9.
évfel~aFReR Ry:e~i el~készltö 96Ctá~, 4 é14e!yaFA9S
•

~

~
~

>

•

•

Sajá~as Rel~elési igéll)'Q taRWh~k Ra~f)ali
általáRae iakelai Revetése, elQa\ása
{iR&egFáGiés, . .
ké~esség ki00R1akec,atG
. .

"3R9~eR)

Sajátae
. . . Revelési.. igáRyQ taRYlék

FeRdszerQ

" .

.

~·

~

.

Ra~f)ali

e"'a~s .

...

80015 á
áS131 5
801~1 3
70101 5

~Japl~ziettReRes

..

ée taRwlésii!Gl3ai f.Q9JalkGcáa

8051 l 3

.'

~

Nappali
FeREl&1eFQ
iskGlaí sktatásGaR
Pész-tvevö
9yeFFRekek
• • •
„ •
•
.
•
•
•
•
•

80152 4

~

9iákefQÁ

00403 {)

*8.2.~0,

•9.2.H.

.

eleZ:áFAelésai
l<~lGklatáSi

.

.

iRtéi!f:AéR;te~i}eR

lsl(Glai i1=1té1Y=AéR!r<i köi!étke~e~éa
""9.2.0. t<ellégíwFRi iRté~JJtáAyi k92-étkez:4atés
~.2.~2.

1111

80122 5

'

~
~

8Q121 4

•,9,~.44.

Mt:iRkaRelyi -.ieAelé€Jlálás

• 1. sztlmQ rnó<losltás
" II. s:iámú módosítás
-~·1v. s:zám(J módosltas

-.w„ VII. számú módo.;í~

.
vé~att

.
kiegészité

;i;i;H~:l

:l

~61 Qfj

:l
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·-·-·Ac,

IRkiilFAéAY a • •·7 5195 2 &eakfelaQ'at ".i(Oi!GIG:atáei IR~méAy-ekbeR végzett
kiegészf.t~ teYékeRységek" keretéMR aa ala~tevékeAyeégt::aez FeRdelke~é&re álló u.emélyi
és aRya~i kapasítá& fQkGz-ett ki~262Rélá&a éFSekéi:JeR, Rem Ryer:eséos~eFW!é& GéljQlaél,
kQlsá megieAaalll ré&Jére fGlyla~al lliegészl!ö, kisegllé jelle!Jii teuékeAysé!Jet
(&~lgilltafás, llér~eaElée, termékéf:lél•esités stlil.).

„e tel'ék8R)'Sé!JMI

SZáFFRa.!9 be•1ételAek wdez:Aie kell a le"ékeqységel ter:helA AeHes

kiaeáet.
"'"' Ac iRtézMéAy tevél'..eRységeit;tez taFleZ:é a FAiASeAkari jess2abál)'i reRdelke~ésekl:leA
feglaltak s;zer:iAl Megjelölt
sl&kégaati megAevezést és a &~ak..feladatek ezámét a2
iRté20méRy alaJ!lté ekirata taotalmazza.
„~

IRléi!méRy szllkséo szeriAt lliatesltja a sajátes Re>1elési i9éAyú (tam1llisbaA

akalitál~9iZett;
Sisleuié&, di&§iFafiáa, c:lisealSYllás, taRwlá&i magataFtáei beilleszkedési
H\1arekkal ~Efe!I , ~altéssérOI~ '8Rulék ek~sát, AEWelését. a t.aR1.dék gyégypedagé§iai

ellálásál, valaFAiAI fejleRl<i klli!áFké.ztalé eklaláeál.

"AJ: alafilfeké MQ.\réEZete.ktatas 12 é··felyameR az atábbi MQ\·~eti ágak»~ folyik:

-

,

.,

..

.

.

dazz 29A9

•a a

.

+aA"léi léte~ám

~

~

e~IU!li&

.t-2
.t-2
4-2

4-é

+41)

~

1-W

..ata.:

~

~

~

4-2

~

~

~

Kla&&iikl:I& i!0R9

.

..

8Q..f4

ll, kö.zoktatási iRté2ff!éRy lö9beélil iRlézméAY, a Kel>.'. 33. § (1) bekezeé6 a) poRija szeriAI:
öss2etect isl'91a.

"'& .4, l\ Cll erAel lst1tiA Által An.e e lakol a; '9 Gi FR11•i YFA éc Koll6gl wm '8 Alaphk'd

ÖRálh~ j egi SCeF;téty. J;lely ...„„.u államh~ f:tás
217J1QQ8. fXll.30.) KllFFA. ~ 1eRdelet 15. § (1) bek~dés a) peAlja
ez.e·f1Rt a FeAéelke5si j gge&wll&é:g takiRletébeA teljes jegkör:Fal ÖRállé haAkS!6 mléval és
ÖAáHé béF§aa:lálke89i jggköFNI bfF6, ....... a 14. § (1) ~elte~ b} peAtja alapjáA Fés~eR
CRélléaR ga2Sálka•é kOIWég\'etésl ezePtl. a .l(Sltség• •etési szePJek jagállásérél és
!JEdálkedásáFél" 6i!élé 2008, é•;i C\t. !\'. 3.
(1) tlek~dés a) J!BAija és
16. §a szeriAt 1~&~9lgéhaté 1 a 3. §. (1) Belte~és 9~ peAtja és 18. §. (1) Bekezdése

Ma•1ésHlektatáci 1At.úm.6 Ay

mOl<adéséfl'ir

~ki

s.

éotelmé9eR a fela8atellalásl:lez gyal«1relt fuAkeiái •··--·„áuamhézlaFlás FR(Jl,Méséfél"
szélé 29212099. (Xll.19.l KorFR.sz, reRllalel 8/A. §a az .államMzlal'tllsról• szélé U!F\léRy
!Jégrellajlásf!Fél reR8elka<19 36S/2Q11.(Xll.31.j ~Fm. Si!. F8R8elel
§ (2) bekezdése
szerint ARálléaR FRYltQ8t\ és gazdálkeElé ··--··M.aillé baRk62ámlé>1al F&Rdelkezö

+.

9RkeFMáAY'lati l(öttséw ·etési sz>&Ph

.„.„.8 1

°

l/öi:Q1maHy Míhély Általinoa lskela, GimRáziYRl '8 JllaplekCI M'1··••~•tekladai

lftléilFAéRy
&aékl:telye; 247$ Képolna\a~tc; Git'd8Ayi cm

w. 28. 82~

l.aglFl&éU'ffé:Ayet;
*8.i.1. KempeleAI marka• Taglekela
2416 Pá~FRáR8, FII utl6a 2 7, H o
"8„i.2„ t!eFelai \'égh. cláR'1& Taglekela
2~77

„„...9.G.

\teFeb, ieré~yi w. 4, Bil:

A 1Jörö11RaFly Mlhély Állali11All$ Iskola, GiFRRHIUIR '8 Alaplekii Miiw4EZatektatésl
IAINFRéRy te\JékaAyaágl k~ h11ol1;1i1il1;

' 1. GZBr>ú módoeftáo
- II. wmo ml>dosftáe

··-·-VII.mm~ módosftá$
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„Sl!akfeladal e~ma

MegAet...te1é&
~
~
~

~

'

Aap~ali

Sajátes Aeveléei igéAyQ taF11::11ék
általáAes isl~elai Aevelése. ataatésa

Sajáles Re··elési
~laf}kQzia"f:lGRi
I

•

•

8913~

i§éAyü

lallijlQk

R3f)f)31i

és taRw.lésee9ai fe~lalk&láe

!9.$;1,
~

Saját vagy Bérelt iR9atlaA f:lasmasitáaa

•e.&~~o.
"•8.6~:1!1.

.

9'ei!áMalásai
KöEektatási
,

ieRdszeRi

.

a

..

iAtécMéAyekBeA

, .

002Hi á

eo5n il
92493 e

-

'

80122 !i

00214 4

r „

~

reAElszerQ

-

~
~

89121 4

~

,

7Q1Q1 á

1fi192 2
vé@:Zet:t

kie§észít~

+!i191i :!

lskelai iAtéi:MéAyi l~öi!él:i~e~etés

„8.G.12. M1::1AkaRelyl veAElé9látás

PJ: IRtézJAéRy a **75195 2 szak.feladat ""*"K-özek~ási iRtézMéAyakbeR végzett kiegéezltO
tevékeA)'Sé9ek" keretéBeR ai: a1aptevékeRységhaz FeRdalke.zéere állá e~Mélyi és aAyagi
kapaeitás fQkezett l<lf:\as:z.Aélása éFdekébeR, ReFA A;·ereségszatilés séijáWI, külsö
MegPeRElelö Fé62éFe fGtytatf:lat kiegészité, kiseglté jelle9Ei tavékeRységet (azelgál~ás.
bért.3aGfáe, terFAél(éFtékeef1ée eU;).}.
.,.~ tavékeA~ségböl

&.20ár"Maz.é 9evét:e1Rek fedezRie kell a tevékeRységet teFf!lelO öaaQ!OS

kiadást
*",'\z IAt'2MéAY a:!akága~i Me9Aeve:lését e tevéke~sé9e1t:iez taFtel!é
FAIAEleAl~er'
je9s23~ályi reR~elkezésekBeA fGglat:lak ez.eriAt FAe8:iel9tt
6Zal~laSatek sz.áFAát 3i!
h~téYAéAy alapilé el<lrata taFtalMazza.

-,'\z IRtézméAy &ZQl<sé9 Si!eARt ~ii!tesi~a a sajátes Aevelési i§:é-WQ ftaAt:1lásea.-i
akaEtályezetrt, Etisl&*iás, a1sgraflás, ESlssalsullás, ta.-i1c1lásl ~aeataFtási BeilleszkeElési
2avarek.~I kQzGö. t:ia11áeaérQft} &aA\:llék ektatáeát, Re·,totéaét, a taAbllék 9)'~gypeEfa9é9tai
ellátésát, valaMiRt fejte~ fek!.áFkéztaté e~atáeát.

„ .....-9.7.

.", k0zel~tásl iAtézMéAy t99~éé1Íl IAtézMéAy, a KeW. 33. § (3) laekezEfés sceFiAli: össz.etelrl
it.kela,

••*""'-e.e. l\ V&Fisma.ti; Mit.ily ÁltaláAes lske1a~ GiFAnázium és Alapfehtf MWuM1:e4eMa1isi
IAti1mény éAállé jsgi ~eMé~. mely az „államAaztaFtas MQkWésé~r eeélá ~1741998.
(Xll 3Q) Ker~. s.z. FE!Rdelet 16. § (1) l:lekezEiés a) ~9Alja szeriAt a reAdelkeeési jegesuttság
tel~Ateté~eR teljes je91<9Frel
GAállé ~aAkszáMlá>13' és 9Aállé 9éF{l~Etálkeeléi je9l<ÖFFel
~íFé, .... * a 14. § (1) ~el<ezeés B) ~eA'a alapjáA t:és~eA 9Aáll~aA §a?EfálkeEté k01tségvetési
62eF\'. a .kattsé9vetési ~eF\'el< je9á11aearél és 9a2Efálket:fásárél'' S2'élé 2Q98. évi cv. iv.
3. §. (1) l:lekezaés a) ~eAtja és 18. §a szeriAt l<élSi!elfiláltaté, a 3. §. (1) Bekez-Elés B) ~eRlja
és 18. §. (1) t:iel<ez~ése ér:telMé~eA a felaElatellátást-'lez 9yakere1t fti!Akstéi &.ceFiAt 0AálléaA
MQk~Eté éa gazdálkeEfé OAkeFMáA)'li!:Sti ~Uaégvelési &Z:ePI.
•-•"*9.9. Arz AJapfel<Y MQvéS:Zetekl:atas 12 é·AelyaFAekeA az aláB~i M9vé82eti agal<BaA 2ajlik:

• 1. gzámtl módos!~•
- II. wmtl módosltás

-·-•VII. sz:ámü módosítás
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+a~seskek.

-

ZeAeMQ~ésa;eti
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„...9.10.

.

.

'

4-2

4-4

14G

'l-2

H

~

~

7-W

-::T

~Aijléi lé~Sié~

Giláf
MeEteFA és
keFláFS táAs

4-2--

u

7-W

:J:áR:)86,áRG

-t-2

4-1>

7-W

~

-t--2

4-1>

1-W

~

..

.

.

~.

ScíAMQ'i1éSi!eti

.

-

éiff.

.t.

.. .

-

~

NeFReeké&eag l..llaláAee Iskola
Saékllelye; 8095 Pákoill, i'UaAY J. ll. 1 6. s2.

„....9.11.

A. NeFReské;eag ÁllaláAea lakela tettékeAységi kiiiréhe taFte1ik:

~.u.~.

·e.11.a.
•1M1,3
*9,11.4.
•9,11.s.
•9,11.6.

MegR8'/Qéa

....

„SHkfeladat edma

.

Sajátas Revelási i9éRyQ taA\:llék Rap~ali
általáRes iskelai Re)Jeléee Qklalésa
tilaf'l~tiiiYet:tReRi és '8Rwlésmbai fo9lalke:!ás
..
.

FeAEIS*!eFú

60511 3

..

~-·
~

.,
eleiámaláeai
•9,11.1. l(Qi!:ektatási
..
.

!!!&.t1.8.
**9.11.9.

-

'

.

iRtéZMéAyel<BeA

..

vé§~ett

80121 4
60122 5

. .
kiegészilö

70101 5
92403 fl
75192 2
~195

2

..
"

AI IAtézMéAy a *"'78196 2 szal~fela9at ••J<QcGktatási iRtézMéRyekSeA '•'éfJ2:elt kiegészít~
alaptevél~aRyságl:tez FeREtalkeléaFe állé ~eFAé~i és
l~paeitás fel,ezett l'ihasi!Aálása érdakáheR, RaR:i A)'eFeSég9;'2;eF2és séljá~él,

tevékeRysé9elf' keFetébeA az

aiwagi
kflls~

MegFaRdelO részére fetytat'-'at kiegés:aitö. kisegite jelle9Q tevékeR;'eéget (Yelgáttatás.
GéFheaEfáe, terMékéFtékesités stB.).
~ te-vél<eA·;ség&~I t2á~a2Q

t.evételRek fede!Rie kell a

tevél~A)'Séget te~~e1a es~es

kiaáásl.
„*l\z IAté.zfftéRy ecal~saz:a\i ff!egRev~éeél s t&'lékeAysé9elAez taRezé
fMiREfeRkGri
je§sz.a9ályi FeRdellt9i!ésak9eR fs9laltak s2eFiRt Me9Jelett
szakf@ladatek sZ:áMát aa

iAtéi!MéAy ala~tté el~i~ta ta~alFRai!Za.
,AJ. iAtéi!MéA'/ ~Qk&ég eeeríRt bizt;siija a sajatss Aewlési i9éAyQ EtaAwlá693A
al<aElál>jezet:t, 9islexiás, 9is9i:afiás. die;alrulíáe, taR~lásl MagataFtási beilt9Eiii!kadéti
zav-ar.:ekkal kQzEf~. ttauassérWlt.} taRulék s~sét, R&'lelését. a taAt:1lék gyésy,eEla§ágiai
ellálasát, ·;alami11t lejlesi!4a lelii!:á~lat<i Gklalásét.

• t. számú módosftás

•• II. szamo módositás
0

-1v. számü módosit8s

56

„"**9.12. /\ we~esl<éesag ÁltaláRas lekela ~Rállé js9i szeMé~, Me~1 az „állaMl:láz~Rás

l<-9rFR. 62. FaRQalet 1§. § (1) Bel<.ezdés a)

MQkaElésér~I" $i!élé 21711998. (Xll.30.)

~eA~a
9Aáll~ BaAl~z.áFAlával és
(1) Bek~dés h) i=)eRtja ala~áA ré&.!i:leR

szerlAt a r.efilEfelkeeési je§eeullsái tekiRtetéDeR teijes j99körFel
öA:állé eéfta!liJélkedéi je§lkQr:rel 9írQ

a 14.

§

öAálléaA s~eElál~e!Jé köllségvelési 6Z0FI<.

,....*B.13.•o. 9.2 .• Q.{t é6 9.10. PQRtbaR ffl99ielQJt t2ékRely ke.zsktatásl IAtéii!MéAyek péAcij§}A
9azElálkaElási feladatait a GáPEieR~i ~istéF6~í IFiQEta lá~a el.
ll"lll*il":t"9.i. \'eleAeei té Kö~y:éki Egygégeg Pedag6gtal Szakazelgálat

Székt:lelye· 2481 'JeleA;e, 8alatGAI út 95,

„-„9.6. bétr-el!9l!'8áRak é'.•e:
,tt,lapiláe~I

20011. ja1niár 1.

r:eRdelkeill l!aláre2!at e~ma:
VeleAtel
té KtirAyéki T9h'1eéhí Ki&téNégl l=áFewláa
+áFawláal TaAáG8a 66.J2006. fXI 18.J 61áFAú hatáF9Zata

u'"..,.9.7, „\ VehlAGel té

1

Kö1~ékl

Egyaégea Pedagégial Szakszelgálat ievékeAyeégi kirébe

iaf!tNik:
~

9:1.2.

~

:M

..

rskelaFeY:u~&~BFeR

~

~skelaFeAé~eFeA ld~üli
~

850011

~

~

9:1.$.

S2akfeladal t!iaáfna

.

1156000

kivüli ReFR szakMai ;!Qatás
si!ah1Aai el~hls
~

~

a11&ea1
055932

1156009

•***ll"S*B.8. A VeleAsei te KerRyél~ ~g~ésas Peda§lQ~iai $za~12:algálat 9Aállé je91 &.leMély: a
felaEtatellátaet:.e:z 9)'aker:ett f1::1Akaiéí Si'.&ÁAt éRálléaR R.:iQk'*'O; k01t6égv9'ési elöíFéAy2atai
felet:ti FeAElelkezésí je9es1:11tsá~ tel~RtetábeR teljes ie9kOFO; ~Réllé laaRks..zár:Alával
-.--.AeM r:eREfelkez~ ~elyi éAl~eJMáA~ali k91:tségvatési ezeFV.
~~~A k.eltségvetési
el~iFáRyzatait a GárEfeAyi VJstéFSé9i lreEla k91tság··etése tar:talr:Rai!i!a.
~RZ:Ü9)'i
Gá~aAyi

~-e.e.

9a2dálkeSásl felaElalalt · - - - fAt:1Rl€aR=tagesaási
l<ietéR!égi li:e~a láqa el.

FRegélla~eEfás alapjáA

a

A TáFeYlási TaRáss iFáA)'ftél JGflköréBeA je§es1:1ll a Tá~uláe által faRRtar.tatt k9z;ktatási
iRtézméAyek alapfté s141Fata1Aak f'AéElesításáFa, A:t01)' a lár-:swláei Me9állapsEtás
FRédesilását R9M i9éAyli.

*10.1, Megálla~eGé falak F99:z;ililt,

~agy a TáF8l·llás ke~eté9eA közvetleRijl feRRfa:Ftet:t köcektatáet
iRtézFRéRyek l<-EizalkalMaz~i jsgviszeAyáJa veF1atke2é sca~illye2ás egysé§es, MiRd a
sl-ékf:laly, ~iREI a taSiRté2MéAyak&eA ~el9ez.é 149Z:alka1FR~e~k weFRélyi jldtatáaai

aeeReeak.
*10.2. A 62eFRélyi jt;;1&tatáael< és az etlátettak J1c1t:t.atásai k~réeei::i) tevá913á ~e~állaf}ed9 falak
rijgzitik, Re9y 8i iRté!MéAyek v.alaMeA~'I köcalkalM~atl.jét. te"á9bá a taRwléi
je~iS2:QFP/i;)aR állé taRldél<tat azeAes jt:11tatásek és járaAEléség0k illetik FR0!21, FRely;lel<
alap1;1k·ételével 1<-ell a töBbletkGlteégeket els:z-á~elAi.
• l. számú módosltás

-11. sz.8mú módosítás

•u•1v. számú módo&ítás
"·-·VII. wmO módosftá~
....--VIII. számú módosUás
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*10.3. A 247á K.ápetAáSAyél<. 212/1 RF62'.. alatt fek\<~ .,,.._""""KápelRáSRVék K~i!8é9 ÖAl~9JMáJ.'l>pat;a
t1::11ajdeAállaA állé 4::1s2eSál a +arsbllási TeRáGS éltal feARtaFtelt l~Ei:zektatási
..,..._,..iAté!JnéAyek VialameARyi taRuléja egyaráAt Rae!RálRa~a \aRt:1lél téJftés elleAéi:leA
t:iasi!Aálf!laiják a t-=-lajEteAes QRker~áR~{2attal ketött kQlöA FAegálla~eElás alapjáA.

A \'eleRse

~Jaaa~ l.:::özek~ási IRtéméAyi Tát:a1::llás által feAAtaFtett Zöld biget ÁltaléRes

lskela taRulái az \lSceaát a ·--..,-áFSulásl TaAá6'6 tulajdonosi Önkormányzat és a
Közoktatási Intézményi Társulás között létrejövö megállapodás alapján térítés ellenében
használhalják.

•10,4. A.t:J:1eRRyi9eR a s2ékRely, avagy a ta9h~té2MéA)'ek0eR ~§lalk~Q\:t ké~lkalFRS:i2:eUak
ie!J"iSZGRyéRak 2007. a1:A91:1s.z:t1::1s 1 t@I 2QQ8. eeseFRber 31 ig terjeQij iQ~laFtaM9aA l'ieFG!l
ser a jsgvi&2:eRywk felFReRtés jegslméA 1SFtéA9 J.'R88Si!\iRtatésár:e, Q9y a felMeR1ési
illetMéRY ée vé€Jkielágitée lét02amsse111<eAtési pélyázateR ffie!J RaFR téFQlö 8&Ye§ét,
.-r::iiAt töl:ll:ileYt91tséijet a 1Ee~át>9i alapjt~i j99köFt 9yaker4é ÖAkerMáAyz:atAalt ltell ttiselRie.

'*11.1. /\ T9B9séh;. Kistérsési láRiblláe ---az áUaláAes iskelai ektatási A&velési 1t82ekea\ási
felaESat ellátás8Asz iAgatlaRlulajd9RRal R0ff1 FeFKfelke;zik.
'*'*'il-"'*A VeleAsel té KéiM)'éki ~S>·ságes PeQagégiai S2al,s.zel~at a TáFs\:llás t1:1lajEleR8t is
1~„e2~ 2181JA r:-rsz Y, ~481 ~leRGe, Balat:eRi .;,t 65. sz. a1au fe~v~ ·1i:et'ilat:iáe"
MegAevezésQ iA~allaA9aA Ayei:t ell=lelyecést.
•11.2.
A. Cl:teFRel letvéR AJteláRG8 lskela, és GIMAá2i1::1m és Kellé~iYFA és AJa~f9kY
MQ.<1é$eetek:CaWsi ls:atázFRéRy éltal RaszRélt géFGeAyi 311Q t-'lr:sz Id. 2'184 Asá~. lekQla ~. 2.
se. alalti. e a GáFdeR!.4 Tagiskelája elRetyez-ését Biztesíté giirl#e~·i 2120 RFSz (1,
téAylegeEieR 2493 Gár-GeRy, iGRé KálMéR u. 14J8. s;z. alatt fel<vé iAgatlaA a beRRe lévö
teije& ~ereRde2éssel, k)lszeFeléssel egyi:i~ GáFEfe~· VáFes ÖAkeFfftáAyRta kiii!á~lagQS
illlajEleAálilaR áll

GAe~el lsti.c~A AJ~léRGS Iskola, és GiFAAái!hJA::i és Kelléfti~fR ée "lapfakW
MQ'1éscetektatési IAté;A;i:RéRy áhal ~a&ZRélt a fekete lstvaA Tagiskelája elRelyezését
blz4eslté zisRyijfal1c1i 8938 l:lt::ez Y, 8122 .Zistlylijfalw, lekela t:I. 9. ez. alatt fekv~ iAgatlaR a
beAAe lév~ teijes k~rít felezeFeléssel, ber-eRd62éssel, íRgésá{Jekk.al e§yi:ftl ZisRyújf.ah'
Kö~éfJ ÖAl,eF~áAyeata kiitíái:Q1agas tYla;iEleRát képe:zi.

*11.3 . .'\

'*"**** ·11.4.A W~sMaFly MiRaty ÁltaláR96 leketa, GiFRAazí\:iFA ée Ala~fet<.;i MQvéSi!8t91'ttatási
IAtéi!A!ré'Ay 2'17fi Káp91AásRyék, GárEleRyi Gái!a 1:1. 29. alatt fel~.t~ ká~elRásAyékí 49& RFez
Q, „iakela ~eftAe>1e20ésQ if.'lgatlaR, e a ká~IRásRy.éki 212!1 f:lr-:e.z íi „Yszesa· MeSAeveii!éEiW
iRgaiiaR a eeAAe lév~ teijes f@lei:arelássel, iRgéségekl~I együtt Ká~elRásAyék KQe:ség
0Al<9F~áAy-i;ata h:1tajEfeAát kéf30ii!i.
11

*'H***"' *11.6. A '/örösMaFt)· MiRály

Alt3lér:t9€

lsk91a, GiFAAézíYFR és Ala~fel<Y PAQ•,·észe~k:4atási

IAté2~éAy KempeleA l'ai:t<as Tagiskolája elRely~ését eielgálé pá!A!láAEfi 498 Ars2 Y, ~476
Pái!MáAS, F~ l::ltGa 2?. &Z. al~ fei<N9 ..iekQla" FR08R0V62é6Q iR9atk:iA a GeARe lév~ 1eijes
~FeAElezéssel, felscereléssel. valaAili0RAYi iRf)Qsá9á'lal e~·Yt:t Pá!FAáRE:I Kécség

OAl~F~áAyzata kJ:csárélages tulajSeF1ái;taq áll.

"'11.4.•A.. tleMesl~éss~ --AJtaláF1es lskela Tagiskola elRely&ilését 9iztesfté ~áke.zei 1411 RFs2 Y.

8QQ5 PákecEI. AFaAy d. Y. 1 S. sz. alatt f;e""-·~ iR9atlaA, aARal< teljes felSl:er.elésa.
ller:eAEfe!ése és IA9ésá9aí PákeZ:EI K9i!sé9 ÖRkQFFRáR~tát illeti M9f:1.

"1. sztim(I módosft:é.s
•• II. számú módositas

•""IV. ezámú módosítás

-·w• VII. szam~ módosfta&

--··VIII. sz.ám(J módosftá6

SS

.... „.,..... *11.7./\

V8r9sJMaFty MiRály Attalár19S lskela, GiFJtRállii.iFR és AlapfekQ MQ\·~etel~atási
IR\éi!MéAy Verel:.i Vé€JR JáAes lagiskelája elRely~ését biZ:tasiija a verebi 357 Rrsz Y, 2477
\f.ei=e~. 8eréA'/i Yt 4. Eii!. alalei „iskela" JAe9RevezésQ iR9atlaR, Mely a ~eRAe 1évA
v3'aMeRRyi iR9&ságg.al. 9ereR9ecitsi és 1alsaereléei !éf!99yal e€JYi;itf \'ere~ K0:csé9

ÖAl~eFMáAyza&a kii!áréla§es tula;j9eRát ké~ezi.

*11.& .•Ai. k&zelaatásl IAté2MéAyek l'árs1:1lás általi
Aevesftett k:JlajSeAjegek:at AeFA éFiRti.

feRRta~ása

a ....... „~.~ 11.4.

PQRt~aA

*11.G. A .,,.._.._11.2. 11.7. 11. 4.~eAI szeFiAti tételes leltárjegyzéket
~iRt elválaezlhatatlaA
Mellékleteket a láF8~lási tAegálla~eElás I~. és IYc/8. peRtjaibaR fe~latt feRRtaJ!téi jeg
átadé&ár:a, illetöleg fetaeatátadásra veAatl~ezé a l=áFS\:dát é6 az 0RkQFffláR)'2a1ak kez91t
lé1Fej9tt Megálla~ec:fásek taFlalMa?:!ák. ---"'ft, ·1elt 11.2. 11.4. f)9Rtek s:zeFiRti
leltéFje€1~kek a feAAtaftét Jeg 2911. jtilitJs 1 jei MtályY +ársYlási laRáss és a
l'.épalRátRyék l='á2R=1áRd \f.ere9 Kö2el~tatási IMé2MéA)'i TáF6t:1lás 1~9z9Mi feAAtaFtéi je~
átaEfásái:a ''9RatktR"9 FResélla~edás r.:nellékletét képezik.

a kéeektaeési iR~ffléRyek s2ékRelyépi:ileté~eA, ava9y telepl=ietyeiFe a
TáFSbllási TaRáss általi ~élyázatek heRy~tésa "tjáR tEiFléAik a .,,.,.,....._11.2. 11.7. 11.4.
peR~BaR
Revasíte1t iRgatla~akat éRRt~R az iRgéhe~er;zés, .;igy az éFiAtett
ÖAke~~yeattal a Tá~vlási TaRáGs e9yezt:et, fflely a „saját er~r is biztesftja. az it/ MéSeA
Besee~Mt iAgé6á!}ek t\il:ajdeRjaga is a 1)€ajét ar~t" bizteslté ÖAkeFmáA)'2atet illeti meg,
„.... -··uret~leg fegja a +árswt~s áttalí QleR=lalletási id~~ak, avagy a Térs1:1tás MegezQRése
esetéA FAe€JilletAi.

•11.7. AmeAAyibeA

AMeAAyi&eA a „saját er~t" eiztesíté ÖAke~A=i3Ry,zat a2eR k4tel&2e~ségéRek ReFA tesz
eleget s a TáF8t:1lásRal< eBB~I a vele R10&Jk~tGtt téMegatási ~eR:~és ReFA te1jeatcésér:e tel~iAtettel
f:lelytállási l~tele:zectsége Miatt káFa Gi!áFMazilt:, ~€JY aRRak viselésé1e aleR ÖRkGRJláR)'ii!at(ek)
kötelea{ek), FRely{ek) a 1Deaját e~ ~atáriEf~t:.eA tai:téA9 bil:tQsrtását el1J11.1lesz:te~ék. A
jegl~wtke:zMéAy.ek tel'JRteté&eA te·Já9b:á a IXJ12.7. paRt9aA és a Vlll/15. P9RtbaR f991altak az
il'áAYaaéak.
11

·---
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*11.8. A lár;swlás FRQköQése seFáR a kéltaégvetése lerRére
a k9eektalási iAté:l~éRyek
fiRaRs2iFeoására R3R9elkezésFa átlé elöiréAyz3'aklaél \tását=el~ vagy eWJ·éB jegsíJMeR 62i&Q:ett
va§lyeR (·---iRgmlaR. tárgyi eszköz, egyéb iRg~sá9) a Tát.:s'=!lá& t1::1lajeleAába ker-0~.
k~gk:fatási feladatallát.és Me99;'ZQAéae eGetéA ezeA
~esesetása a Tér.:s\ollás ékal f.eAAtaFtett kezsklatásl iAtézMéRy

•11.1.1. A l=áFS1::1lás áttati kf:Rös
va9)'9AtáFS)·ak

MQkéElési teAJletél:i&ii!: ta~gzé ÖRkeF""éRy;gatel< általi vásáFfás~r vlselt k01lségek
aráAyál:iaA ~EiJ>téRil~. aRleRRyibeR a TáFSYláe által 9eA)'Íl~Gt:t pál.yá2°t i;.ijáA a
MQkéelésí terWletRee ttaftezé ÖRkeF~áRyzatsk bi:zt:eaftet:ták a 1Dsajáf er~t

EiE esetbeA azeA ÖAkeFf'AáAyoat 't'áltja ~es. a ~egszíiRás iQij~R~ábaA feARállé
fsrgalFRi éFtékeA a t~9bi 0Ake~Ayiatet megínet.e l:ulajdaRi RáR)'aGst, FAetyAek
a t1:1tajdeAá9aA lév~ h~gatlaA BereASe2:é6ét. fets2eFelését ezslgáija az adett
va~eAtárgy.

•11.e.2. A leljes egészéBeR +ár&\ollás lt91tségvetése teFAére 'Jásárett tevat:.9á a FAás
szeP.·tOI kapett, iR9yeAeaeR éP:ett és a MegezQAéslteF Meglévö vagyeR
11
( · - ....... „iRgatlaR, tárgyi es:z;l~z, st9.) Mege&.!tása a köz~s fela6fatellétáe9aR Fé62t
\'evö 0Rk9FMáRyzatek kl2ött lakesságszáM aréRyesaA \Qi:téAik ely 5'lé9QR, Regy
a va~eRtérs~' azeR 0AkerMáAYi!3t tulajEfeAá9aA i::r::iarael, MelyRek WlajdeRábaR
léve é~~ilet fels2erelését k-éf)ezt:e a vegyeRtár,y, az éRAtett ÖAkerMáAy~at ~eEltí!J
a te99i 9F1kGFR1áR~atet illeté tulaj~eRi f!léAyaGsk:at a Meg~QAés iEf~p9Atjá~aA
feRRállé fer:galFRi éFtékeR ~é~haR M9g\'áltja.

" 1. számú módosítás

„...." vu. s::z.émú módot>itá&
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*' 1i.9.

,A

11.~.

-·--11.2.11.7.

peRtSaR feglan iAgatlaAelt felWjitásár:él, a ;eRRQk lévé

~~lsceref.ések,

llereRdez,éeek pétiáeárél ...,.....,.,....saját lt91tsá~iselásük R=iellett a twlajEleRee
QAl~éFJRáR~tek §IGREleakeSAak, ily MéEleA a táFSbllt 0RheFfRáRycat9k közilt e l~G~eA
kö2!06 tt-1lajEl&R Rem keletke:!ik.

•11.e.1.

/\e: e~/as iRgatlaRek állSSáRak Me9évasáéi:t, a r:eRdettat-ésszeFQ RaszRálelf:a
~l~li=Rasság
l;i)í~aeitásáéFt
az ériAtet:t t11:1laj60Resi
jegköFt: 9yak~rlé
GRkersitáRYzat9k falelRek. ~MA l~öllS:égek a k9eekt3tási iRt-&izMé~·elt
költsé~etéséRek részét AeM kéF'ezlk.

*11.9.2~

ArAeAAyiBeR R0i=A a kaFl3aRtaFtáa kGré~e tartezé azeAAali fel~i\ási beavatkezás
szl'.lkséses. i;.gy aRRak ér'1ekét.0A az ek ketetke:zését~I S:l!áMi~tt 3 Ra~sR belQI a
h:1lajEleRasi ŐRkQFFRáR~tRak el kell járAla, A::iel~ek elfflwlasz;tá.sa es~éR a
tárEleRyi KistéFté&i IF9Sa j9fi08Vlt a t1:JlajQQAé&i ÖRkePFRáRyoat kehsé§éFe a
f:liba(ák) kijaviltatását ek'é§eetetRi.

• 11,1G.A hdajSaRes 9Rk9FFAá~~atek az IA9aUaAaik tel~Rtetá9eR kötelesek V89)'9Rb~eailáei
eee~ödást k~tRi, s S:i!. iAté2FAéA)'el< elt"lelyei!é&ét 9i;f;t'ilsil9 é~Q1elek FeRElettetéeezerQ
alkalMassá~áRak fslyaMat98 GiztesftásáFél 9eRdeskedRi.
* 11,11,A twlajdeRasi jegl~Ft 9yakeJlé 9Al~eFMáA~tek vállaiják. f:l99y a s.zél,Rety és
tagiRtécJRéA)'el< fele:!eFeltsége és es2:1~ö2jesy;z:éhe FAeg:fele1 a FAiRdeAkeFi veAatl,e:zé
Ratél')'96 „a Revelési és e~atási iMézMéAyek f.'AQkédéséF~1" szélé jsgszabályí
A3RdellEeeés~eR
jeleA Megállapeaas r:AéElesltás ldépeAijábaR a 11/1994.(\11.8.) MKM ez.
FeRdelet 7. s2iáA:t" FAellél<leté~eA fG9ta1takAak.
~4egá11apeEfé felet' Jagi!ítik, Aegy a~eRRyiGeR a 62éld~ety. illet~ket ta9iAté1!méAyek ReFA
felelRek meg az esl!ké-2: és tel&l:er:ellsési je~/zél<laeR s;zei:e,al~ KQveteh~éRyekAelt, ú9y a
IX4l. és IX/8. peAt sceRAti f@AAtaJ=téi jeg, illet~leg feladat átaEtásáFa 1,stétt ~egállaf)a4ásttaR
MegRatér:e2:ett iEt~J!aAtig a t\llajdsResi öRkeFA~A)'ii!at az e~kazak 9esaeFZéséFél
set::iEfeske"lk.

----a

•11.12. AJReRRyigeR
V9r9aMarty MiMly :\ltalá111as lskala, G"iMRái!iwM és AlaJifekfl
P..4Q>1ászel9ktatési IRtéZMéAy MQ\'éSi!Sl91t'1atási
tevék6R)'ségéRek KépelF136Ayél<
~la9yk~isé9 0RkGFFA3Ayzata általi miRSsittetése illetGleg a CRer-Rel lstváA ftJtaláAes lekela,
és Gi"1Ráziiwffl és KellégiwM és Atapfek.;i MQvé6'Eataktatási IRtézMéAy GáFEleAyi
Ta9iskeléja FRQ\'észataktatási tevéker::aysé9éAek GárSe~y \!éFGs ORl~FMáA)'ii!ata ái:tall
miR9eit.ése 2007. 8\:i8ij~W8 1 Aa~ál€J AeFA tG~éRik Me~. Mely által a kQISA állaMI
kiegászit-0 Rea:éjéFw1ás ezeA tevékeAysé~Fe a Társwlé& által R0R.:) igéRy.elR~~. Qgy ezeA a
j~9GíRieR kies~ bevétel, MiRt téB9tetk~ICSéfJ viseléséFe a faRRtaFtéi jaget átaElé
ORkerFAáRycat köteles.

*12. A l'~Nuláe éa a k82oh.:t:.atiá6i iRW1SRéRyek kiltségv:etéet gudálk:edása:
•12.1. A kQ~\áaí iRtézFAéAyek feAAtartásáAak feSeeetekéRt 629,gélRak a FF1iRdeRl<-$FI Aatályes
kQltsé~vetési tGPJéAy~eA Me9t::iatáJiez.ett k.ijeektatasi ReFJJtat(v állaMi ~t:>i!':i!'.ájáFYlásek, s az
egyéb kiegé~hO kOzel~tási k~ltségvetési R9i5l~ár:wlásek, .......... „.YalaMiAt t9~1:1sélY
kistér:sé§i táies1:::1lási állaMI 1~91tsé9vetési Reeii!ájáR:dásek, ille~:e ai! iAté:ZMéRyel' s.aját
flevételeí, a téFRegatáséFtél<Q bevételek. é& a saját fláfyácaü bevételek.
_...,...,,.12.1.1

'\ Tái:swlásRak a '•'alaFReRAyl ÖAkerMaAyi!at kQeös felaQatellENását szelgálé
eHHFáR;'lletai terRére a k~eltt;atáei iRtázMéRyek ReM
iiAaR62ÍFQi!Ratél<.
k~ltsé~·etési

*12.1.2. .'\ +áFS'=llás áttali k~Qkt;atési iRtéi!f;léRyek feRRtaFCása a „kietéPSégi· ka~ektatási
iRtéi!FAéAyek MQka "ési ter;(fleta állal Re FA éFiRtet:t OAl<ef!FAáAy.zatek péAe\i!JYi
~átrár::ayára

„1. szilmU mödosrtas

.„.„. VII. számú módosítás
".„„... VIII. sz:ám\'J módosítás

AeA!I s2elgélRat. temWkFe kQlöR kéltsé9et ReM eke2f::tat.
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•._.._ 12.1.3.

t\ +éJ:Sbllásl ~4e9á11a~Elás V!12.4. ~eRijá9aR r:qegf:18'ái:e2Qt:t GárdaRyi KiatéFeégi

lresa 4 fö léts§FAMal t~FtéRé B~ltése kaUségvetési fe6&izet.ét a k-öcsktalási állarf'i
költségvetési Re2zájarulásek és a .IQsté~ségi· iskelék M~ködési terQletéOO taRszé
bYJ1. ~eRtBaA Aevesftett 9AheFMá~tek ál&:ali t9901etköltsé~ Da&etései slel9álják.

•'&2 .a l\ köc;k-Caiá&i iRtácffléRyek k91tségvetéeéRek Fé&.2ét 1~~9211< az IAté2:MéAyek elRelyecését
S2letgálé iRgatlaRak Qz.eFReltetési fQtés. világitás, telefsR, tele~, IAterAet, peFtaszelgálat.
stb. kGltsé9ei, a t9vá91;}i Elelegí költségelt és a 6Z9Mél;il j1:1ttatáse1t azelt já~lé~i·1al
elC.iFáR;rzataí, az enátstlak ju~tásai, tsvábEá valaFAeAAyi 3i! iAtézMéAyek MQkQSésével
kaf;'cselathaA felRler:QI~ elö9biekhaA ReM Revesftett k~11sé€Jel<.
,.,12.3. A 1~e2elttatási iAtézfftéA)'ek állaFRi köttségvetési f:lg:sájéAJlásekkal, .-"'*'*-illet\'e az
iRté.zméAyek saját ~e.vételePtel. a táFRe9at:átér:tékQ Qevételaivel AeFR fesez.ett
taee1etkéltsé9eil a feAAta~éi jeget, illet91eg a feladatst étaElé 0AkGFFAáAlfi!atek vieelik a;z
alá99iak S!eFiRt:

*12.3.1. Gán~aAy \Jérae ŐRk.er~éR~{2ata viseli a GRerAel letváA .AJtaJáAes lskela, és
IAté2MéAy
S:ZékRelyiAtézffiéRy és aRRak GárdeRyi Tagiekshija t99~etkGlteégelt.
*12.3.2. ZisR~a11:1 Község 0Akar~áA~atat te*elik a C~erAel ls.,.,áR .'•JtaláRes lskela, ée
GiMAái?íwM éa KGllégit:1M és Alapfel<Q MQvési!ete1<.tatési IAté~J;1éRy Fekete lstváA
+agiskelája t-Gbhletk91tségei.

.....„* *12.3.3.
••nur..,.* 12 J 4

Kéf}9lRá&A)'ék l<.9.ceé9 0RkeFFAáAyzata k9telee a \tet:esMaAy MiRály AltaléRas
lskeia, GiFRRáziuR=i és />JapfekY fAQt:észetel4at3ei IAtéi!FAéAy S:Zél~RetvíAtéi!MéAy
t9~91etköltségei viselésére.
PácR:.'lál=ld l(ijzség ÖnkeFR=láRycmB \'iseli a VSr08Mart.y ~41~ály .0.itah~u~es lskela.
<;i~qáziuFR és AtapfekQ MQ>lés:zelektatáai IRtézt::AéF'tlf Ket::AJ:!eleA FaFkas
+agisloolája R'IQk/XléséRek l(ltitll0tkQltflégei~

12.3.3. P8l<e29 Kei!sé§J ŐRkerFAáRy;latát **"'-...,.* és Swl<eré ~G:z.eég ÖAkerMáA~tát
0€J'/Más közet:t a kYISA ewe iroáRy1;119 Megállafi)eQáswl< al:eriAt terRelik a
Net::Aesl<éssa9 •••*A.ltaláAes lskala Tagiskgla FRíik.QQési W9Pletk~llségei.
Az aEfett költsésvetéal év1=a veAatl~ez.é íf4is9ali ká20s FRegegye~ésijket tar:tahJtazé
Ké~visel~teatQ1ati Ratái:ezataikat a
·-*tagiAté2~éAy éves kQlf.Eié§lvetés
Megállapttá&a id~pGRtjálaaR a i:arst:11asi l'aAáéS Fészé,:e át kell adnj a Ra-'Ji
tEi~bletk1:ilteégek 9Al~rMán~at:eAkéAU Me€Jálla~ítása éFEtekébeA.

· -.... *12.3.6. 'leFef;) li(G§é~ ÖRk-erMáR~ta l~tele6 \'ISelAI a V9r9sMarty MiRály i\ttaláA06

lsl«Jla. GiFRRáiluM és Ala~ktkQ MQvé&!:etektatáai IRléZFAéRy Verebi Wgt.'I dáAes
lagiskQlája R10köQé6i tö91lletk(lllségeit

•12.4.

.a._ ......A l~B~letkQltségek

seáMítéEiéRál a székRelyintézFAéRy, illetöleg a tagiRlé:ZffléAyek
l'iaEtási el~iFáAy:!atáiilél 3i!: ér.iRtett kGl~é9vi6elO 0RkerMáRy;:at taF11::lléi 1:1táAI ala~,
iAté2MéAyi 1,ie9észlt~. s tagiAté2MéAyi tá~gatás összese kerül ~eszéMitásra.

A t9bBletkGltsé9 viselési k9tele.zet:tség aceA taAYIBk wtáR Re~ teFReli a taRwl9 éllaR4é
lakhel~·e szeriAt illetékee ÖnkeFFAáAYz.atet, at:.el a s2ékRel)· ava§ly tagínt~RléRy Q~áR a
~ze~tási felaElatellátae ta1ztesftett, azeR~aA a 62:Yl9k a ~a'3a6 iskelaválaeatás jsgéval
élve Másik közGkta.tási iAté:zFAéA)tl \<álas:!taAak.
*'42 5

A GérEleRyi Kistéreégi •··-...1Fe9a 1öB~letl~ltsés;elt lreEfáRal felMeFGI~. ae ek:Catási
~efeFeRs feglalkootatáeéRe:z k~tl$Q~ t~e;tetl~lteégelQ?t az ériAtelt ÖAl~eFMái::iy,zatek
laRYléará~esaR viselik.

• 1. 6tém0 módost~s
W•• 1v. ~mo módo&ltá6
-·-·VII. számú módosltás
.„„„. VIII. számU módosítás
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••12.6. A TáFswlás általi feARtaf!léj tevékeAysée a2 iskelai iRtéi!~é~·i k9i!é1kec:tetés biii!WsitásáFa
AeM te~ed ki, arr:él a székhely, illetöleg a ta9ii::itézMéi:\',1el< tekiAteté9eFI a feRRtar:téi,
illeWle9 f.elaEfatet átaEfé ORkGFMáAyzatek get:ieeskeáAak sajat kijtöR k91tság•Jise1éeQI(
FRellat:t.
*12.7. l\ 12.3.1.".,_,...„ 12.3.6.

12.3.3. ~eRt9aR Revesltet:t 0RkerMáAyzatel< az Ől~t terAelé

hel:lájárutásek s.&&eegét t:la'Ji

OORtás~aR,

R&veAta elör:e a \~leRsei té K~rAyéki

T0lt~eél(.

KistéFSé§Ji TáFlSl:ilés Magyar A11a~kiR68támál \'9Zetelt 1173éQ82 16692116 eea~,;,
k~ltségveWsi &i!:á"11ajáFa átutalással a héAap --·-"els~ ataEt11< Ml:IAl.aAa~jéra Siléh~

ese9ékességgel teijesítik.
•12.7~1.AMeAAyiBeR

a
kQl~égviselQ
0RksFMáRyzat
t~l3ble~attsé9
viselési
1<9telez.eMsé§éAek Re~ avagy kilseQe1RleseR tesi! eleget s &Miatt a +árs1:11asi
TaRéasJ:iak lik>liQRit-eit kell i9éA~/lle \'eAAie, íi9y a ~ltetfel-..étel kijltsé§ei és aRRak
kaRlatai a ReFFI, avagy késeGelMeseA teijesi~ 0AkerMáAycatta' Eii!eM9eR FRiRt
káFigéRy áP:éRyesitRet~k.

•12 7 2.A +ár&t:ftási +aRáGe js99S1:::1lt tevá9Bá a t9B~fetld~ltségJel~et kéEie9el~eseR teijesl~
ÖRk9FFRáRym.ta:al ezeMGeR a l<éseEfeleM iElétaRamái;a ~ eeeaékes Oseze9(elq
YtáR a Ptk. 301JA. § sz.eriMi l<éseEtelMI l~Mat éPléAyesítésére .

*12.8

i.a A

téPtJletkOl~égak MegfizetéaéAek elFAYlaS:Zlása, illetéleg r.é&!ileAi teljesítése
eeetéR a JAula~G 0Rk9R=AáAf23ttal s:z.eMl:leAi eijáFásra tevá0~3 a Vlll/15.
peRtgaR f9~1altak az íráAyaSGI<.
t\ kijltsé§lvetési évFe veRatke126 teljes köttségels2áFRelas ae aElett évre vaRatkGz.é
1~8ttségvetési 9eszéM:el9 (i!áf8.2á!4'adás) keFeté~eA tGFtéAlk, M&l)'Aek ala~éR:

...12

*12.8.1.Az ériAteU ÖAkaFJRáR~·zatekRak ac áhalw.k Már a 12.3. ~eAt ~eFIAt ~e:gficeteU
~-*""te~etetk91tsé9e1~eA
felQli
tGvábbi téRyle9ea keltsé9kül9A9Eizetet
t:is2:Z-áján::1láseA Jelt:ili, a téRylesas felFReF\ilt, és elei:áFAelt t9991et kiaEfásek
ki:i19A~92:etét a 2á~áMa(;fás jé··át:tagyáeát k~vet~ 30 RapeR ~IQI kell *·--··a
+árs~lá& FéS2:ére Me§tériteRiiJk.
*12.8.2.A"1eRR~ti9er::l

a 12.3. fi)eRt f;:z.eFiAti ~-"'l9~~1eY~9ttsé9ek f!Aef!Jfieetett Reaizájál"dlás a
tér::1ytegeeeR felffierQlt k91tségeket MegRalaEJ.ják, é9Y aAAak ---··•assc:ege a kGvetkazö évFe
veRatkQzé téFítée9e beszáFR~SFa kerQI a 2áFS!é~aEtast kaveti:1 héRaptél dese~~er 31 ig f:lavGRta
aFáRyesaR eles20~a Oesze9é~ a lár:ewlás kOtelea a 2áFS!la~E1ás eKGgael~sát követQ 30 RapeA
IJelQl ·i1isscafie:etRi az ériRteU ORkerJJtáRyzat azáMlájára.

•12.9. ·--2go1. aw.gu62lwe 1 i f:latállyal A +ársY1ás állal feAAtaFteU köcektatási iAtéeFRéRyek
ás aRRak Ta~isk91ái
FRQk~Gtetését:.az bi2teatte1:t éllaMi l<éltségvelé€i A91=fRativák,
kíegéRíWI f:lgzzájáru:lásek i9éAyléséF~f e velük >valé elszámelásrél a VeleRaai té "Qm.yéki
T099eélú l<isté~é~i Társwlás gaAEleeke~lk.
*12,10.

·--·-A«.

éi:iAt&tt ÖAkQFRláRy;zatsk 8i! .állaMRéi!ia~ásrél" szélé 1992. é'li XX.X.Vll. ~. G4.
§ Sii!ei:iAt ~esRa1ár:eeett iijliws 31 i f:latáFiQOig az él1ah::1k A Társ1::1lás az .álla~Ráetar;:l;é.s
>1é9reAajtácár.él" szélé 3$8~011.{XJl.31.) KeR!AéAyFeASelet 1Q1. § (4) bekei!désé9eR
Me~t.atá~ei!etl Ra1ái:id9i9 az általa igéAyett AerMati.va Magyar AllaMkiAsstáMál tér:CáRG
lemeRd3sét.
TáF€Ylás YgraRezeR léts.záMaSatek alapjáA az állaJRi költsésvetési
~eccájáF1:1lásell pétigéR)llése érdeké9eR eljárRak, MelyAek serAA felek l<~l&S8RS6eFI
egy911MQkéEIAek illetve ae 0FiRtetl 0RkeFFRáAyzatsk éltal lréstaaR taRéRt aaal62etgáttatés

··---a

alajljáR e~áF.

• 1. súmO mó~0<;fla$
"ll. $.Zám<t n1ódosftás

__ ,.VII. számU módosltés

„„.„... VIII. számú módosítás
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-·--- !>.M~.RAyi9eA a Társ1:11ás ac;: áUa~a feRRtaFtatt kiöcaktatási iménéAy feARtaFléi
jesát tagi ORkarc:RáR~·2at, avagy ta91 ÖAkerMáAyr.atak éltal létEeR~Gt:t közel"3tási
í~té~éRYi tér:e1.dáe FészéFe átadja. Qgy az ht. S4. § (6) ~elcezdésábeR feglalt t:latá~íd~ig
a kQz:gk-tatéei faladat ée 32: iAtézf'r!léAy feARtaFtéi jegéF1ak éta9áe é"'4telét, ai! általa
igáRyeit ReFFRa~áFél a leFAGR9ást a Tár:s1::1lás. aC! á~evö ~eQig a pé~éla9ss igéR}'lést a
Maff{ar AJlaMl<iAsstár fejér Meifiei lgaesatásésá~gz e!JY"'8eeal l~lse9ASseA
e9yQttfflQködve hejeleRtik. Köi!el~alási iAtéi!A:w!IAyi TáRiYlás áttali íeRRtaFtéi jsg M-vétele
esetéR ~ pQtigéR)'lée heAyYjlásái:a a h1egálla~e9áe9aR kijelQlt iAtézFRéRy e~kt:ielye
scaFiRti OAk.erFAáRy:zat jegsebllt.

„......~... 12.11.

illel~leg fela;atet átaElé éAlte~~áAyzatGk a ~zektatási iRtézFAéAyek
9izteReé9a éFEieké9eA ac iRtéi!!FAéRyaik Fás;eéFe sejét kOltségvetési
reRdaletaikt.eR FRe91:lat.a~ett k01t6é9'vetési ell':ii"FáA)·zatai augweztJs s~apteFRher RéAa~Fa
teFVezett Eisscegeit egy9ss2eg~eR a TáFeYláa FészéFe jeleA Me9álla~eEfás mádesítás
RatélyBalé~ési iEl~peA~~val átadet:t péAzesz~zkéRt átaEfjál,. t::AelyAel' asS2:egével az
311aMi fiAaAszlrei!ás eisa i2~eA ··alé R1e9éFke!ését ~·Jet~eR el&l!áMelRak.

A feRRtaFtéi jeget,
FAQk~Qtetésj

ériRtett ÖAke~áAyzatekat terRel~ ReC2iájér:wláeek asszegét
a kacaht$ási
iAtézMéAyek kélts.é~etését is R:iagél3aR 1e9talG
TáF6bllás éves t~~llsé~vetésa
Me9állapilása seFéA állapiija Meg a TáFewláei +aRáss, Mely tieZ:Zájárt::iláselt BS&Cageit
éves k91tsé€fietésQl,l:leA l~YléA eh1iráR)'1ZatkéRt S!arepetlatik a 1~nségvisel~ éJ"iAMltt
ÖAkeFMáA~·2atek.

*12.12. fJ2.

iAté2ffU~RY éves k9Uségvetéee Megállapttására, MéElesításáFa és
.cárHáMadása e~egaElás3ica az ala~ítQi. feRAtaFt9i je9kör.:t 9yakeFfé lársYlásl laAáss
jeges1:::1lt.

*12.13. ,'\ közalaatési

*12.14. A teb91etk91te.ée viselési k9tele2e4tség a '8r:s1:::1lt ŐAk.eFFAáAyzatet a kf:'.tálást, ava~y

felFRaRdás k~...e~eA 3:2aA taA1:::1léi jeg··iszeRySaR állá taR1:1lék \JtéR ia aleR a je9viS:ZeAy1:1k
Megs:zQRése iQOpeRtjái9 terheli, Mely a köiGktaeá:si köz($s felaetalellátés iEl~ta:f!taMa alat:t a
R1Qködési terQlat szeriAt ériRtett »kaFZetes" kö-eelttatási iRtéi!FRéRRyel j9tt létFe.
~f!IW*'*-12.15,

*12 1G

A l~zektatási iAté.zFRéAyek ~éA:z:fergalJJn:•kat a TéFewlás
péAQ!iRtáizetAél veaetett 9aAk&i!áMlaS2'.á~eA taaAyelítják.

által

Meg~atáFezeM

közektatásí iAtá2FRéRyek vezet~i a miAEleAl~ar t:iatáty96 kSlt6ágvelé6i szePJek
gaidálksdására 'A3Ratkez..é ezabályek sceriRt kötelesek eljáFRi.
4

*12 17 ~ iRté.i!ffléRyek kötelesek a Táics1:::1lási TaAáss által jéváRa~yet:t kiefflelt l~lb3éf\'etési
el~iFáRy~aikaR

Geli:il reAElelke2Ai s ,azElálkeEIAi.

*12.18. Az Qi:ike~Ry.zatsk l<.ép'JisetölaatQletei felRatalFA3'!2ák a feAAta~i je99kat gyakeFlé

TáFEYlési TaRáGS RevéheR eljáFé +árs"lásl laAáss elRal~ét Regy ·--··FaRdkt·;i:ili,
vás:atlaR é" kQzlaeRi, élet és va9y0AhtaeAsá§;et ve&.20élye~ete esemér.:ly tlakQvelkazése
esetéA, ·-···•mewe a2 el~re ReM lé#laté FAQl~Efést al~Elá~·Qi!!é álla~et FR09s2QRtetésére
saj~t Ratésk~hiJaR a szükséges iAté2keEléeelQ?t t:AegtetJye. ~e~J"öl a láF6wlási TaRáGtst e
az éFiAte~ twlaj99Re&i je9k.6Ft !f/Sl<E!rlé ÖAker+'AáAy~atet l::tala9ál~talaRYI lagkésöl;)b 3
ffU:•RkaAapeR &elül '-ijéke2tatAia kell.
*13. ATáFB\ilás keMtében

3lil

iAtNFRéAyfeAAtaFt61JegköFGk gyake~asa:

•1a.1. A .l<azel~atás~I" szélé 1993. évi bXXIX. tv. 102. § á~aA szal:látye2el:t
je91~er syakeFlását is ~asábaA fG~Jalé
Te~esélé KistéFSé§i láFl61:dás látja al.

• 1. szamú módosllás

- - · VH. számü módosftás
,„.,..,.„. VIII. számú módosítás

-·--az alapiléi

feRRtartéí, íráAyltéi je9kGFt a \'eleAsei té

tc;öFR~<éki
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+áFS~ási TaRa„et illelO Kol\'. 100. § a Si!eARti feRRlartéi N:áRy1tés körébe tartezé
QgyekbeA a TaRáse dQRlé6&i elAké&l!JtéeébeR, a J:tat~atai ·llégMthajtásé:baR a Gér4aRy.i
l<istéF6égi lreda lleii!ra~kOdik,

'13.3. A

•13.3. P, Ketv. 91. § (4) ~eltezdéeébeR ~eghatáre~ett t:iatásliiFiket a Tárewlásl TaAáss által
feRRlaFlell l~l!ektalilsi iRléc.méRyek székhel)'e Sl!eriAI illelékes ÖRkeFméRyzat jegy2éje
gyal<erelja.
°13.3.~.Jl.meARyilieR a Ketv. mbdssllilea lellelEi"é te&ci, hogy e liatáeköFt
MYRkasaa„·e~te gyal<Graija, IJgy a Ketu. médesílás lletálybe lépése

a láR111lá&
l!lllpeRljátél

el!eR Ralá&káRlk 9yekerléja a GárdeR)•i 1Ci6téf6égi lreda ve.zet6je.
13.3.2.

„........„A

Téf61i:1tt KépviaelatestQletelc n:iegállaPQdRak abbaR, Rog,y a GárEleAYi
Kieléreé@i lreda a széklielyiRtézméRyek székhelye &l!eriRt illelél~5 Jegyzi! fe4é ac:
iAtéc:FRéRyl eect.é_
tytét12á"'ekat éa év:felyaMeAltáRti áUaslél&i!áJRok.at közli!
MelyRek akié ~atarát el Aem éF4 é& felsö hatáFát meg~al~~ dOAtés ReFR
h~á. /!, +áf.6" 1á&i laRáG& a kOvet*ezA taFté\.1 létBM-m teP ·e2é&éAaz az adelt:
taRévet FAegelA.lö s~s:salmi é>.1 végéR J!lalá~ati:laA FAeftélla~í~a az iRtázméAyi
taRwl6 éa ssepaFtiéteaéMekat. valamiRt a feladatellMá&R~ s~kséftes miAiFAwm
lét:BzáA=iGt.

•13,4,

A kazaklalási iRtézmé11yek magaseba ·1ec:etéi tekiRteliéliUIA a~ .e9yéli' muRkaltatéi jagkar
i)'akeFléja a +ér:&Ylási +aRáGS elRöke.

~.

~ iAl~FRéRyek

'13.1

'lec:etöi é11eRle egy alkalemmal a Térswltiei Ta11áss11ak, le•féüliá az
ériAtell 0Rkar:máRyzamk Kép•1lsel!lleslüleleiRek
az é>Jee k41Mséfl•Jelésr91 s;z:919
elöterje62:1ésAez kapGselédéaR
besi!é111elRak az iRtézmé11yek pe!laoé9iai Sö!akmai
MWAkéjéf!él.
A lá~ulási laRáse__ a Ketv. 192, § állaA ÜÍ2:11l6ÍW!t feARtartéi iFáRyltéi jefjltllr:élleR Yállaija,
he§y a~ QR:Atett 0AkGFmáR~9k 81'Fe iléRyt;lé i§éRY8 eeetéR E ~Mall:ik ~&P '~ett
ÖAkerFRáR)2dti YMepeégakeR, FeAd.~AyekeA~ kiá~itáBGk.GA, kGAf.e:reRslákaR a s~ld:~et;.
ilretAleg a tag~éA)'ak taAwléi ~lé' ~sjeleAé&i l.et:\elOaégét, felkéQíbWsét
biaesiija.

"13.7.1. lö!J)'&éfleS Sierveuli é& MQk.Odésí Sabályzal és M~ire11d &l!eFiAl mQködRek.
°13.7.2. Pedagégiai pregremjuk SO!iRtéR egységes, A•elyeR llelill a speslálls
llGFRpeteRsiaalaptí l!ályátzatekeR elRyert lámegatas eseléA, BARak idlllBrtamára
lelietséges enérO pregFBmú eklBtá&.

A peElagési;ii prggraFR egyeégesllése seráA Bl!9A "illlwtalRi klo?éréla!J felmeRI!
t:eREISZ:Eltil&A leJ:let.
'13.7.3

A G;!éltllelyiRimméRy ée lagiRlézFRéAyei FRiR56égiréRyllMi J!Rl!Jramja Bl!iRtéA
es:t&éget képe.z a megtevA pmgFameltat egységeEitaRi kell.
1

•1 a 7 4

•ta.a.

l9\'-1bhkét)~é&i lePltét oly FRéáG R kell elökéezlteRi, ~e9y a
s~ékt:.elyiRtéZFAéRybeR és aRAah tagi~R1éAyeibe A Golgoa:é pedaségw&ek
ré&i!"éFe taORG6 leRa~aégat biltesllseR.

,' \ közajkalm.a mttak

tés:swlt 0RkGFMáA)'*atGk Ké'pt.'lselA testi:iletei r:ö~itil~. r::Aia.zeFiAt a TáFs~léa a éAAtett
ÖAkeFFRáW}'zatek tG9blfHkölt6ég viselése FReUet:t ~iRdeR éltala feAAteFleit k9~ekta1á&i
iR~~éR~eR
a UGk taglAté~éAyeitJeA a2 oktatás sziAVeRalát egyeégeseA. a t<etv.
4. S állaR és 4JA. § ábaR feglalt alapel"ek éF\<éRyre jwlMát lliaosflJák.
0

• t. uámú módositás
..... ~ ,...VIII. számú módosítás

*13.9. A Tár:sYlás a ka2ek-tatási iAt&i!méRye~~t éFiRt~ GORtései el~készitése éFQekébeA Oktatási
8i2:et:taá9et f::lez létre. MelyAek MegalakítáeáRJ és JRűkOQtet.éséFS a TáFEYlási
Megálla~eelás \lJQ. peAijá~aA taglaltak~ iFá~·adék.
*13.19, A Tá~SYlés ta9jai a ta[!Jiekelá~. JRQkOdtetáse lekiRtetéheR MegállapsQRak a~~aR, Regy
3i!Sk MiAaaQltig MWkéaRek, affi{.g az éRRtelt t~9Sl8'k01tségeket viaelO 0RkerFAáR~atel< a
taRwlék ek:tat3sát a tele~QlésekeR k-VtáRják MegeldaRi.
"13.10,1 • .AEReRRyiheR

~GRGaR

aEfett tagiakelá13a jáFé taF11::1lék, ·-·ineteleg a
ezékRel~·iRténé~·eA el~ett taR\:llék létMtáMa ely Mér:lékBeR esökkeA. Res-1 a
scékRetyiRtécméR)' ée a ta9iRl~Mé~1el< ee2tályaival együtt scáMitet:taA az
esmtyléts;a;áFR RatáFak várRatéaR és ~i~eRsát1oa1 AeM érik el a FAiR~eRkaR
kéitsé9vetési t~FVéRyhaA a kOzsktatásí eélQ kiegéezlt~ táFSl::Jlási Ae:O!ájáFtilás
igéRyhevételéf:lez t:Aegállapitett es:z:tály átla@létsi!áMek.af:t s ecéUal a lá~wlás
ai!I i§éAyee veARi ReFR t\l!Eija. i;.w,· a TáF'Swlási TaRáG& jagse\:lll a tagisl~lát,
*'***ta{llskelal élJfelyaMet Me~Sz:i:iAtetAi. s a taRt,,1IQk ektatá.eét a iz.ékRely
IAté2MéAy '-ttjáA ~iáesítaAi.

*13.10.2. A

TáFS!:dási
TaRáGS
a
GáFEteAyi
KistéJ>;SéSi
IF9Qa
WijáR
a
........ szék~e1)4Rté2:MéAyelt és --.....,.a~iRlézFRéRyeilt asctályléts'cém Ratárait

falyaFA3'GaaR ft9yeieMMel l'lsérl.
•13,10.3. TöGt) tagiRtézFRéR;' eseléA 8RR8k a lagiRtéZMéAyAel< a Meg&2!i:.A1et-ésétel
"öRtRet a Tár:ewláaí +aRáGs, amel~k eseté~eA:
legMagasa~b MQk~Elési

•*.,.13.19.3.1.

a leghiseb9 taRwlélétEzáM Mellat:t a
t99bla~lt9hség kelelkacik.

„....13.10.3.2.

ésJ-va€}y a tái:istdt \asi 9RkGrJJtéR~ a VIV12.12. ~eA~aA
.-i::ie9jel81t tö~BletkéllSBgek 9escesét éves kölleégvetéaí
reAEfeletél:leA Aem sceref3elteti. ava8)· tö~~letköllsé9 fizetési
katelei!ettségéRel< Fész~eA, íllet91e9 késaElelJReseR tesz ele9et.

*'13.11. A láF61:1ll KépviselOtestQletek ~gálla~eSAak ae9aA. Reg~· a tagiRléi!FRéRyek áhal éRRtett
ORkerMáRyzatek képvieel~testQletei kezEleFRéA1Je2Retil< a Sii!ékt:lelyiRtézMiéRyek
átel:ePt'ez.éeét atel,iAtetbeR, Ra másik 62él~etylAtéZ:ft!léA)' ta9iRtBzR=té~'ehéRt kíváajék a
kö:z:ektatáeí f-eladat teljes'1ését. EizeA esetBeA a +éFs~lasi TaAáss ala,:títéi jGtgkörébeR
eijáPta S:il. iRtézFAé~·ek ala~fté at~ratalt MéElesítAalja. at1Ae2 jelaA TáFGwlási
t.4e9álta~adáe MéEles'1.áea AeM Si!i:iksé9es.

•14, A fffguli&WI tiiiFtéAG ki\·áláe, kkáFáe epe;lálla Nabályal a fenMartél jeg, illMétee a
feladMaUátás 8tadáaáJa kitö4' kWlöA M99éllapedáa feh1teAdéaa!
"14,1. A láFf>wlás és a G20éktlelyiRtézFRéA)' feRRtaFtéi jegátt illetOteg a l~el<talási fetaeatet átaElá
ÖRkerFAáAY2.at közötti kWléA MegállapaGáet az átaGé 0AkeR=Aa~1Jlak, avag·l »: át:vev~
+árswlásRak felFReRElaRi jWli\:19 1. és at:19Ye:z:lYs a1 í iEt~taFlaFA alali a i=léRap Ytelsé
~apjéra &€9 Ratált, al let:lat, FRelyFt}I FRe9Rezett Képvieeto teatQleti, illet~1e9 l=ái:sl-:llási
+aRáesi Rati3raeatet ·-·3 RéRap~al kGrá9baR ·-•*a tá:t'@Yév jaAt:iár 31. Aapjái9 a Ke\\„
1Q2. § (11) ~ekNSésé9eR JNe9RatáFGzett feRAtaRéi iRtéi!keEléei f:latáriEl~t MefJel0i!~ 2
l:téRa,~al ker.ábtiaR kell FRe~Re;a;Rí, s a Társwlás tagjaival kOOGIRi.
1

*14.2. A

+á~wlás

a.e alábbi esatekbeR élRet a felFReREláe jegával:

*14.2.1. Ma a felaEifatellétást á•a~9 ÖRkerJJtéRycat a tehBletk91teég fizetési
k0teleret:tségéRak Re~ tesz eleget s a Társwlási TaRáGs a l=G~~c:;élY KJstéF&é9i
láP.i~l.1s lelyaMatas ~ijkédl11~sél'0k ~ii!lasltása éFlólekélleR a ta9 kii!ár;ási
jé@ával ReFR l~ítláA élAi.
'1. &ZtlmO módosítás

-·iv. szAmű módosités

........ vn. számú módosítás
,.......„. VIII. mmo módo4itá&
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,..14.2.2. J'.Mer::u~~·ibaR

a

ORl(QFMáW,íZat a vele külöR FRegk-ötött
átaEfásra veRatkezé Megállaf)edás~aR le9lalt
elettet s e2által a ~sk4a\á.sj iRt~FRéRyek
MWködtetését, a TéFSYláe gazElálk9Ela6áRak bil49A6ágát V9€ká1y&2teti .
feladatáta4é

felaea~b':aaásr:a. feRRtaFléí jeg
k9tele2!etteé~eiRek ReF-R teu

.,......*"*'* 14.3.

A Kéfelviselö testWletak Me9álla~eEIAak MetJálla~eetak abl;aR, t:le§ly a 20QZ!2008. taAé>let
éFiRtt§eA az éfíA~lt 0RkGFfflá~atGk és a léF8l:llA8 a felMeRdá& j&géval R6FR é1RatAek.

.......„ . . . . 14.4.

A "JérSYlésilél tii: éFiRta\!t k~Jlaégvisel~ ÖA1~rMáAyeat kivél~€a S2:iRléR a kOzsktataei
IAtéi!:Mé~ek; FRíJ~9tetése biZitGRságát ve&ZétyeaetRé. ~elyFe tekíRte"el a 14.2. fi9Rt
6i'.8ÁRtí kt9taFtaFR alatt Sl:i!: éFiRtett 0AkeFMáA1J'Z3l a kivélés je9áttal R8FR élAel

*14,5. A Tarswlás a +ár:s-=ilási Megállaf)edás VQ.4.3. f)9R~a e2eRRt kL!áFhatja azeA ériAtatt
ÖRkerMá~tet, Mely ----te9'31etk-9Uségeí fizetáeí a ke2elaatá:s1 IAté2~éAy feRRtaFtási
~alzájár1:1tás lizetési lc~t.elezettsé§ét •HHHRavaRta, elOr:e, l~b9 MiAt t:laFSM S.éAa,:aig ReFR
te~eeíti.

•14.&.1. A l<i2-árás a Kati.·. 192. § (0) bekeZ:'Efésére li9yeleMMel az:eA9aR a ta~év
ezergalFAi iS~sii!:al4éA tálFReR~R a fels2~1ftásel<BaA fe9talt teijesítési
f:latéFic:töl<Raz legkQi!eleh9i R9Rap elsé Rapjéra széll!\at.
•14.&.2. AMeAAyiBeA
a
kéltsé~iseléar:e
kötele2ett ÖAkerMáAyeat
f12etési
1<9telez.ettségét Reffl leijesiti. YiY a Mee ReFA fi~etelt Gss2e9 t:tléA a 1=2Ck. szeFiRü
kése~elMI kaMat fAesfii!etésére s a TáR>4:1láaRak eke:zsu t9~Bletk91lségelt. kárek
f!r!legfi!etésére k0teles.
•14.&.3. A láFS\:llás jegas'dlt AliR0ad9ig aZ: ÖAk.erMá~tek.1<:31 1<9\öt:t fRe93Jlaf3edáe
mellél(elfét képe;!é leMá~e9~ékileR fllglalt iRgésáSek; íel6'!er:elé6ek saj:ílt
Ra~Aélatá~aA tartásér-a.
a~Z: a:zakat kiaEfAi AeM köteles
aFRíS a kii8Fl
0RkerMáAyz,al a ta~eZ:Bsát JRar.a.Elé~alaRwl a TáFs\llás ré~ére M9§ A9FA fie:et:te.

*15. A k•G& ki2oktatisi tetadatell~Ua'-ea töFN.-ü ecatlak;zág:
Képvisa~testQletak MegállapedAak al:IBao, Regy a Té.F:SYlés általi kö:zGe kGz.el<tatási
iRtázFRéRy feRRtaFtáef!lR az a~~aA Féscl \'QRRi kiváRé tagi 0Rl(GFMáA1/1Z3t JeleA
MegállaPGElás IX. fejea:etéBeA tegtalt az.eo&& seabályek és feltételek ""ellett esatlakézRat,
R19l~e veRatke.zé Raláre~atet „,,...3 l=iéRa~t:tal kerá9baR .........a ~·. 1Q2. § (11)
bekezdéséFe fiweleMmel a 1:áf9yé'I JaA1:18r i1, Raiajáig a K-sPJ. 100. § (11) ~ekezeásé9eA
FRegRatáF9cGtt feAR\aFtéi iAtéi:kettési ~a\éríli10t ~egel~i!t;) 2 f:léAappal keFá~eao kell
~9~9i'!'.Ai s a TéFSult l(épvisel~testQletek Fészér-e MeskicildeRi.
·

•11.1. A

•11.2. A TáFS•:dt 0RkGFMéA)'12:atek K:ép'lisel~testQletet „a kQ?elraatásFél" · &20élé 1993. évi
LX>;IX. tv. 102. § (~ beke:zElése éFtelMé~eA kikötik, ~e!J!t a GsaUak.e.záe kizáFélas a taoé\·
&aeFgalFRi kf~S2ekáA tYIFReR~eR j~lil::ls a1:1g1::1~ijs l:\éRa~ek9aR a RéAap eleA AapjaFa
saéh~ RENáll1al tör.:téRf:let
*i6.3, .'\tagi ÖF1kerffté~'ii!at Geatlal(Gzása a Társbllási Me&álla~astas FR9dasitását ReM igéA)4l, a
~AAtar:téi jg.g átadásáFa, illet~leg a fela(fatat:.eásár.a. VGRaikszé Meganapsdas
A:taglt0téséFe a TáFeYlási TaRáss a IX/i. és IXJ8. ~eRtBaR feglalt taFlal0~Mal jegGsbllt.
*16.4. A l=árs'dlés a kisté~é9Ga ReFA tar.:tezé t:ielyi öAl~rMaoyzatsk roé~éFe is lef:laWvé teszi a
Ei&atlakeeást FAel~· eeet9eA S:i!GR~aA a 66atlal~ecas elfe~adásérél a Tár.:ebllt
Kép.'íS&~tesWlatak G~RteRek a Táreul3si Mega11apeElás es~QEtej(i FRáGeeitása FRellett.
• 1. wml) módogltk

-··1v. ~m~ m6dosl~s
-·-v1. számU módosftás

„.„."VIII. :9zemú módosítás
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x.
TÁRSULÁS EGYES KÖZÖS FELAOATELLÁTÁSAIHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS
1.

A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi egye.s közös
feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen Megállapodás VIII.
Fejezetében foglalt azonos szabályok, és feltételek mellett csatlakozhat, melyre vonatkozó
határozatát 6 hónappal korábban kell meghozni, s a Társult Képviselő-testületek részére
megküldeni.

2.

Az önkormányzatok
történhet.

3.

Képvíselő·testoletei

általi csatlakozás a hónap elsö napjára szóló hatállyal

Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás m6dosltását nem Igényli, azonban

az egyes feladatok ellátására a 4. pont szerinti tartalommal külön megállapodást kell kötni.
4.

Az. egyes feladatok átadására-átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell
tartalmaznia:

4.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást
4.2.

A feladat m1a911alósításához kapcsolódó költségek mOködésí költségelöleg, valamint
zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő mOkOdési költség-hozzájárulás és
mOködési költségelöleg kOlönbOzete viselésére vonatkozó kötelezettségét, módját ás
esedékességét.

4.3. A Megállapodás határozatlan avagy határozott idötartamát.

5.

4.4.

A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.

4.5.

Inkasszó alkalmazasához felhatalmazó levél megadására vonatkozó megállapodást.

Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társulás általi valamennyi feladatellátáshoz kíván
csatlakozni, úgy a csadakozásra a Xl. Fejezetben fQglaltak az irányadók.
Xl.
ATÁRSULÁSHOZCSATI.AKOZÁS

1.

A Tarsu1ashoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó Önkormányzat
Képviselö-testoletével torténö módosllása alapján tehetséges:
1.1.

A Társult KépviselO-testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi önkormányzatok:
képviselö·testtlletei részére teazik lehetövé, melyek:
1.1.1. elfogadják a Társulás céljaH,
1.1.2. hatékonyan közremOködnek a közös feladatok költségklmélö megvalósításában,
1.1.3. továbbá a Társutási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve
ismerik el.

kötelezőnek

1.2.

A csatlakozni klvánó önkormányzat képviselötesttlletének az 1.1 . pontban foglaltakra
történö nyilatkozatát tartalmaz<> határozatát a Társulási Tanácshoz kell megküldenie azzal.
hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év 1. napjával lehet, s erre vonatkozó döntési 6
hónappal korábban kell meghozni.

1.3.

A csatlakozáshoz val6 hozzájárulás kérdésében a Társulás! Tanács javaslata alapján a
társult Képviselö·testOletek minösftett többséggel döntenek a Társulási Megállapodás
egyidejO m6dosltásával.

67

XII.
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENÖRZÉSE
1.

A Társulás rnClködésének lörvény&sségi felügyeletére az Mötv. szabályai, gazdálkodásának
ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések az
Irányadóak.

2..

A Társult K.épviselötesUlle1ek l<Olesönösen rOgzftik, hogy évente a Térsulás költségvetési
beszámolóját Uirgyal6 Dlést rnegeli:Röen a Onkormanyzatok Képviselötestoletei PénzOgyi
Bizottságai elnökelböl álló 9 tagü Ellenörzési Bizottságot hoznak létre, mely - az
Önkormányzatok Polgármesteri Hivatalai, Közös Onkormiinyzati Hivatalai szakembereinek és
kOlsö szakértök szükségszerO bevonásával - pénzOgyi ellenőrzést folytat, amelynek
eredményéről a bizottség tagjai a KépvlselOtestaleteiKnek és a Társulási Tanácsnak
beszámolnak.

3.

A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képvlselö-testületeil<nek
beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megval6sltásár61.

XIII.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓOOSITÁSA

1.

A Társulási Megállapodást a társult Onkormányzatok Képvise16-testületel közös megegyezéssel

az általuk maghatározott időponttal módoslthatják.
2.

A Társulásból történő klválás. avagy kizárás a Társulási Megállapodás módosltását nem igényli,
ezen tartalml'.i változásokat a követkazö mOdosftás keretében kell a Megállapodásban
szerepeltetni.
X. XIV.
A TÁRSULÁS MEGSZÚNÉSE

1.

A Tarsulés megszOnik, ha:

1.1.

annak közlls megegyezé$Sel történő megszOnését valamennyi
meghozott képvlselMestüleli határozaUel kimondja,

1.2.

Ra ;i liibbeélú lárawláe létreh~áGáAak jogszabályi feltételei már Aem lillRak feRFI . a
törvényben szabályozott megszOnési feltétel megvalósul,

1.3.

a blrósag jogerős donlése alapján,

1.4.

-

tag

minösltett többséggel

...a törvény erejénél fogva.

2.

A Térsufás megszOnése esetén a kötelezettségek klegyenlltése után megmaradó vagyont a
tagok a társulás ·--és a JjéFlolliigyi alap feRRállása al<1U tagjai teljesllett hozzájárulásai
arányában a végleges támogatások, juttatások aranyos részének betudásával kell felosztani a
Vlll/2. pontban rogzltettek teljes kOrO figyelembevételével.

3.

A Térsulas megszOnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási
szerzödésban osztíék fel a Vlll/2.1. pontban nevesltett még meglévő ingatlan esetében kOzOs
tulajdont megszonteto szerződésben állapodnak meg,
A Társulás megszOnése esetén jogutódnak a társuló önkorinanyzatok képviselötestoletei
pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek
azzal, hogy azok fedezeteként elsődlegesen e visszakapott vagyon szolgál.
minősülnek, a kötelezettségekért a 2.

·~""""11-\1111.
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4.

A felosztás elvei a következők:

4.1.

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

4.2.

Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrási, és azokat egymáshoz
arányosltani kell. ez a tulajdon az arányosított reszben illeti meg a megszQnéskor az
önkonnányzatot.

a

5.

A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszOntetése nem
történhet olyan módon, hogy az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások ellátását
veszétyaztesse. A létrejött vagyon ·---Gélvas!f&R elsődleges !l1ndeltetése a közfeladat
ellátása.

6.

A közös tulajdon megszOntetése és az ebböl szánnaz6 vagyoni igények klelégltése során, ezért
a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (késöbbi, halasztott fizetés, csere
stb.). amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a ·-„„Eiélvagyon a közfeladat
ellátását biztosítja.

7.

A közös tulajdonban tOrténö elszámolásig a közfeladatok ellátása ~rdekében biztosllják a
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos
müködtetés és feladatellátás biztositása érdekében a használati jog gyakorlás étengedése
feltételeiben állapodnak meg.
~xv.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

Jelen Megállapodás 2005. május 9. napján lép hatályba a társult Önkormányzatok
Képviselötestületei jóváhagyásáról rendelkező határozata alapján.

2.

A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Megállapodásból eredO vi1ás kérdéseket
elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel klvánják rendezni.
A társult Önkormányzatok képviselötestoletei megállapodnak abban. hogy a vitás kérdésekben
bármelyik KépviselOtestOlet kérheti a TóOSZ által felkért tagokból álló egyeztető bizottság
állásfoglalását.

A társult Önkormanyzatok Képviselötestületei között a Társulás mQködése során felmerült vitás
kérdésekben az illetékességgel rendelkező S2-ékeGl4ll:lé""'áli Közigazgatási és Munl<aiigyl Blróság
dönt.
3.

A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ
rendelkezései az irányadók.

4.

A Többcél.9 Kistérségi Társulási Megállapodás hatálybalépésével egyidejOleg a 1/4. pontban
megjelölt Onkormányzalok között a Gárdonyban 1992. november 2.-napján kelt Velencei-tavi
~istérségi Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodá~ hatályát veszti. Az Alapító
Onkormányzatok rendelkeznek arról. hogy a Többcélú Kistérségi Társulás a Velencer-tavl
Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak szintén jogutódja.

Az Alapltó Önkormány.zatok 2005. május 5-1 hatállyal a Velencei-tavi Kistérségi Tel\iletfejlesztési
Társulás, mint költségvetési szerv Alaplt6 Okiratát hatályon klvOI helyezik - megszüntető okiratát
kiadják - mellyel a költségvetés! szerv megszOnik.
S.

Társult Önkormányzatok rögzítik. hogy a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a
területfejlesztési feladatok megvalósítása tekintetében a Velencei-tavi Kistérségi Fejlesztés!
Tanács jogutódja, annak átalakulásával jött létre. tevékenysége a teruletfejlesztés tekintetében
jogfolytonos.

·--··vm. számö módosltás
XIII. számú módosltás
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A jogfolytonos mOkOdést biztosftO és megvalOsító Velencei-tó Környéki Többcéh'.1 Kistérségi
Tarsulás jogállására s gazdálkodására a 1110. pontban foglaltak az irányadO.k.
•s. A Társulási Megállapodás 1. számú módosítása 2007. augusztus 1.-napján lép hatályba, a
Gárdonyi Kistérségi Irodára vonatkozó rendelkezések - a B fOs emelt létszám kivételével vlsszamenötegesen 2006. január 1-napjától alkalmazandók.
• ..,, A Társulási Megállapodás II. számi) mOdosltása a m6dosllást utolsóként jóváhagyó Képviselö~estület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy Vereb Község
Önkormányzata tagsági jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket 2007.szeptember 25.-napjától,
a közoktatási intézmények alapító okiratait érintö rendelkezéseit 2008. július 1-napjától
kezdödöan kell atkalmazn i.

•-a.

A Társulási Megá.llallOdás Ill. számú módosítása a módosltást utolsóként jóváhagyó
KépvlsellltestOlet határozatának meghozatala napján tép hatályba azzal, hogy a IV/15. pontban
foglalt közös feladatellátásra vonatkozó rendelkezések 2008. május 1.-napjától alkalmazandók.

„„,"9. A Társulási Megállapodás IV. számú módosltása a módosítást

utolsó~nt jóvcihagyó
Képvisellltestület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a kozoktatási
Intézmények átszervezésére vonalkozó rendelkezések 2009. július 1.-napjétól alkalmazandók.

-10. A Társulási Megéllapodás V. számú módosftása a módosítást utolsóként jóváhagyó
KépviselötestOlet határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a torvényességí
ellenörzés gyakorlására jogosun Fejér Megyei Kormányhivatal megnevezésére vonatkozó
rendelkezések 2011. január 1 napjától alkalmazandók.

„„„11. A Társulási Megállapodás VI. számú módosltésa a mOdosilást utolsóként jóváhagyó
Képviselötestület határozatának meghozatala napjén lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a
2011. június 1-jei, avagy azt követö Kezdö hatályú közoktatási intézményeket érinto fenntartói
intézkedésekre már alkal mazendók.

-·„•12. A Társulási Megállapodás Vii. számú módositása 2011. július 1.-napján lép hatályba.
...„„.13. A Társulást Megállapodás VIII. számú módosítása e módosítást utolsóként jóváhagyó
képviselOtestület határozatának meghozatala napján lép hatályba.
A területfejlesztési feladatok ellátása s ahhoz kapcsolódó valamennyi rendelkezés 2012. Január
1-napjával vesztette hatályát, a lX/1.4. pont és IX/7.3. pontban foglalt módosltás 2012.
augusztus 31-napján veszti hatályát.

.„„„„14. A Társulási Megállapodás IX. számú módosítása a Társulási Megállapodés módosítását
utolsóként jóváhagyó Képviselötestulet határozatának napjával lép hatályba azzal, hogy a
Társulási Megállapodás IX. Fejezete 2012. december 31-napján veszti hatályát, valamennyi a
köznevelési feladatok Társulás éltali ellátására vonatkozó rendelkezésével együtt.
Hl. A Társul<'.lsí Megállapodás X. számó m6dosltása a Gárdonyi Kistérségi Iroda megszOnésére
vonatkozó V/12.1., V/ 12.8. és V/12 .9. pont rendelkezései 2013. május 31.-napján. a további
pontokat érintö módosltásai 2013. jú nius 1.-napján lépnek hatályba.

„ 1. az.émC. módositás
" II. mma mi>do•ilás

-· Ill. szjmú mOdosltés
0
"
IV. száml1 módo&ítás
11
"
"
V. számú módosftjs

"'""'" VI. aémú módosftás
--·VII. s.Umú módositás
--'"VIII. mmú módosítás
11
11
•" "
"1X. sz.im(J módOEiltát,;
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16. A Társulási Megállapodások Xl. é$ XII. szémü módosflásai a módosftast utolsóként jóváhagyó
képviselötestület határozatának meghozatala napján léptek hatályba. a XIII. számu módosítás
szintén a m6dosltést utolsóként jóváhagyó képviselötestOlet határozatának napján lép hatályba
azzal, hogy a l.f7. pontot érintő állandó népe.sségadatok a Társulási Tanács működése
tekintetében 2020. január 1.-napjától alkalmazandók.
Melléklet:

1. sz. melléklet: a közösen fenntartani tervezett intézmények jegyzéke,
2. sz. melléklet: a Tagnyilvántartás
3. sz. melléklet: a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás kormanyzati
funkció szerinti alaptevékenységei.

....... ...,.....,.Fü9gelék:

„,..1. az. fQ9galék: a TöbbGélá Kíst-éRiégi TáF6t:dás keretéi;)eR

~Qködö

FRikFG

társ11lásek
A Társulási Megállapodás

Kelt: Gárdony, 200!5. május 9.
Záradék:
A Tá~ulási Megállapodást az alábbi Képvlsel6testtlletek hagyták )óvá, fogadták el el6frásalt
onmagukra kötel&z6 rendelkHésként:
Gárdony Város önkormányzata Képviselötestolete 7812005.(V.6) sz. határozatával
Kápolnásnyék KöZség Önkormányzata Képviselötestolete 2012005.{V.2.) sz. határozatával
Nadap Község önkormányzata KépviselötestOlete 26/2005.(V.2.) sz. határozatával
Pákozd Kozség Önkormányzata Képviselötestűlete 67/2005.(V.2.) sz. határozatával
Pázmánd Kozség Önkormányzata KépviselötestOlete 1512005.(V.2.) sz. határozatával
Sukoró Község önkormányzata KépviselötestOlete 2212005.(V.2.) sz. határozatával
Velence Város önkormányzata Képviselötestülete 8212005.(V.2.) sz. határozatával
Zichyújfalu Kozség önkormányzata KépviselötestOlete 36/2005.(V.2.) sz. határozatával

A Társulás! Megállapodás 1. számú módosltá&át a Társult Képvisel6t818ttlletek az alábbi
határozatokkal hagyták Jóvá:
Gárdony Város önkorményzata KépviselöteslOlete 226/2007.(Vl.20.) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község ónkormányzata KépviselötestOlete 3312007.(Vl.20.) sz. határozatával
Nadap Község önkorményzeta KépviselöteslOlete 24/2007.(Vl.20.) sz. határozatával
Pákozd Község önkormányzata Képviselötesttllete 8212007.(Vl.20.) sz. határozatával
Pázmánd Község önkormányza1a Képviselőtestolete 68/2007.(Vl.20.} sz. határozatával
Sukoró Község önkormányzata Képviselötesttllete 40/2007.(Vl.20.) sz. határozatával
Velence Város Önkormányzata Képvisel6testolete 8812007.(Vl.20.) sz. határozatával
Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselötestolete 51/2007.(Vl.20.) sz. határozatával
A Társuh'isi Megállapodás II. számú módosítását a
határozatokkal hagyták jóvá:

T~l'$ult

Képvi&elóte&Qiletek az alábbi

Gardony Város ÖnkorfT!ányzata Képviselötestülete 41./2006 (11.26.) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község Onkormányz.ata Képviselőteslülete 21/2008.(lll.04.) sz. határozatával
Nadap Község Onkormányzata Képviselötestülete 16/2006 (11.19.) sz. határozatával
Pákozd Község Önkormányzata Képviselötestülete 1512008.(11.25.) sz. határozatával
Pázmánd Község Önkormányzata Képviselötestülete 2512006 (IV.04.) sz. határozatával
Sukoró K0zség önkormányzata KépviselötestUlete 18/2008 (IV.10.) sz. határozatával
Velence Város önkormányzata Képviselötestolete 15/2008.(11.04.) sz. határozatával
Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselötestolete 15/2008 {1119.) sz. határozatával
Vereb Község önkormányzata Képviselötestolete 7/2008 (11.20.) sz. határozatával
xm. számú m6d06ltás
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A T6rsuthl Megállapodb 111. sz:imfJ rnódosltislt a Társult Képvisel!ll:AtOlel•k az alábbi

hallrozatokkal

hag~k jóvá:

Gárdony Város önkormányzata KépviselOteslOlete 16712008. (V.27.) sz. határozatával
Képolnásnyék KOzség önkormányzata KépviselötestOlete 4112008. (Vl.24.) sz. határozatwal
Nadap Község Önkormányzata Ké pviselOtesto lete 27/2008. (Vl.17.) sz. határozatával
Pakozd Község Önkormányzata Képviselötestolete 54/2008.(V.26.) sz. határozatával
Pézmánd Kozség Önkonnányzata KépviselOtestolete 4812008.(V.29.) s:i:. határozatával
Sukoró Község Önkormányzata KépviselOtestolete 3112008.(IV.28.) sz. határozatával
Velence Város Önkormányzata KépviselOtestOlete 11112008.(Vl.16.) sz. határozatával
Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselötestolete 2212008.(V.14.) sz. hatérozalával
Vereb Község Önkormányzata KépviselötestOlete 2312008.(IV.24.) sz. határozatával
A Térsului Megállapodás IV. szám(J módosítisát a Térsult KépviMlótutűletek az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:

Gárdony Város ÖnkOrmánY4<1ta KépvisalOlastOlete 40/2009. (111.24.) sz. határozatával
Kápolnésnyék Község önkormányzata KépvlselOtestOlete 12/2009.{l.23.) sz. határozatával
Nadap Község Önkormányzata KépviselotestOlete 11/2009.(111.1 6.) sz. határozatával
Pákozd Község Önkcmnányzata KépvíselOtestOlete 6212009.(111.23.) sz. határozatával
Pázmánd Község ónkOrmányzata KépviselOtestolete 2512009.(111.23.) sz. határozatával
SukorO Község OnKonnányzata KépvíselötestOlete 14/2009.(111.23.) sz. határozatával
Velence Város Önkormányzata KépvísalOteslOlete 44/2009.(111.15.) sz. határozatával
ZíchyOjfalu Község önkormányzata Képviselötestolete 1112009.(ltl.30.) sz. határozatával
Vereb Község Önkormányzata Képvíselötestolele 8/2009.(111.30.) sz. határozatával
A Tirsullal Megillapod~ V. szám(J módoaltá&át a Társult Képviaelőtestület.k az alábbi
határozatokkal hagyták jów:

Gárdony Város Önkormányzata Képviselötestiilete106l2011(V.04.) sz. halározatával
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képvfselotestülete 34/2011(1V.11) sz. határozatával
Nadap Község Önkonnányzata KépvíselOtestolete 17/2011(1V.12) sz. halarozatával
Pákozd Község Onkormányzata KépviselOtestOlete 18/2011(1R.07.) sz. határozatával
Pázmánd Község ÖnkOm'lányzata KépviselOtastolete 64/2011(1V..28) sz. határozatával
Sukoró Község Önkormányzata KépviselOtaslOlete 3112011(V.17). sz. határozatával
Velence Város önkormányzata KépviselOtestolete 4412011.(11.28) sz. határozatával
Zichyújfalu Község önkormányzata KépvíselOtestOlete 11/2011(11.28) sz. határozatával
Vereb Község önkormányzata KépvíselötestOle\'1117/2011(111.30) sz. határozatával
A Társulási Magállapod~ VI. számú módosítását a Társult Képviselötestületek az alébbi
határozatokkal hagyték jóvil:

Gárdony Vároo önkormányzata Képviselötes!Olele 107/2011(V.04) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község Önkormányzata KépvisefOtBstülete 4012011 (IV.28) sz. határozatával
Nadap KOZség Onkonnányzata Képviselötestülete 28/2011(V.03) sz. határozatával
Pákozd Község önkormányzata KépviselOtestOlete 4412011 (V.02) sz. határozatával
Pázmánd Község önkormányzata KépvíselöteslOlete 6812011(V.04.) sz. határozatával
Sukoró Község Önkorményzala Képviselötestolete 32/2011{V.17}. sz. határozatával
Velence Város Önkormányzata Képvisel5testolete 961201 l(V.16.} sz. határozatával
Zichyújfalu Község önkormányzata Képvíselötestolete 2212011(V.19) sz. hstározataval
Vereb KOzség Onkorményzata Képvisellltesto lete 2912011 { IV.18) sz. határozatával
A Tiirsulási Megállapodia VII. s:z;lmú módosltéalt a Társult Képvlael61„toletek az alábbi
haléirozatokkal hagyták J6vé:

Gárdony Város önkorményzata KépviselötestOleta 14012011.(V.31.) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község Önkorményzata Képvlselötestolete 5512011.(V.31.) sz. hatérozstával
Nadap Község Önkormányzata KépviselötestOlete 3212011.(V.31.) sz. hatérozatéval
Pákozd KOzség Önkormányzata KépviselötestOlete 61/2011.(V.31.) si:. határozatával
Pázmánd KOZség Onkonnányzata Képvíselötestolete 7112011.(V.31.) sz. határozatával
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Sukoró Község önkormányzata Képviselötestolete 36/2011.(V.31.) sz. határozatával
Velence Város önkormányzata KépviselötestOlete 106/2011.(V.31.) sz. határozatával
Zichyújfalu Község Onkormány.zata Képviselötestülete 27/2011.(V.31.) sz. határozatával
Vereb Község Önkormányzata Képvlselötesttllete 41/2011.(V.31.) sz. helározatával
A Tán;ulási Megállilpodás VIII. sltámll móóosltál!At a Társult Képvlael61A18toletek az alábbi
határozatokkal hagyták jóvá:

Gárdony Város Önkormányzata Képvlselöteslülete 81/2012.(IV.25.) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község Önkormányzata KépviselötestOlete 34/2012.(IV.23.) sz. határozatával
Nadap Község Önkormányzata Képviselötestolete 19/2012.(IV.17.) sz. határozatával
Pákozd Község Onkormányzata Képviselötestolete 60/2012.(IV.26.) sz. határozatával
Pázmánd Község Önkormányzata KépviselötestUlete 2912012.(IV.12.) sz. határozatával
Sukoró Község önkormányzata Képviselötesttllete 25/2012 (V.2.) sz. határozatával
Velence Város Önkormányzata Ké.pviselötestülete 9212012.(IV.16.) sz. határozatával
Zichyújfalu Község önkormányzata Képviselőtestülete 912012.(IV.26.) sz. határozatával
Vereb KOZség Onkormány:zata KépviselötestOlete 12012.(lV. .) sz. határozatával
A Táraulásl Megállapodás IX. számú módosil;íiscit a Társult Képvisel6teatillet&k az alábbi

határozatokkal hagyták jóvá:
Gárdony Város önkormányzata Képviselötestülete 27212012.(Xll.12.) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község önkormányzata Képvisel6testolete 112/2012.(Xll.4.) sz. határozatával
Nadap Község Önkormányzata Képviselötestolete 7012012.(Xll.17.) sz. határozatával
Pákozd Község Onkormányzata Képviselöte.stülete 21712012.(Xll.10.) sz. határozatával
Pázmánd Község őnkonnányzata Képviselötestoiete 17212012. (XII. 19) sz. határozatával
Sukoró Község önkormányzata Képviselőtestülete 7612012.(Xll.12.) sz. határozatával
Velence Véros Onkormányzata Képviselötestülete 31212012.(Xll.17.) sz. határozatával
Zichyújfalu Köz~ég őnkormányzata Képviselötestülete /2012.(Xll. .) sz. határozatával
Vereb Község Onkormányzata Képviselötestulete 97/2012.(Xll.10.) sz. határozatával
A Társulási Megállapodás X. számLi m6doaltAsét a Térsult Képvlsellltestuletek az alább!
határozatokkal hagyták jóvá:

Gárdony Város Önkormányzata Képviselötestülete 8012013.(IV.24.) sz. határozatával
Kápolnásnyék KOzSég önkormányzata Képviselötestülete 28/2013.( IV.15.) sz. határozatával
Nadap Község Önkormányzata Képviselötestülete 1512013.(IV.16) sz. határozatával
Pákozd Község Önkormányzata Képviselötestulete 38/2013.(IV.26.) sz. határozatával
Pázmánd Község önkormányzata Képviselötestolete 6612013.( IV.12.) sz. határozatával
Sukoró~ önkormányzata KépviselötestOlete 7/2013.( IV.12.) sz. határozatával
Velence Város Onkormányzata KépviselötastOlete 74/2013.(IV.15.) sz. határozatával
Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselötest01el8 1712013.(IV.15.) sz. határozatával
Vereb KOZség Onkormányzata KépviselötastUlete 21/2013.(IV.12.) sz. határozatával
A Társulási Megoflllapodás Xl. számu m6dos!táaát a Térsult
határozatokkal hagyták jóvá:

Képviselőtestületek

az alábbi

Gárdony Város Onkormányzata KépvisalötestOlete 22612013.(Vlll. 28.) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község önkorményzal8 Képviselötestolete .„.12013.(Vlll. „.„) sz. határozatával
Nadap Község Önkormányzata Képviselötesl.Olete „ ..12013.(Vlll. „„.) sz. határozetával
Pákozd Község Önkormányzata Képviselötestülete .„./2013.{Vlll. „„.) sz. határozatával
Pázmánd Község őnkormányzata Képviselötestolete .„.12013.(Vlll. „„.) sz. határozatával
Sukoró Község Önkormányzata Képviselötestülete 5212013.(Vlll. 28.} sz. határozatával
Velence Város Önkormányzata KépviselötestUlete „ ..12013.{Vlll. „ ...) sz. határozatával
ZichyCijfalu KOZség őnkormányzata Képviselötestillete 48/2013.(IX. 09.) sz. határozatával
Vereb Község Önkormányzata Képviselötestülete „ ..12013.(Vlll. „ ...) sz. határozatával
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A Társulást Uagilllapodá5 XU. az.limO módositisit a Tirautt Ké.p viselötestllletek az alibbi
l\at.6rozatokkal l\agyták jóvá:
Gardony Város Onkormányzata KépvisalOtestDlete 383/2014.(Xll. 18.) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselötesttllete 512015.(1.26.) sz. határozatával
Nadap Község ÖnkOrmányzata KépviselötestOlete 312015.(1. 26.) sz. határozatával
Pákozd Község Onkormányzata Képvíaelötestúlete 7/2015.(L 26.) sz. határozatával
Pázmánd Község önkormányzata Képviselötestülete 20/2015.(11. 18.) sz. határozatával
Sukoró Község ónl<Orményzata Képviselötestülete 112015.(1. 12.) sz. határozatával
Velence Város ÖnkOrmányzata KépviselötestOlete 243/2014.(Xll. 18.) sz. határozatával
Zichyó)falu Község önkormányzata KépvíselöteslOlete 212015.{I. 14.) sz. határozatával
Vereb Község OnkOrmányzata KépviselOtestOlate 10312014.(Xll. 19.) sz. határozatával

A Társulást Magéllapodáa XIII. súmll módoe itlidt a Tál9LIH Képviael6tesw letek az alábbi
határoz.atok kal hagyték jóvá:
Gárdony Város Onkcrmanyzata KépviselOtaslO!ete .12020.(111„ ..) sz. határozatával
Kápolnásnyék Község Onk~nyzata KépviselOtestOlete ..12020.(111. „.) sz. határozatával
Nadap KOzség Önkormányzata KépviselötestOlete „ 12020.(111 „„}.) sz. határozatával
Pákozd Község Onkormanyzata KépviselOtestOlete ..12020.(111.„.) sz. határozatával
Pázmánd Község Önkormá.nyzata KépviselOtestolete „./2020.(111„„.) sz. határozatával
Sukoró Község Onkormanyzata Képviselötasttllete .„/2020. (Ill„„.) sz. határozatával
Velence Város Onkormanyzata KépviselOteslOlete „ .12020. (Ill.„„) sz. határozatával
Zichyújfalu Község Önkormányzata KépviselOtastalete „/2020. (Ill„„) sz. határozatával
Vereb Község Önkormá.nyzata KépviselBtestolela „. /2020. (Ill„„) sz. határozatával

Az. l.·Xlll. számú módosltáasal egyffslea ezerkezetbe foglalt TáraulásJ Megillapodást a Társult
ónko~nyzatok Képvlselöteatületei fenti döntései alapján a polgérmasterek és jegyz6k, mint
önkormányzati a karatta 1teljességgel megegya6t helybenhagyólag saJ•t kezú leg alél rták.

Kelt. Gárdony, 2020. március

„

w

Gárdony Város Önkormányzat képviseletében:

I: Tóth István :/

/:Jankovics Zoltánné :/

polgármester

jegyz(l

Kapolnásnyék Község Önkormányzata képviseletében:

/: Poclhorszlli István :/
polgármester

/: Szabóné Ánoal lld 1kó :/
jeg~

Nadap Község Önkormányzata képviseletében :

/: Köteles Zoltán Jenö :/
polgármester

/: Szabóné Ánosi lldlkó :/
jegyző

Pákozd Nagyközsóg Önkormányzata képviseletében:

/:Kardos Ádám:/
polgármester

/: Dr. Kömllvea Hajnalka :/
jegyzö
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P.ézmánd Község Önkonnányzata képviseletében:

/: Dr. Vlránylné Dr. Reichenbach Mónika :/

/; Járfás Andrea :/
jegyző

polgármester

Sukoró Község Önkonnányxata képviseletében:

/: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva :1
polgármester

/: Dr. Beruenyl Orsolya :1

jegyzö

Velence Város Önkormányzata képviseletébefl:

/: Gerhard Ákos Emod :/

/; Szombathyné Dr. K~i Ar<1nka:I

polgármester

jegyző

Zichyújf<1h1 Község Önkormányzat képviseletében:

/: Füzealné Kolonlcs Ilona :1

/: Dr. Bernenyi Oraolva:/
jegyző

polgármester
Vereb Közeég Önkormányzat képviseletében:

I; Kurcz Mária :1

/: Szabóné Ánosi Ildikó :1

polgármester

jegyzö
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Gárdony,

2004 .november 11.
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2.

K~polnásnyék Nagytcözs.
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Önkonnányzata, 2481
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