
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 19/2011. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2011. július 12-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott rendkívüli ülésérıl 
 
Jelen vannak: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Gerencsér Balázs, Oláh László, Saska Istvánné, 
Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, 
Igazgatási Osztály vezetıje, Tóth Erika Pénzügyi Osztály vezetıje, Orbán Erika Üzemeltetési 
Osztály vezetıje, Geiger Gizella Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Harazin István 
Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı igazgatója 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 10 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Dr. Lugosi Mária képviselı asszony egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. A 
Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
 
Szlahó Csaba polgármester: a napirendre vonatkozóan az alábbi sorrendet javaslom: 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskolában óvodai férıhelyek kialakítására vonatkozó 
fenntartói döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester  
 
2. Napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete véleményének megküldésére a NIF 
Zrt. részére, az Üllıi úti vasúti átjáró átépítésével kapcsolatban a beruházó ismételt 
kezdeményezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
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Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
4. Napirendi pont: 
Javaslat az Anna utcai játszótér kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester 
 
 
Ennek figyelembevételével szavazásra bocsátom a napirendre vonatkozó javaslatot. 
 

173/2011. (VII.12.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
1. Napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskolában óvodai férıhelyek kialakítására vonatkozó 
fenntartói döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester  
2. Napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
3. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete véleményének megküldésére a NIF 
Zrt. részére, az Üllıi úti vasúti átjáró átépítésével kapcsolatban a beruházó ismételt 
kezdeményezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 

polgármester 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
4. Napirendi pont: 
Javaslat az Anna utcai játszótér kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba 
  polgármester  
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskolában óvodai férıhelyek kialakítására vonatkozó 
fenntartói döntések meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: a kiosztott elıterjesztés részletesen tárgyalja a teendıinket. Ezt a 
beruházást az ÁNTSZ és egyéb szakhatóságok elıírásai alapján kellene megvalósítanunk. A 
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kialakítás várható költsége kb. 17,5 millió Ft, amelybıl kb. 2,5 millió Ft-ba kerülnének az 
óvodába szükséges eszközök. Ezt a beruházást közérdekő kötelezettségvállalás keretében 
szeretnénk megvalósítani. Ami viszont egyértelmően az Önkormányzat feladata, hogy az ott 
dolgozók létszámát, illetve bérköltségét biztosítsuk. A két óvodai csoportnak 4 fı 
óvodapedagógusra és 2,5 fı dajkára lenne szüksége. Ez komoly összeg, aminek 50 %-át 
ugyan normatívában visszakapjuk, de azt nekünk meg kell elılegezni. Erre az évre kb. 3 
millió forint lenne a bérköltség. Ezekrıl kell döntenünk. 
A beérkezett árajánlatok 14-25 millió Ft között vannak. Felmérettük és megvizsgáltuk azt a 
lehetıséget, hogy ha már felújítunk, akkor nem csak az épületen belül, hanem kívül is 
elvégeznénk a munkálatokat. Jó lenne az összes nyílászárót kicserélni, az épületet szigetelni 
és újraszínezni. Ez kb. plusz 15 millió Ft költséget jelentene. Ezt csak akkor tudjuk 
megvalósítani, ha a közérdekő kötelezettségvállalás keretében valamely céggel tudjuk 
finanszíroztatni. Elsı lépésben a belsı átalakítást kell megcsinálnunk. Mindenképpen meg 
kell próbálnunk segíteni azoknak a családoknak, akik gyermekeinek az óvodai felvételét el 
kellett utasítanunk és fellebbezéssel éltek. A jövıre nézve is fontos lenne, hiszen várhatóan 
akkor is legalább ekkora lesz az érdeklıdés az óvodai férıhelyek iránt, ha nem nagyobb.  
Szeretném kérni képviselıtársaim véleményét. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a külsı kivitelezési munkálatokról is most 
szavazunk, és amikor aktuális lesz, akkor fogjuk végrehajtani? 
 
Szlahó Csaba polgármester: errıl most nem hozunk döntést, de ha aktuális lesz, visszatérünk 
rá. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: tehát ha jól értem a belsı munkálatok kb. 17,5 millió 
Ft-ba fognak kerülni, plusz kb. 2,5 millió Ft-ba a szükséges eszközök? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: nem. A belsı munkálatok és az eszközök várható költsége 
összesen kb. 17,5 millió Ft, ezt szeretnénk közérdekő kötelezettségvállalás keretében 
finanszírozni. Nekünk az óvodapedagógusok és a dajkák három havi bérére és annak 
járulékaira kellene 3 millió Ft-ot fedezetként biztosítani. A közérdekő kötelezettségvállalásról 
elırehaladott tárgyalások folynak, de még nem tudjuk, hogy sikerül-e. Amennyiben nem 
sikerül így elvégeznünk ezt a beruházást, akkor ismételten visszakerül a Képviselı-testület elé 
a téma. 
 
Pável Béla alpolgármester: mit jelent az, hogy közérdekő kötelezettségvállalás? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: településrendezés szerzıdés keretén belül vállalta ez a 
beruházó, hogy bizonyos összeget a városra fordít. Ezt szeretnénk érvényesíteni. Az a 
vállalkozó, akivel jelenleg tárgyalunk munkát vállalt, nem pénzt.  
 
Szabó Attila képviselı: azt lehet tudni, hogy melyik cég vállalná? 
 
Szlahó Csaba polgármester: az Exclusive Home Invest Kft. Annak idején telkeket vásárolt, 
illetve építhet lakásokat, de egyelıre nem épít, mert nem éri meg. Vele kötöttünk 
településrendezési szerzıdést. Ebbıl már felhasználtunk egy bizonyos összeget a Toldy 
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Ferenc utcai óvodában játszótér építésére, de még jelentıs összeg maradt fenn. Szeretnénk, ha 
bevállalná ezt a beruházást. Amennyiben ez nem sikerül, akkor próbálkozunk más cégnél. 
Intézményi felújításokra, játszótér építésére általában a cégeket könnyen rá lehet bírni.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: mindenképpen meg kellene valósítani a két óvodai 
csoportnak a helykialakítást, mert ezzel 50 család problémáját tudnánk megoldani. 
Tudomásom szerint 48 fellebbezés érkezett a felvételre elutasítottaktól. Nagy az igény. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a szülık már kérdezgetik, hogy mi lesz a gyermekek sorsa. 
 
Tábori Ferenc alpolgármester: meglátjuk, hogy sikerül megállapodni ezzel a vállalkozóval, de 
akárhogy is lesz, az alsó szintet mindenképpen olyan állapotba kell hozni, hogy ott két óvodai 
csoportot el tudjunk helyezni. Ez mindenképpen fel kell vállalnia az Önkormányzatnak.  
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: ha jól tudom, az ÁNTSZ nem kifejezetten 
ragaszkodott ahhoz, hogy az udvar is készen legyen a nyitásra. 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: a játszó részéhez nem ragaszkodtak, de az épület elıtti részen 
nincs kerítés, azt meg kell csinálni és a bejáratot megnyitni, mert nem mehetnek be azonos 
ajtón az iskolásokkal. Maga a játszó udvar a nyitásra nem fontos, mert át tudnak menni a 
gyermekek a Tündérkert Óvodába játszani. 
 
Szabó Attila képviselı: mindenképpen meg kell oldani a csoportkialakítást. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel határozati 
javaslat elfogadását. 
 

174/2011. (VII.12.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Halmi Telepi Általános 

Iskola régi épületének földszinti 2 tantermében a szükséges átalakításokat és szakhatósági 
hozzájárulásokat követıen 2 óvodai csoport mőködjön a Tündérkert Óvoda telephelyeként 
legkésıbb 2011. szeptember 1-tıl. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Halmi Telepi Általános 

Iskolában az óvodai férıhelyek kialakításához szükséges ~ 17,5 millió Ft bekerülési 
költséget az Exclusive Home Invest Kft.-vel – mint finanszírozóval – 2008. december 3-
án kötött Településrendezési szerzıdés 3. d.) pontjában vállalt finanszírozási kötelezettség 
terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésnek 

megfelelıen a Vagyongazdálkodási Osztály bevonásával gondoskodjon a kivitelezés 
megrendelésérıl és az erre vonatkozó szerzıdést az Önkormányzat nevében írja alá. 

 
4. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy 2011. szeptember 1-tıl a Tündérkert Óvodának a 

plusz 2 óvodai csoport mőködéséhez a jogszabályi elıírások szerint 4 fı óvodapedagógus 
és 2,5 fı dajka státuszt biztosít. 2011. évben a bér- és járulékok fedezetét (~ 3 millió 
forint) Vecsés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 3/b. sz. melléklet 1.6.3.4 
során szereplı elıirányzat terhére biztosítja. 
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5. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésének 
megvalósulását követıen gondoskodjon a Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88.§ (6) bekezdésében elıírt szakértıi 
vélemény alapján történı módosításáról és egységes szerkezetben a képviselı-testület elé 
történı terjesztésérıl fenntartói jóváhagyásra. 

 
6. A Képviselı-testület felkéri az Intézményvezetıt, gondoskodjon a 4. pontban foglalt 

döntés alapján a Tündérkert Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Nevelési 
Programjának módosításáról és egységes szerkezetben a képviselı-testület elé történı 
terjesztésérıl fenntartói jóváhagyásra. 

 
7. Felkéri a polgármestert, hogy a 4. pontban foglalt döntésének megfelelıen gondoskodjon 

a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról és Képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 

Határid ı: azonnal;  
a szerzıdés aláírására: a döntést követı 5 napon belül;  
a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselı-testület 2011. I. féléves 
költségvetési beszámolója 
a 5. pontban meghatározott napirend Képviselı-testület elé terjesztésére: 2011. 
szeptember; 
a 6. pontban meghatározott napirend Képviselı-testület elé terjesztésére: 2011. 
szeptember 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
2.Napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásban kiment. Felkérem az érintett bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: a Szociális Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Törvényváltozás miatt van 
szükség a megállapodás módosítására.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: ezek apróbb módosítások, amelyek több jogszabályi 
rendelkezés módosulása miatt kerültek átvezetésre. Ezt a megállapodást július végéig az 
összes önkormányzatnak alá kell írni, ezért volt szükség arra, hogy az elıterjesztést rendkívüli 
ülés keretében tárgyaljuk meg, nem lehetett megvárni a július végi képviselı-testületi 
ülésünket. 
 
Szlahó Csaba polgármester: mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a 
határozati javaslat elfogadását. 
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175/2011. (VII.12.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét 

képezı Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított Társulási Megállapodását. 

 
2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást az 

önkormányzat nevében írja alá. 
 

Határid ı: a Társulás értesítésére: 2011. július 31. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. Napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete véleményének megküldésére a NIF 
Zrt. részére, az Üllıi úti vasúti átjáró átépítésével kapcsolatban a beruházó ismételt 
kezdeményezésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: június 30-án volt egy megbeszélés, amire meghívtuk a 
Képviselı-testület tagjait is, aki tudott el is jött. A NIF Zrt. újra felvonult, hozta a három 
változatú tervét. Nagyon röviden összefoglalva: továbbra is azt a változatot javasolják 
megvalósítani, amit mi elsıre elutasítottunk, vagyis csak az aluljárót építenénk meg, és az 
Üllıi úti forgalom bejönne a Market Central két körforgalmára. Azért javasolják ezt a 
változatot, mert véleményük szerint olyan mértékben megdrágítaná a beruházást a kérésünk - 
mely szerint az elkerülı utakat építsük be, és az Üllıi út forgalma ne a körforgalmakra 
kerüljön rá, hanem egyenesen be tudjon csatlakozni a felüljáróba - hogy így 
kivitelezhetetlenné válik, hiszen ez kb. 2,8 milliárd Ft-os beruházást jelentene. Ceglédig 
ennek a 100-as vasútvonalnak a felújítására (MÁV berendezések, aluljárók építése stb.) 10 
milliárd Ft áll rendelkezésre. Ezt a keretet a MÁV-hoz köthetı beruházásokra lehet fordítani, 
viszont amit mi szeretnénk megvalósítani, arra pedig azt mondják, hogy közúti feladat, és 
ebbe a keretbe nem beemelhetı. A NIF Zrt. arra kapacitál minket, hogy fogadjuk el az elsı 
verziót, az aluljárót - ez kb. 1,8 milliárd Ft-ba kerül - és a késıbbi fejlesztések során egy 
beruházóval megcsináltatná az Önkormányzat az út és a híd építését az aluljáró fölött, ami kb. 
500 millió Ft-os költséget jelent. Az kézzelfogható, hogy ezek a körforgalmak további 
forgalomterhelést nem fognak elbírni, így bárki, aki még akar erre forgalmat hozni, annak ezt 
meg kell építeni. Nem biztos, hogy tudunk ilyen céget találni, de egy biztos, hogy az aluljáró 
egy darabig nem fog megépülni, ha mi most ezt nem szavazzuk meg, ha nem járulunk hozzá, 
hogy elkészüljön az elsı verzió. A hátránya továbbra is az, hogy behozzuk az Üllıi úti 
forgalmat a körforgalmakra, illetve a Market Centrálos körforgalomra, amit ık felbıvítenek 
ugyan, sıt most már a második alkalomra hoztak közúti lámpás terveket is. Nehéz helyzetben 
vagyunk. A NIF Zrt. szakemberei azt is elmondták, hogy a 10 milliárd Ft-os keretösszegbıl, 
ami rendelkezésre áll, ha figyelembe vesszük, hogy amit Vecsés szeretne megvalósítani – 2 
aluljáró – az kb. 5 milliárd Ft-ba kerül, ráadásul egy része nem kapcsolódik közvetlenül a 
vasúti beruházáshoz, ezáltal nem valószínő, hogy ebbıl a keretbıl teljes mértékben 
megvalósítható.  
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Az én álláspontom az, hogy jó lenne, ha megépülne ez az aluljáró, még akkor is, ha behozná a 
forgalmat a körforgalomba, bízva abban, hogy valakivel elıbb utóbb meg tudjuk csináltatni a 
felbıvítést, ami fél milliárd forint. Viszont ha ezt most nem csináltatjuk meg, akkor 10 éven 
belül erre nem nagyon látok lehetıséget, EU-s pénzek a közeljövıben nem lesznek erre a 
célra.  
A NIF Zrt.-vel akarjuk megterveztetni a második ütemet is, ugyan készültek már errıl rajzok, 
de azoknál komolyabb szintő, engedélyezési tervet szeretnénk.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: olyan tervet szeretnének kérni, amivel el lehetne indulni 
különbözı beruházók, illetve a reptér felé. Lehetıség szerint mielıbb alakuljon ki egy olyan 
konszenzus, hogy lássuk, hogy néhány éven belül ez a két szervízút az aluljáró mellett 
megvalósulhatna. Amíg nincs a kezünkben egy terv, addig nem tudjuk mivel felkeresni a 
beruházókat.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ami még fontos, a terv helyigényét behúzták az Agip kút elıtti 
háromszögbe. Így abból a területbıl annyit el kell venni – ami magántulajdon – hogy az 
egészet ki kell sajátítani, ami minimum 300 millió forint, plusz a mőtárgy 500 millió forint, ez 
így összesen 800 millió forint. Ha több idı van, akkor ez úgy is kivitelezhetı, hogy nem az 
egész területet sajátítjuk ki, csak egy részét, és akkor a reptérbıl (ez állami tulajdon) kell még 
hozzá terület, akkor kell hozzá a XVIII. kerületi szabályozási terv módosítás, hozzá kell 
járulni MNV Zrt.-nek és a repteret is be kell vonnunk. Ez idıben hosszabb, de olcsóbb 
megoldás. Nagy kérdés, hogy a második ütem mikor és hogyan fog megvalósulni, és 
egyáltalán megvalósul-e? A fejlıdést nézve 10 éven belül reális esély van rá, hogy ez 
megépüljön. Az aluljáró kb. 1,8 milliárd Ft-os beruházás, nem valószínő, hogy találunk olyan 
beruházót, aki ezt bevállalná. Ha ezt fel tudjuk még turbózni azzal, hogy elkészülne az 
összekötı út a 0181-es és a körforgalom között (az M0-ra tartó körforgalom Gyál felé), akkor 
egy tökéletes kör alakulna ki, és az átmenı forgalomnak nem kellene bejönnie a városba.  
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: az „A” változatú határozati javaslat elfogadásával azt is 
kezdeményezné a Képviselı-testület, hogy önkormányzati kezelésbıl kerüljön át ez az út 
állami kezelésbe, mert akkor onnantól a hóeltakarítás, kamionelakadás és minden egyéb 
feladat lekerülne a vállunkról.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: mérlegelni kell. Lehet, hogy ha ezt most nem 
építettjük meg, akkor nem lesz rá több lehetıségünk, de mindenképpen szem elıtt kell tartani 
a település érdekeit. Nekünk, hogy ez az aluljáró megépüljön, ebben a formában, az nem 
érdekünk. Ezen az útvonalon reggel a lakóparktól kezdve nagyon sokan jönnek és így is 
nagyon nagy dugó szokott kialakulni, ráadásul ott van az egyik legbalesetveszélyesebb 
csomópontunk is a Lırinci út és a Lincoln út keresztezıdésében. Erre a körforgalomra, ahol 
egyébként is torlódás alakul ki, most még rávezetjük az egész Üllıi úti forgalmat is, úgy, 
hogy a további fejlesztés megépülése még bizonytalan. Ez nagy döntés, de nem biztos, hogy 
jelen pillanatban ez lenne a városnak az érdeke.  
 
Tábori Ferenc alpolgármester: szerintem a jövıben komolyan meg fog nıni a kamionok és a 
nagy teherautók forgalma. Ezek, ha nem építjük meg az aluljárót, akkor mind a Lincoln 
aluljárón keresztül fognak közlekedni, itt nem lesz akkora forgalmi dugó, mert megmarad a 
sorompó, de az aluljáró úgy el fog dugulni, hogy az ellehetetleníteni majd a vecsési lakosok 
közlekedését.  
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Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a vasútnál kizárólag akkor van torlódás, ha 
le van zárva a sorompó. Ha fehér a lámpa és lehet haladni, akkor sem Budapest felıl, sem 
Vecsés felıl nincs dugó. Ha ez a forgalom bekerül a körforgalomba, szerintem ugyanígy lesz, 
nem tartok attól, hogy jelentısen nıni fog a forgalom. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a vasúti átjáró jelenleg is kritikus pont, mert ha Üllı 
felıl megyünk rá az Üllıi útra, akkor a „Stop” táblánál feltorlódik a belsı forgalmi sáv. 
Pestszentlırinccel nincs semmi tárgyalási lehetıség, hogy támogassanak minket? 
 
Mohainé Jakab Anikó jegyzı: erre nincs lehetıség. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: mert annak idején volt egy másik terv is, ami 
direktbe vitte rá a két belsı sáv forgalmát az Üllı útra, Pestszentlırinc azzal tiltakozott ellene, 
hogy direktbe kapná az Üllıi út azt a forgalmat. 
 
Pável Béla alpolgármester: szeretném kihangsúlyozni, hogy ez Európai Uniós vasút-
támogatási pénz, amire most van lehetıség, késıbb nem lesz. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: komoly gond a körforgalom. Az elsı variációban 
úgy szerepelt, hogy nem bıvítik fel, errıl úgy döntöttünk korábban, hogy ezt nem szeretnénk. 
A legutóbbi egyeztetésen viszont elhangzott, hogy a körforgalmat is felbıvítenék, több sávot 
csinálnának és azt turbósítanák, amit táblákkal, felfestéssel informálna.  
Véleményem szerint ez a beruházás nagyot emelne a város színvonalán. 
 
Szabó Attila képviselı: szerintem mindenképpen meg kellene építeni az aluljárót, mert ha 
nem építjük meg, akkor annak biztos, hogy negatív visszhangja lesz a lakosság körében. Azt, 
hogy fogja-e bírni ezt a forgalmat a felbıvített körforgalom, azt nem tudhatjuk elıre, majd 
ráérünk akkor gondolkodni a megoldáson, ha a probléma felmerül. Azt is figyelembe kell 
venni, hogy ennek az aluljárónak a megépítése a városnak nem kerül pénzébe, ezért meg kell 
ragadni ezt az alkalmat.  
 
Szlahó Csaba polgármester: ha elkészülne ez a belsı aluljáró is, akkor ez levenne a 
körforgalom forgalmából, hiszen sokan most azért mennek arra, mert ki akarják kerülni a 
sorompót.  
Egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását. 
 

176/2011. (VII.12.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 100. sz. 

vasútvonal Kıbánya-Kispest - Szolnok szakaszának elıvárosi célú fejlesztéséhez 
kapcsolódóan a 100. sz. vasútvonal 194+57,16 hmsz. - Bp. Ferihegyre vezetı út 
különszintő csomópont építése tárgyában a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. 
megbízása alapján az UNITEF-RING Zrt. által készített, a határozat mellékletét képezı 
Döntés elıkészítı tanulmány (2011.május) figyelembe vételével a Konzorcium az Üllıi út 
szintbeli átjárójának kiváltását szolgáló, a vasútvonal 194+75 hm szelvényében 
tervezendı közúti aluljáró bemutatott változatai közül továbbra is azokat a változatokat 
támogatja, amelyek az Üllıi út forgalmát közvetlenül a 4. sz. fıútra vezetik a Market 
Centrálnál lévı körforgalmak érintése nélkül. 
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2. Tudomásul veszi azonban, hogy a hivatkozott döntés-elıkészítı tanulmány 3. és 4. sz. 
változata az elıkészítésre rendelkezésre álló idı alatt nem engedélyeztethetı, így az 
engedélyezésre benyújtott 1.változat, mint a csomópont I. üteme lehet a jelenlegi 
fejlesztés része. 

3. A Képviselı-testület szükségesnek tartja, hogy a csomópont 1. pontnak megfelelı 
kiépítéső II. ütemérıl készített tanulmányterv megvalósíthatóságával kapcsolatosan 
(döntéselıkészítı tanulmány 2. sz. változata) az érintett önkormányzatoknak (Budapest 
Fıváros, Budapest Fıváros XVIII. kerület, Vecsés), hatósági jogkörrel rendelkezıknek 
(Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtér, Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.) és 
egyéb érdekelteknek (NIF, NFÜ, BKK, közlekedési hatóság) közös támogató elvi 
álláspontja legyen a mielıbbi megvalósulás érdekében, melynek elıkészítésére a NIF 
illetékes szakembereit kéri fel. 

4. A Képviselı-testület kezdeményezi, hogy a körforgalmak és a körforgalmakra rá, illetve 
kivezetı utak kezelését Vecsés Város Önkormányzatától – mint kezelıtıl – a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. vegye át a különszintő csomópont forgalomba-helyezésének 
idıpontjától. 

5. A tervezett csomópont II. üteme megvalósításához szükséges közterületek biztosításához 
megindítja, ill. kezdeményezi az érintett hatályos szabályozási tervei módosítását. (T-8 
jelő, a 4. sz. fıút – vasút - Károly út – lakóterület – Fı út által határolt terület 
Szabályozási terve és a Ferihegyi Nemzetközi Repülıtér Szabályozási terve). 

6. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a beruházó 
NIF Zrt.-t és folytassa le a szükséges tárgyalásokat. 

 
Határid ı: azonnal;  

a NIF Zrt. értesítésére: a döntést követı 5 napon belül;  
a tárgyalások kezdeményezésére: a döntést követı 30 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba polgármester 

 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 

Szlahó Csaba       Mohainé Jakab Anikó 
polgármester         jegyzı 

 
 
Jegyzıkönyvvezetı: 
 
 
Vighné Bárány Tímea 
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A 175/2011. (VII.12.) határozat melléklete 

 
 
 
 
 

Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T Á R S U L Á S I   M E G Á L L A P O D Á S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monor és Térsége Többcélú 

Önkormányzati 
Kistérségi Társulás módosításokkal 

egységes 
szerkezetbe foglalt társulási 

megállapodása 
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A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló, a 2007. 
évi CVII. törvénnyel módosított 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 
alapján, a Tv. melléklete szerint megállapított „monori kistérség” területére a 
települési önkormányzatok képviselı testületei a kistérség összehangolt 
fejlesztésének elımozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások 
színvonalának kiegyenlített emelése érdekében többcélú kistérségi társulás 
létrehozásában állapodnak meg a következık szerint: 
 
 

I. fejezet 
 

 1.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. A jelen megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt települési 

önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkezı többcélú 
kistérségi társulást hoznak létre (a továbbiakban: Társulás) a kistérség 
területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, 
programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); térségi 
közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, 
intézmények fenntartására, valamint a településfejlesztés 
összehangolására. 

 
1.2. A társulás határozatlan idıre jön létre. 
 
1.3. A Társulás neve: Monor és Térsége Többcélú 

Önkormányzati Kistérségi Társulás 

Rövidített elnevezése: Monor és Térsége TÖKT 
 

1.4. A Társulás székhelye: 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. 
 
1.5. A Társulás tagjainak és székhelyeiknek felsorolását az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 
 
1.6. A Társulás mőködési területe: az 1. számú mellékletben szereplı 

települési 
   önkormányzatok teljes közigazgatási

 területe. 
 
1.7. A Társulás bélyegzıje: Körbélyegzı, --közepén a Magyar 
  Köztársaság címerével--, körbefutóan: 
  „Monor és Térsége Többcélú 

Önkormányzati 
  Kistérségi Társulás” felirattal. 
 
1.8. A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek 

mőködésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni., mőködése során 
vagyont szerezhet, azzal a 7.1.4. pontban foglaltak szerint 
rendelkezhet, melynek szaporulata is a Társulást illeti meg. A Társulás 
vagyona a közösen létrehozott Pénzügyi Alap. 
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Egyébiránt a Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek 
mőködésére vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 
1.9. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén 

 elnökhelyettese vagy a Társulás vezetı testülete által megbízott 
polgármester látja el. 

 
1.10. A megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok 

összehangolásáról, ellátásának megszervezésérıl a Társulás 
gondoskodik. 

 
1.11. Mikro-körzeti társulások: 

 1.11.1. A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi 
és gazdasági érdekeik érvényesítése és településeik fejlesztése 
céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai 
megvalósítása céljából mikro-körzeti társulást hozhatnak 
létre, amelynek tényérıl a mikor-körzeti társulás képviselıje 
(gesztor) a társulási tanácsot az adott mikro-körzeti társulás 
és annak módosítása egy példányának megküldésével, 
utólag, az adott mikro-körzeti társulás létrehozatalára 
létrehozott szerzıdés 15 naptári napon belül a társulási 
tanácsot írásban tájékoztatja. A mikro-társulás tervezett 
célját és feladatát azonban véleményezés céljából elızetesen a 
Társulási Tanács elé kell terjeszteni. 

1.11.2. A mikro-körzeti társulás elsısorban az egymással szomszédos 
települések lakosságának alapszolgáltatásait biztosítja. A 
Társulás a jelen pontban foglalt célok megvalósítása 
érdekében szervezı tevékenységet folytat. 

1.11.3. A mikro-körzeti társulás mőködésének szabályait, s az általa 
ellátott feladatokat a résztvevık külön megállapodásban 
szabályozzák. A mikro-körzeti társulás a többcélú társulási 
rendszer része. 

 
1.12. A többcélú kistérségi társulási megállapodás módosítására a Társulás 

tagjai jogosultak, a  Tv.-ben meghatározottak szerint pedig kötelesek, 
illetve azt a helyi önkormányzati általános választásokat követı hat 
hónapon belül felülvizsgálják. 

 
1.13. A Társulás vagyona: a Társulás mőködése során vagyont szerezhet, a 

vagyon szaporulata a Társulást illeti. A Társulás vagyona a közösen 
létrehozott Pénzügyi Alap. 

 
II. fejezet 

 
2.  A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

 
2.1. A Társulásban résztvevı önkormányzatok képviselı-testületei a közös 

céloknak megfelelı hatékony és eredményes tevékenység érdekében a 
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jelen megállapodásban rögzített keretek között feladatonként 
(hatáskörönként) külön megállapodás(ok) alapján hangolják össze a 
települési önkormányzatok alábbi feladatait, (hatásköreit): 
• oktatás és nevelés; 
• szociális ellátás; 
• egészségügyi ellátás; 
• család-, gyermek- és ifjúságvédelem; 
• közmővelıdési, közgyőjteményi tevékenység; 
• helyi közlekedés, helyi közútfenntartás; 
• ingatlan és vagyongazdálkodás; 
• ivóvíz ellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint bel- és 

csapadékvíz elvezetés; 
• kommunális szolgáltatások és energiaellátás; 
• környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; 
• szennyvíztisztítás és –elvezetés; 
• területrendezés; 
• esélyegyenlıségi program megvalósítása; 
• foglalkoztatás; 
• gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; 
• állat- és növényegészségügy; 
• belsı ellenırzés; 
• területfejlesztés. 
 

2.2. A Társulás az e megállapodásban foglalt feladatokat a 
megvalósíthatóságtól függıen fokozatos bevezetéssel végzi. A Társulás 
mőködésének alapcéljaként rögzíti, hogy e feladatok megvalósítása 
során a teljességre törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévı 
erıforrásokat. 

 
2.3. A Társulás a II. fejezet 2.1. pontjában meghatározott feladatellátása 

során 
• szakmai és komplex program elıkészítı, 
• javaslattevı, 
• programmenedzselı, 
• koordináló, 
• döntést hozó, a döntések végrehajtását figyelemmel kísérı és 

végrehajtó tevékenységet folytat. 
 

2.4. A Társulás egyben Fejlesztési Tanácsként is mőködik. E megállapodás 
II. fejezet 2.1. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a 
Társulás, a kistérségben összehangolt és szervezett feladatellátása 
érdekében komplex térségi - a kapcsolódó mikro-térségi 
megállapodás(ok)ban rögzített - szolgáltatásokra vonatkozó egybevont 
adatbázist mőködtet. Az adatbázissal szemben támasztott 
követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek 
elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit. 
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2.5. E megállapodás II. fejezet 2.1. pontjában meghatározott feladatok 
tekintetében a Társulás, a kistérségben összehangolt és szervezett 
feladatellátása érdekében komplex térségi - a kapcsolódó mikro-térségi 
megállapodás(ok)ban rögzített - szolgáltatásokra vonatkozó egybevont 
adatbázist mőködtet. Az adatbázissal szemben támasztott 
követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati tervek, projektek 
elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit. A 
Társulás egyben Fejlesztési Tanácsként is mőködik, a 
területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény 
10/A. §-ában foglaltak szerint. 

 
 

III. fejezet 
 

3.  A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 
 

3.1. A Társulás döntést elıkészítı, koordináló és végrehajtás-szervezı 
feladatainak tervezése és elıkészítése során számba kell venni, hogy 
3.1.1. A Társulás a feladatai megvalósítása során a következı 

irányelvek szerint jár el. A programok tervezése és 
elıkészítése során számba kell venni, hogy: 

• milyen önkormányzati erıforrások vehetık igénybe a célok 
megvalósításához, 

• milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer 
kidolgozása és mőködtetése indokolt, 

• fel kell kutatni a szóba jöhetı állami és nem állami külsı és helyi 
forrásokat, 

• vizsgálni kell, hogy más kistérségekkel történı 
együttmőködésnek milyen lehetséges eljárása és módozata lehet, 
az ilyen irányú alternatíva elemzését elınyeivel és hátrányaival 
számba kell venni, 

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

• a programtervezésnél a lehetséges együttmőködık teljes körét fel 
kell tárni. 

3.1.1. A Társulás a program elıkészítés munkafázisát követıen, a 
programmenedzselés során: 
• figyelemmel kíséri, és az elbírálásig gondozza a 

projekteket, megvalósítását figyelemmel kíséri, a 
szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 

• gondoskodik a döntést követıen a végrehajtás 
érdekében szükséges szerzıdések megkötésérıl, az 
önkormányzati szabályozások elıkészítésérıl, 

• a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások 
elıkészítésérıl és a pályázatok lebonyolításáról. 

3.1.2. A Társulás koordináló feladatkörében – a cél 
megvalósulásáig, majd ha folyamatos mőködtetést kíván, a 
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mőködtetés során valamennyi résztvevı munkáját 
összefogja, szervezi. 

3.1.3. A Társulás a döntések végrehajtása és figyelemmel kísérése 
során: 
• komplex módon elemzi a végrehajtást - a cél 

megvalósulása szempontjából, 
• a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és 

magasabb szintő ellátás biztosítása céljából - a Társulási 
Tanácsot összefoglaló elemzéssel és javaslattal 
tájékoztatja. 

3.1.4. A döntésekhez a Társulási Tanács felhasználja az 
információs térségi adatbázist, annak kialakításáig a 
Társulásban résztvevı önkormányzatok jegyzıinek 
közremőködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist 
összegyőjteni. 

 
 

IV. fejezet 
 

4.  A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
 
4.1. A tagsági jogviszony keletkezése 

4.1.1. A Társulásban résztvevı települések képviselı-testületi 
határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket 
vagy kiválásukat. A képviselı-testületi határozat a 4.3. pont 
szerinti Tagnyilvántartás része. 

4.1.2. A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, 
abból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve 
naptári év utolsó napjával lehet. 

4.1.3. Az önkormányzatok a saját belsı szabályzatuk szerint 
hagyják jóvá a pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a 
Társulás vagyonán és forrásain túli, az önkormányzatok 
külön többlet-finanszírozását érintı döntéseket. 

 
4.2. A tagsági jogviszony megszőnése 

4.2.1 A kiválásról szóló – minısített többséggel hozott – döntést a 
települési önkormányzat képviselı-testülete a Társulás 
határozatát megelızı hat hónappal korábban köteles 
meghozni, és azt a Társulás tagjaival közölni. 

4.2.2 A Társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel 
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a többcélú 
kistérségi társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, 
amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének 
ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget.   



 16

4.2.3 A Társulási tagság – önálló jognyilatkozat tétele nélkül – 
megszőnhet, ha a település megszőnik, összeolvad vagy 
egyesül. 

4.2.4. A Társulási tagság megszőnhet továbbá, ha a Társulás a 
Társulás megszőnését kimondja, és azt a Társulást képezı 
települések képviselı-testületei megerısítik határozatukkal – 
a Társulás megszőnését kimondó legutolsó képviselı-
testületi határozat meghozatala napjával. 

4.2.5. Nem szüntethetı meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, 
amely visszatérítendı támogatásban részesült, a 
visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. 

 
4.3. A Társulás tagnyilvántartása 

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

4.3.2. A megállapodás 2. 1. sz. mellékletét képezı 
tagnyilvántartás a következıket tartalmazza: 
• az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
• a belépés idıpontját és a belépésrıl szóló képviselı-

testületi határozat számát 
• az alapba évente folyamatosan befizetett összegeket 

(tagdíjak), valamint a véglegesen átadott 
finanszírozásokat és a véglegesen kapott támogatási 
összegek tagra esı részét, 

• a tag-település szavazati arányát, 
• a tagság megszőnésének, megszőntetésének 

idıpontját, a megszőnt jelleg feltüntetésével, 
• a társulásban részt vevı önkormányzatok képviselı-

testületeinek a társulási jogviszonnyal és a társulási 
megállapodás módosításával kapcsolatos határozatait. 

4.4. A Társulás szervei 

• a Társulási Tanácsa, 
• a Társulási Tanács Elnöke, 
• a Társulási Tanács Elnökhelyettese, 
• a Társulás mikro-térségi tanácsa vagy tanácsai, 
• a Társulási Tanács állandó és eseti bizottságai, szakmai, az 

ágazati feladatokat elıkészítı szakmai bizottsága(i) és eseti 
munkacsoportja(i), 

• a Társulás Pénzügyi Bizottsága. 

A Társulás által fenntartott és mőködtetett költségvetési szervek:  
• a Monori Kistérségi Iroda, mint a Társulás Munkaszervezete, 
• a Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor 

4.4.1. Társulási Tanács 
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A Társulás döntést hozó, vezetı szerve a Társulási Tanács. A 
Tanács tagjai a társult önkormányzatok mindenkori 
polgármesterei. Ha a Tanács tagja, a polgármester 
akadályoztatva van, a Társulási Tanács ülésein a települési 
önkormányzatot a település Képviselı-testülete által 
meghozott ún. normatív típusú határozatában megjelölt 
helyettesítési rend szerinti helyettes (megbízott) képviseli. A 
Társulási Tanács tagjai a Társulást alkotó települési 
önkormányzatok képviseletében kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy a jelen pontban, írásban meghatározott ún. 
helyettesítési rendben bekövetkezı változásról – a változás 
életbe lépését megelızıleg – a Társulási Tanács Elnökét 
írásban értesítik. 
A helyettes (megbízott) jogai és kötelességei azonosak a 
polgármester jogaival és kötelességeivel.  

4.4.2. Társulási Tanács Elnöke 

4.4.2.1. A Társulási Tanács az alakuló ülésén, valamint az 
önkormányzati választásokat követı tisztújító 
ülésén, vagy az elnöki tisztséget betöltı 
polgármester polgármesteri megbízásának 
megszőnése esetén, illetve az elnök lemondása 
esetén - titkos szavazással – a polgármesterek 
tagjai tagok sorából, az önkormányzati ciklus 
idejére Elnököt választ. Az Elnök személyére a 
Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulási 
Tanács Elnökének megválasztásához minısített 
többség szükséges (5.3.5 alpont). Amennyiben az 
Elnök a választások eredményeképpen elveszítené 
polgármesteri mandátumát, a Társulás a székhely 
település mindenkori polgármesterét bízza meg a 
Társulás képviseletével az új Elnök 
megválasztásáig.  

4.4.2.2. A Társulást a Társulási Tanács elnöke képviseli. 
Távolléte vagy akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét külön meghatalmazás nélkül a 
Társulás elnökhelyettese(i) látja(ák) el. 

4.4.2.3. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a 
Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
határozza meg. 

4.4.3. Társulási Tanács Elnökhelyettese(i) 

4.4.3.1. A Társulási Tanács a saját tagjai sorából 
elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket választ. Az 
elnökhelyettes(ek) személyére a Tanács bármely 
tagja az Elnök tesz javaslatot tehet. A Társulás 
elnökhelyettesének megválasztásához minısített 
többség kell (5.3.5. alpont). 
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4.4.3.2. Több elnökhelyettes esetén a Társulás Szervezeti 
és Mőködési Szabályzata határozza meg azt, hogy 
az elnökhelyettesek milyen sorrendben 
helyettesítik az elnököt. 

4.4.4. Ágazati Állandó Bizottság(ok) 

4.4.4.1. A jelen megállapodás II. fejezet 2.1. pontjában 
foglalt feladatok ellátását ellátására, a 
megalapozott Társulási Tanácsi döntések 
meghozatalát segíthetik elı a Társulás Ágazati 
Bizottságai. megalapozott döntéseinek 
elıkészítése, meghozatala, és végrehajtása 
elısegítésére a Társulás Állandó Bizottságokat 
hozhat létre. Az állandó bizottságok felsorolását a 
Társulás Szmsz-e tartalmazza.  

4.4.4.2. Az Ágazati Állandó Bizottság(ok) legalább 5 fıbıl 
állnak. A bizottságok tagjaira bármely tag a 
Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. 

4.4.4.3. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A 
Társulás ágazati állandó bizottsági tagjainak 
megválasztásához a Társulási Tanács minısített 
többséggel meghozott szavazata szükséges. 

4.4.4.4. A bizottság(ok) elnöki feladatait kizárólag a 
Társulási Tanács tagjai sorából e feladatra 
megválasztott tag láthatja el. A bizottság(ok) 
tagjaiból legalább 3 fı a Társulási Tanács tagja. 

4.4.4.5. A bizottság(ok) tagjai megválasztása során tagnak 
– a Társulási Tanács tagjain túl – kizárólag olyan 
személy javasolható, aki az adott szakterület 
szakértıjeként dolgozik, tevékenykedik a 
kistérségben. A bizottság(ok) tagjai közé az ágazati 
szakembereken túl, a finanszírozási, mőködtetési 
ügyekben jártas bizottsági tagot is lehet 
választani. 

4.4.5. Állandó Pénzügyi Bizottság 

4.4.5.1. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenırzése céljából legalább 5 fıs Állandó 
Pénzügyi Bizottságot hoz létre köteles létrehozni. 

4.4.5.2. Az Állandó Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjainak 
több mint a felét a Társulási Tanács tagjaiból kell 
választani. 

4.4.5.3. Az Állandó Pénzügyi Bizottság további tagjairól a 
Társulási Tanács a bizottság létrehozásával 
egyidıben, az Állandó Ágazati bizottsági tagok 
választására vonatkozó szabályok szerint dönt. 

4.4.6. Eseti Munkabizottság(ok) 
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4.4.6.1. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan 
meghatározott feladatának elıkészítésére és 
végrehajtásának szervezésére a Társulási Tanács 
eseti munkabizottságot hozhat létre. 

4.4.6.2. Az eseti munkabizottság tagjainak száma legalább 
5 fı. Feladatait és mőködését a létrehozó 
Társulási Tanácsi határozatban kell megállapítani, 
melyet a Társulási Tanács minısített többséggel 
fogad el. 

4.4.6.3. A Társulási Tanács a létrehozással egyidıben az 
eseti munkabizottság tagjait az ágazati állandó 
bizottsági tagok választására vonatkozó szabályok 
szerint választja meg. 

 

4.4.7. Társulás költségvetési szerve(i) (Munkaszervezet) 

4.4.7.1. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása 
érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó 
szervezetet alapíthat, kinevezi vezetıiket. 

4.4.7.2. A Társulási Tanács feladatainak végrehajtására és 
döntéseinek elıkészítésére - költségvetési 
szervként létrehozott, elkülönült – 
Munkaszervezetet hoz létre. A Társulási Tanács a 
Munkaszervezet részére megállapított feladatokat - 
a Tv. keretei között - Alapító Okiratban határozza 
meg. 

4.4.7.3. A Munkaszervezet feladata különösen: 
• a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek 

elıkészítése, a Társulási Tanács és a 
Bizottságok döntéseihez szükséges anyagok 
elıkészítése, a Társulási Tanács és a 
Bizottságok üléseirıl készült jegyzıkönyvek 
elkészítése, 

• a Társulási Tanács által meghozott döntések 
végrehajtása, 

• a mikro-térségi tanácsok munkáinak 
koordinálása, 

• a kistérségben összegyőjti és a döntés 
elıkészítés céljából alkalmassá teszi a 
gazdasági és társadalmi szervezeteknek a 
kistérségi fejlesztési programokkal, 
projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, 

• folyamatos kapcsolatot tart a megyei 
területfejlesztési tanács munkaszervezetével, 
a regionális fejlesztési ügynökséggel, a 
kistérségi megbízottakkal, a kistérségben 
mőködı közigazgatási szervezetekkel, 
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intézményekkel a fejlesztési szükségletek és 
a bevonható helyi források feltárása 
érdekében, 

• a kistérségben lévı egyes helyi 
önkormányzatoktól, önkormányzati 
társulásoktól és vállalkozásoktól a 
pályázatok kidolgozásához és a fejlesztések 
lebonyolításához megbízást vállalhat. 

4.4.7.4. A Társulási Tanács a Munkaszervezet Alapító 
Okiratában határozza meg a Munkaszervezetnek 
az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti 
létszámát. 

4.4.7.5. A Munkaszervezet vezetıje felett a munkáltatói 
jogokat, (kivéve a lent jelölt, a Társulási Tanács 
Elnöke hatáskörébe sorolt egyéb munkáltatói 
jogokat és kötelezettségeket) a Társulási Tanács 
gyakorolja. A Társulási Tanács – a Társulás 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata keretein belül 
- állapítja meg a Társulási Tanács Elnöke 
hatáskörébe sorolt egyéb munkáltatói jogokat és 
kötelezettségeket. 

4.4.7.6. A Munkaszervezetben foglalkoztatottak felett a 
munkáltatói jogokat a Munkaszervezet vezetıje 
önállóan gyakorolja. 

4.4.7.7. A Munkaszervezet mőködésének részleteit és 
további feladatait a Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatában kell meghatározni. 

4.4.7.8. A Munkaszervezet keretében – külön 
jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a 
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett – 
mőködhetnek a minisztériumoknak, valamint 
területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó 
munkatársai. 

4.4.7.9. A Társulás által fenntartott és mőködtetett 
költségvetési szervek: 
• A Társulás Munkaszervezete (Kistérségi 

Iroda), 
• A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Monor 

4.4.7.10.  A Társulás által fenntartott és mőködtetett 
költségvetési szervek jogállását, feladat- és 
hatáskörét az alábbi szervezeti dokumentumok 
határozzák meg:  

A Társulás Munkaszervezet szervezeti 
dokumentumai az alábbiak: 
• Kistérségi Iroda Alapító Okirata, 



 21

• Kistérségi Iroda Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata. 

A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Monor dokumentumai az alábbiak: 
• Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Monor Alapító Okirata, 
• Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti 

Szolgálat, Monor Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata. 

4.4.7.11. A Társulás által fenntartott és mőködtetett 
költségvetési szervek mőködéséhez kapcsolódó 
szervezeti alap dokumentumok tételes és teljes 
körő felsorolását az adott költségvetési szerv 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata tételesen 
rögzíti, határozza meg. 

 
 

V. fejezet 
 

5.  A TÁRSULÁS MŐKÖDÉSE 
 
5.1. A Társulási Tanács ülései 

5.1.1. A „Társulási Tanács” a Társulás legfelsıbb döntéshozó 
szerve. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint tartja meg, 
de évente legalább négy alkalommal rendes ülésen megvitatja 
a Társulás feladatainak ellátásával összefüggı folyamatokat. 

5.1.2. A Társulási Tanács ülésének összehívását rendes ülés 
esetében a Társulás elnöke kezdeményezi, a Tv. 7. § (3) c.) és 
d.) pontjai esetében 15 napon belül köteles összehívni. 

5.1.3. A Társulási Tanács ülésének összehívására, az ülés(ek) 
elıkészítésére, az elıterjesztés(ek) tartalmi és formai 
elvárásainak meghatározására a Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzata további elıírásokat tartalmazhat. 

5.1.4. A Társulási Tanács üléseit az elnök - távolléte, 
akadályoztatása esetén az ıt helyettesítı elnökhelyettes - 
vezeti le. 

5.1.5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább 
a szavazatok több mint felével rendelkezı tag jelen van és a 
jelen lévı tagok által képviselt települések lakosságszáma 
meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó települések 
lakosságszámának egyharmadát. A határozatképességet a 
tagnyilvántartásba bejegyzett adatok és a jelenléti ív alapján 
a Társulás elnöke az ülés megnyitását követıen állapítja 
meg, és az ülés folyamán a határozatképességet 
folyamatosan figyelemmel kíséri. 

5.1.6. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. A Társulási Tanács 
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• zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetıi 
megbízatás adása, illetıleg visszavonása, fegyelmi 
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
állásfoglalást igénylı személyi ügy tárgyalásakor, ha az 
érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, 
továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor; 

• zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és 
az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános 
tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

5.1.7. A Társulási Tanács üléseirıl az önkormányzati törvénynek 
(1990. évi LXV. tv.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv.-ben meghatározott a képviselı-testületi ülések 
jegyzıkönyveire vonatkozó szabályoknak megfelelı 
jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvet az elnök, a 
Munkaszervezet vezetıje és a társulási tanács ülésen végig 
jelen lévı tagok közül, az Elnök által kijelölt két tag, mint 
jegyzıkönyv-hitelesítık írják alá.  

5.1.8. A területileg illetékes Közép-Magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Pest Megyei Kormányhivatal vezetıje, 
valamint a Társulás tagjai, és a Társulást alkotó települési 
önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzıi részére az 
5.1.7. alpontban megjelölt jegyzıkönyvet, az ülést követı 15 
napon belül meg kell küldeni. 

5.1.9. A jegyzıkönyv egyéb kötelezı formájára, tartalmára 
vonatkozó további szabályokat a Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzata tartalmazhat. 

5.1.10. A területileg illetékes Közép-Magyarországi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Pest Megyei Kormányhivatal vezetıje 
törvényességi ellenırzést gyakorol a Társulási Tanács és 
szervei döntései, szervezete(i), a mőködése, döntéshozatali 
eljárása(i) felett. Jogkörében eljárva összehívja a Társulási 
Tanács ülését a Tv. 12. § (2) bekezdésében meghatározott 
eset bekövetkezte esetén. 

 
5.2. A tagok szavazatainak száma 

5.2.1. A Társulási Tanács döntéshozatalában a tagok a 
lakosságszámuknak a Társulás összlakosságához 
viszonyított arányában rendelkeznek szavazattal. 

5.2.2. A tagok szavazatainak mértékét a 2. melléklet 
tartalmazza. 

 
5.3. A Társulási Tanács érvényes döntései  

5.3.1. A Társulás döntéseit az ülésein határozat hozatalával 
formájában hozza. 

5.3.1.1. A Társulási Tanács ülésén a javaslat 
elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata 
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szükséges, amely meghaladja a jelen lévı tagok 
szavazatainak a felét, továbbá az általuk képviselt 
települések lakosságszáma a kistérségi 
települések lakosságszámának egyharmadát eléri 
amellyel az általuk képviselt települések 
lakosságszáma meghaladja a kistérségi 
települések összlakosságszámának egyharmadát 
(egyszerő többséggel hozott döntés). 

5.3.2. A Társulási Tanács minısített többséggel meghozott döntése 
szükséges: 
• a Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadásáról, 

módosításáról; 
• a Társulás éves költségvetésének elfogadásához; a 

Társulás éves költségvetése módosításához, 
• a Társulás éves költségvetése végrehajtását rögzítı 

zárszámadás elfogadásához; 
• a Tv. keretei között, a Társulás által felvállalt új feladat 

ellátása esetén, 
• a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi 

hozzájárulást igénylı - pályázat benyújtásához, az 
ahhoz szükséges települési hozzájárulás 
meghatározásához; 

• a Tv. 7. § (5) bekezdés b.) pontjában ekként 
meghatározott zárt ülés elrendeléséhez; 

• a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, 
vezetıi megbízatás adása, illetıleg visszavonása, 
fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása;  

• a Társulás 4.2.4 alpont szerinti megszőnéséhez, 
• a tagsági jogviszony 4.2.5. alpont szerinti 

megszüntetéséhez, 
• abban az ügyben, amit a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzat meghatároz. 

5.3.3. A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata a Társulási 
Tanács minısített többséggel meghozandó döntési 
hatásköreit tételesen felsorolja és rögzíti.  

5.3.4. A minısített többséghez legalább annyi tag igen szavazata 
szükséges, amely eléri a jelen lévı tagok szavazatainak 
kétharmadát, továbbá és amellyel az általuk képviselt 
települések lakosságszáma a kistérségi települések 
lakosságszámának felét eléri eléri a kistérségi települések 
összlakosságszámának felét. 

5.3.5. A Társulásban részt vevı települési képviselı-testületek 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése 
szükséges: 
• a többcélú kistérségi társulási megállapodás 

jóváhagyásához; 
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• a többcélú kistérségi társulási megállapodás 
módosításához; 

• a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez; 
• a többcélú kistérségi társuláshoz történı 

csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 

5.3.6. Nem születik döntés és a javaslat újra tárgyalható, ha a 
döntéseknél blokkoló kisebbségi vélemény van. Blokkoló 
kisebbségi véleménynek minısül a teljes tagság 1/3-os 
arányának - ide értve a képviselt települési lakosságszámnak 
és a kistérség teljes lakosságszámának viszonyszámát - 
ellentétes szavazata. Blokkoló kisebbségi vélemény esetén az 
újratárgyalás a konszenzus létrehozását szolgálja. 
Amennyiben az újratárgyalás során a konszenzust létrehozni 
nem lehetett, és a kisebbségi véleményt kifejtık nélkül is a 
cél megvalósítható, a Társulási Tanács azonos véleményen 
lévı tagjai (képviselt településeik) a cél megvalósítása 
érdekében a feladatot – az újratárgyalt napirendi pont 
keretein belül meghozott, érvényes döntés (határozat) 
birtokában - megvalósíthatják, és az erre vonatkozó 
megállapodást megköthetik. Amennyiben utóbb a 
megvalósulást követıen a szolgáltatáshoz a kisebbségi 
véleményt kifejtı település is csatlakozni kíván, kizárólag 
akkor csatlakozhat, ha megfizeti azt az igazolt 
többletköltséget és annak a Ptk. szerinti kamatát, amely 
azért merült fel, mert a „nem-csatlakozása” csatlakozás 
elutasítása miatt az egy társulási tagra esı társulási költség 
magasabb lett. 

 
5.4. A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

5.4.1. A Társulás, a Társulás Tanácsa, bizottságai, szervei, 
intézményei mőködésére vonatkozó részletes szabályok a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatban határozza meg 
kerülnek meghatározásra. 

5.4.2. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat nem tartalmazhat 
törvénnyel, más jogszabállyal és a jelen megállapodással 
ellentétes rendelkezéseket. 

5.4.3. A Társulás alakuló ülését követı 60 napon 3 hónapon belül 
állapítja meg a Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. 

5.4.4. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat tartalmát – a Társulási 
Megállapodás felülvizsgálatára irányuló szabályozási anyag 
elıkészítésével párhuzamosan, az 1.12. szerinti feltételekkel 
és határidıvel - felül kell vizsgálni. 
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VI. fejezet 
 

6.  A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
6.1. A Társulás tagjának jogai 

6.1.1. Képviselıje útján részt vehet a Társulás tevékenységében, a 
Társulás ülésein és egyéb rendezvényein, céljainak és 
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének 
kialakításában. 

6.1.2. Képviselıje választhat és választható a Társulás szerveibe, 
tisztségeire. 

6.1.3. Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésein - 
képviselıje útján - a saját önkormányzata érdekeit. 

6.1.4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési 
tevékenységét. 

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

6.1.6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra 
megállapodást kötött. 

6.1.7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és 
biztosított kedvezményeket. 

6.1.8. A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás 
tevékenysége révén elért pénzbevételekbıl (központi 
költségvetési támogatások, alapítványi támogatások, 
pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi források stb.). 

6.1.9. Javaslatot tehet a Társulást érintı bármely – tagságának 
megfelelı – kérdésben, jogosult a Társulás valamely szerve 
törvénysértı határozatának észrevételezésére és 
megtámadására. 

6.1.10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás 
tisztségviselıihez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tılük a 
Társulás bármely tevékenységérıl, amelyre a címzettek 30 
napon belül kötelesek választ adni. 

6.1.11. Betekinthet a Társulás irataiba. 

6.1.12. Jogosult a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel 
kapcsolatos települési döntések meghozatala elıtt a Társulás 
elnökével - a Társulás elnökének akadályoztatása esetén: a 
Társulás elnök-helyettesével – egyeztetni. 

6.1.13. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt 
tagnak joga van a kisebbségi vélemény - szükség szerint 
esetén szó szerinti - rögzítésére és képviseletére, 
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6.1.14. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó 
elınyökbıl. 

 
6.2. A társulás tagjainak kötelességei 

6.2.1. A Társulási Megállapodásban valamint a Társulás Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatban foglaltak betartása. 

6.2.2. Köteles rendszeresen részt venni – képviselıje útján – a 
Társulási Tanács és a Társulás egyéb szerveinek 
munkájában, elısegítve a társulási célok és feladatok közös 
megvalósulását. 

6.2.3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

6.2.4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 

6.2.5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos 
települési döntéseknek a Társulás elnökével - a Társulás 
elnökének akadályoztatása esetén, a Társulás elnök-
helyettesével - való egyeztetése, illetve a települési 
önkormányzat Képviselı-testülete határozatának – a döntés 
meghozatalától számított 15 napon belül – a Társulással 
történı közlése. 

6.2.6. Megállapított befizetési kötelezettségek folyamatos és 
megállapodás szerinti, határidıben történı teljesítése. 

6.2.7. A Társulás feladatkörébe tartozó, de a települések szintjén 
meglévı, szükséges adatok és információk továbbítása a 
Társuláshoz elnökéhez, és a Társulás munkaszervezete 
vezetıjéhez. 

6.2.8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység 
folytatása, a befizetések határidıben történı teljesítése a 
vagyon megóvása és annak lehetıség szerinti gyarapítása. 

 
 

VII. fejezet 
 

7.  A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 
 

7.1. Pénzügyi Alap 

7.1.1. A Társulás tagjai a többcélú társulás feladatai megvalósítása 
érdekében közös Pénzügyi Alap létrehozását határozzák el. 

7.1.2. A Pénzügyi Alap a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát 
gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntéseivel 
szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett 
materiális és immateriális vagyon. 

7.1.3. A Pénzügyi Alap elısegíti: 
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• az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása 
érdekében anyagi eszközeik hatékonyabb 
felhasználását, 

• egyes gazdasági, fejlesztési mőveletek finanszírozását, 
a közös célok gyorsabb elérését, 

• települések összehangolt fejlesztéséhez és 
mőködtetéséhez az anyagi eszközök hatékonyabb 
felhasználását. 

7.1.4. A Pénzügyi Alap lehetıvé teszi, hogy a Társulás és annak 
Pénzügyi Alapja az Alap mőködésének ideje alatt a tagsági 
idıtartamra átadott hozzájárulásból képzett közös alapból az 
Alap tagjai a Társulási Tanács rendelkezése szerint: 
• az alap forrását, forrásának meghatározott részét 

együttesen felhasználhassák, 
• tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendı, 

illetve visszatérítendı támogatást kaphassanak. 

7.1.5. A Pénzügyi Alapban lévı összeget a Társulási 
megállapodásban foglaltaktól, illetve a Társulási Tanács által 
meghatározott céltól eltérıen felhasználni nem lehet. 

 
7.2. A Pénzügyi Alap forrásai 

7.2.1. Kötelezı befizetés: 

7.2.1.1. A tagdíj: 
• Évenként a tag a tárgyévi költségvetésénél 

figyelembe vett lakosságszáma szerint 
meghatározott tagdíjat tartozik megfizetni. 

• A tagdíjat minden évben, két részletben: - az 
elsı részletet (elıleg): január 15-ig, - a 
második részletet: július 15-ig kell 
megfizetni. 

• A tagdíj mértékét a Társulás – szükség 
szerint - éves költségvetésének 
meghatározásáról szóló határozat állapítja 
meg. 

• Az éves tagdíjat a tagok elsı részletét - tagdíj 
elıleg - az elızı évi tagdíj alapján kell 
megállapítani. A Társulási Tanács az 
eltéréseket a második részlet 
meghatározásánál, határozattal korrigálja.  
a Társulás éves költségvetésének 
meghatározásáról szóló határozat 
elfogadásától számított 30 napon belül fizetik 
meg. 

7.2.1.2. Feladat-ellátási költség: 
• A Társulás a jelen megállapodás, egyéb 

megállapodás(ok) alapján végzett 
feladatainak fedezetére a Társulási Tanács 
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által megállapított költségrıl feladat ellátási 
költség formájában határoz. 

• A feladat-ellátási költség megfizetésérıl a 
Társulási Tanács az azt elrendelı 
határozatában dönt. 

7.2.1.3. Saját elhatározáson alapuló befizetés: 
A tag önkormányzatok átmenetileg szabad 
forrásaikat meghatározott idıre átengedhetik a 
Társulás folyamatos mőködésének elısegítésére. 
 

7.2.1.4. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
irányadó eljárás menete:  

Amennyiben bármely tag-önkormányzat az arra 
megszabott eljárás alapján elfogadott vagy általa 
vállalt pénzügyi hozzájárulást - legyen az 
intézményfenntartásból eredı vagy bármely más, 
a Társulási Tanács határozata alapján a tagok 
részére meghatározott kötelezettségbıl származó 
fizetési kötelezettség - az arra megállapított 
határidıben nem teljesíti, úgy a fizetésre 
kötelezett önkormányzat polgármestere köteles 
errıl a Tanács elnökét a fizetési határidı lejártát 
követı három munkanapon belül tájékoztatni. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az 
önkormányzat várhatóan mely idıponttól lesz 
fizetıképes.  
A tájékoztatás elmulasztása esetén a fizetési 
határidı lejártát követı nyolc munkanapon belül 
a Társulás elnöke fizetési felszólítást küld az 
önkormányzat részére.  
A felszólítás kézhezvételét követı három 
munkanapon belül az önkormányzat 
polgármestere tájékoztatja a Társulás elnökét, 
hogy az önkormányzat várhatóan mely idıponttól 
lesz fizetıképes.  
A halasztási, illetve részletfizetési kérelmet a 
Társulás Pénzügyi Bizottsága soron következı 
ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási 
Tanácsnak a kérelem teljesítésére vagy 
elutasítására.  
Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, 
részletfizetés nem teljesítése esetén a Társulás 
határozatban dönt a további lépések megtételének 
lehetıségérıl. 

7.2.2. Egyéb források: 
• állami támogatás, hozzájárulás, 
• állami pályázati forrás, 



 29

• gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás 
vagy forrás, 

• a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli 
befektetésébıl származó, az adott évben fel nem 
használt tıke pénzpiaci elhelyezésébıl származó 
hozadék, 

• az alapból kihelyezett összeg hozadéka. 

7.2.3. Az Alapban az adott évben fel nem használt tıkét kizárólag 
garantált hozamú, 1 évnél nem hosszabb lekötéső 
állampapírba (állami kibocsátású értékpapírba) lehet 
befektetni. 

7.2.4. Az Alapba elhelyezett befizetés után a befizetınek kamat 
nem jár. 

 
7.3. A Pénzügyi Alap mőködése 

7.3.1. A Társulás az államháztartási törvény elıírásai alapján, az 
önkormányzati költségvetések elkészítését megelızıen - 
legkésıbb a tárgyév január 31-ig - éves költségvetést készít, 
és fogad el. 

7.3.2. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
Társulási Tanács fogadja el. 

7.3.3. A Pénzügyi Alap kezelésének, a felhasználására vonatkozó 
döntéseknek a meghozatala a Társulási Tanács feladata. 
Ennek körében a Társulási Tanács: 
• meghatározza a befizetések összegét, befizetésének 

határnapját, 
• gondoskodik az alapban lévı pénzek kezelésérıl, 
• az alap fel nem osztható tıkéjét évenként %-osan 

meghatározza, 
• meghatározza a közös alapból finanszírozandó és 

finanszírozható kiadásokat, fejlesztési célokat, 
• elbírálja a konkrét támogatási igényeket, 
• odaítéli a vissza nem térítendı támogatásokat 

összegszerően, a cél megjelöléssel, 
• dönt a visszatérítendı támogatások odaítélésérıl, 

meghatározza a visszaterítendı támogatások 
folyósításának részletes szabályait és visszafizetés 
feltételei és szabályait, 

• pénzpiaci mőveletek végzésére felhatalmazást ad. 
7.3.4. A Társulás gazdálkodásának jogszerőségét a Társulás 4.4.5. 

szerinti Állandó Pénzügyi Bizottsága folyamatosan és 
rendszeresen ellenırzi. 

7.3.5. A Társulás Pénzügyi Alapja kezelésének, pénzügyi-számviteli, 
gazdálkodási feladatainak ellátását a Társulás 
Munkaszervezete végzi.  
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7.3.6. A Pénzügyi Alap mőködésére, kezelésének szabályaira és a 
felhasználására a Társulás Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata további elıírásokat állapíthat meg. 

7.3.7. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó 
eljárás menete:  

Amennyiben bármely tag-önkormányzat az arra 
megszabott eljárás alapján elfogadott vagy általa 
vállalt pénzügyi hozzájárulást - legyen az 
intézményfenntartásból eredı vagy bármely más, a 
Társulási Tanács határozata alapján a tagok 
részére meghatározott kötelezettségbıl származó 
fizetési kötelezettség - az arra megállapított 
határidıben nem teljesíti, úgy a fizetésre kötelezett 
önkormányzat polgármestere köteles errıl a 
Tanács elnökét a fizetési határidı lejártát követı 
három munkanapon belül tájékoztatni. A 
tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy az 
önkormányzat várhatóan mely idıponttól lesz 
fizetıképes.  
A tájékoztatás elmulasztása esetén a fizetési 
határidı lejártát követı nyolc munkanapon belül a 
Társulás elnöke fizetési felszólítást küld az 
önkormányzat részére.  
A felszólítás kézhezvételét követı három 
munkanapon belül az önkormányzat polgármestere 
tájékoztatja a Társulás elnökét, hogy az 
önkormányzat várhatóan mely idıponttól lesz 
fizetıképes.  
A halasztási, illetve részletfizetési kérelmet a 
Társulás Pénzügyi Bizottsága soron következı 
ülésén elbírálja s javaslatot tesz a Társulási 
Tanácsnak a kérelem teljesítésére vagy 
elutasítására.  
Az eljárás eredménytelensége, illetve a halasztás, 
részletfizetés nem teljesítése esetén a Társulás 
határozatban dönt a további lépések megtételének 
lehetıségérıl. 

 
 

7.4. A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezése 

7.4.1. Amennyiben a társult, de kilépı települési önkormányzat, a 
közös Pénzügyi Alap kötelezı befizetésére vonatkozó 
kötelezettségével bármilyen központi vagy egyéb alapból, 
forrásból megvalósuló, közösen megkezdett beruházásban 
részt vesz, illetve részt vett, a kilépés ıt nem jogosítja fel arra, 
hogy a Társulási Tanácsi döntéssel megvalósuló 
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beruházásban, annak finanszírozásban az elıírt 
kötelezettségét – határidıben - ne teljesítse. 

7.4.2. Amennyiben a tag önkormányzat a Társulási Tanács döntése 
alapján visszatérítendı támogatásban részesült, és 
visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem 
teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig 
nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A 
teljesítést követıen a kilépés lehetısége számára a Tv-ben és 
a Társulási megállapodásban rögzített általános szabályok 
szerint nyílik meg. 

7.4.3. A kilépı tagot megilleti az általa teljesített 
hozzájárulásoknak, az alaptıkének vagy egy részének, a 
véglegesen kapott - az elhelyezési pénzpiaci mőveletekbıl 
származó - bevételei arányos része, ha annak 
felhasználásáról a Társulási Tanács nem döntött. (lásd: a 
7.4.1. pont.) 

7.4.4. A Társulás mőködése idején létrejövı közös vagyonból, a 
kilépı tagot megilletı vagyonrészt - a nevesítése és értékének 
meghatározása mellett - kiadni kizárólag abban az esetben 
lehet, ha az nem veszélyezteti a Társulás mőködését, 
feladatainak ellátását. Ebben az esetben a kilépı tagot - 
külön szerzıdésben rögzített - használati díj illeti meg. 

 
 

VIII. fejezet 
 

8.  A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE 
 
8.1. A Társulás megszőnik, ha: 

• annak megszőnését valamennyi tag települése képviselı-testületi 
határozattal kimondja; 

• ha a Társulásban és az Alapban csak egy tag marad; 
• törvény a megszüntetését elrendeli. 
 

8.2. A Társulás megszőnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös 
vagyonát vagyonfelosztási szerzıdésben osztják fel. A vagyonfelosztási 
szerzıdést a hatályos törvényekben és a Társulási megállapodásban 
rögzítettek szerint kell megkötni. 

 
8.3. A felosztás elvei a következık: 

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

• Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást 
és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon-rész az 
arányosított részben illeti meg a megszőnéskor a településeket. 
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8.4. A Társulás megszőnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon 
megszőntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és 
a közszolgáltatások ellátását sértse vagy veszélyeztesse. A létrejött 
vagyon célvagyon. 

 
8.5. A közös tulajdon megszőntetése és az ebbıl származó vagyoni igények 

kielégítése során, a Társulás tagjai csak olyan polgári jogi 
megoldásokat alkalmazhatnak (késıbbi, halasztott fizetés, csere stb.), 
amelyek a közfeladat ellátását nem sértik, vagy nem veszélyeztetik, a 
célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

 
8.6. A közös tulajdonban történı elszámolásig a közfeladatok ellátása 

érdekében a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát biztosítani 
kell. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos mőködtetés és 
feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás 
átengedése feltételeiben a felek külön állapodnak meg. 

 
 

IX. 
 

9.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
9.1. A Társulási megállapodást a Társulásban részt vevı települési 

önkormányzatok képviselı-testületeinek elfogadó és egyetértı 
határozatát követıen - a Társulás alakuló ülésén - a társulásban részt 
vevı települések polgármesterei és jegyzıi írják alá. 

 
9.2. A megállapodás az aláírás napján lép hatályba. A hatálybalépéshez 

valamennyi képviselı - testület határozata szükséges. Aláírásra az 
utolsóként meghozott képviselı - testületi döntést követıen kerül sor. 
A megállapodás az utolsó képviselı-testületi elfogadó határozat 
meghozatalával egyidejőleg lép hatályba. 

 
9.3. A megállapodás aláírása a megállapodás elválaszthatatlan részét 

képezı aláíró íven történik. A megállapodás 24 számozott oldalból, az 
aláíró ívbıl és a megállapodás mellékleteibıl áll. A megállapodás és az 
aláíró ív minden oldalát az alakuló ülésen választott jegyzıkönyv 
hitelesítık aláírják. 

 
9.4. A társult települések önkormányzatai kölcsönösen rögzítik, hogy e 

megállapodásból eredı vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton, 
egyeztetéssel kívánják rendezni. 

 
9.5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szervezeti és 

Mőködési Szabályzat, a vonatkozó törvény(ek) és más jogszabály(ok) az 
irányadóak. 

 
9.6. A Társulási Megállapodás mellékletei: 
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• 1. számú melléklet: Társulási tagok jegyzéke (neve, 
székhelye); 

• 2. számú melléklet: Szavazati arányok megoszlása; 
 

9.7. A Társulási megállapodás függelékei: 
• a mikro-térségi társulás(ok) megállapodása(i) és annak 

melléklete(i); 
• költségvetési szerv(ek) alapító okirata(i), mőködési engedély(ek)- 

és annak módosításai. 
 
 
Záradék: 
 
A Társulási Megállapodás 2005. május 4-én jött létre. A Társulási 
Megállapodás módosítását a Társulási Tanács 34/2006. (XI. 21.), a 65/2007. 
(XI. 06.), a 66/2007. (XI. 06.), valamint jelen módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva a 41/2010. (IX. 02.) számú határozatával hagyta jóvá.  
 
Hatályba lépésének napja: 2011.  .      . (a módosított megállapodást a 
tagtelepülések közül utolsóként jóváhagyó önkormányzat,       
Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadó határozatának napja) 
 
 
 
Monor, 2011.  április                               
 
 

Bénye     
     
     
   P.H.    
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polgármester    jegyzı 
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Gomba     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Gyömrı     
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polgármester    jegyzı 
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polgármester    jegyzı 
     
     
     
     
     
     
Maglód     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Monor     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
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Nyáregyháza     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Péteri     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Pilis     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Üllı     
     
     
   P.H.    
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Vasad     
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polgármester    jegyzı 
     
     
     
Vecsés     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
 

1. sz. Melléklet    

A Társulás tagnyilvántartása 
     

 Az Önkormányzat megnevezése, a belépés a határozatok  
 székhelye idıpontja száma  

 41/2005. ( IV.26.)  

 140/2007. ( XI.27.)  

 93/2010. (  X.12.)  

 

Bénye Község Önkormányzata                          
2216 Bénye, Fı út 74. 

2005.05.04 

   

 17/2005. (  V.03.)  
 60/2007. ( XI.22.)  

 41/2010. (  X.27.)  

 

Csévharaszt Község Önkormányzata                    
2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b. 

2005.05.04 

   
 65/2005. (  V.12.)  

 163/2007. ( XI.22.)  

 104/2010. ( IX.09.)  

 

Ecser Község Önkormányzata                   
2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

2005.05.04 

   

 66/2005. ( IV.27.)  
 121/2007. ( XI.26.)  

 154/2010. ( IX.09.)  

 

Gomba Község Önkormányzata                
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

2005.05.04 

   

 123/2005. ( IV.28.)  

 226/2007. ( XI.12.)  

 271/2010. (  X.01.)  
 

Gyömrı Város Önkormányzata                     
2230 Gyömrı, Szabadság tér 1. 

2005.05.04 

   

 33/2005. ( IV.27.)  

 43/2007. (XII.11.)  
 50/2010. (  X.07.)  

 

Káva Község Önkormányzata                   
2215 Káva, Pilisi u. 1. 

2005.05.04 

   

 3/2005. (   I.27.)  

 209/2007. (XII.19.)  

 176/2010. ( IX.22.)  
 

Maglód Város Önkormányzata                   
2234 Maglód, Fı út 12. 

2005.05.04 

   

 Mende Község Önkormányzata 2005.05.04 54/2005. ( IV.28.)  
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 2235 Mende, Fı u. 14. 2008.01.01-én kilépett  

 265/2005. (  V.12.)  

 659/2007. ( XI.22.)  

 438/2010. ( IX.16.)  

 

Monor Város Önkormányzata,                  
2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. 

2005.05.04 

   

 16/2006. (  X.11.)  
 213/2007. (XII.13.)  

 281/2010. ( IX.30.)  

 

Monorierdı Község Önkormányzata               
2213 Monorierdı, Béke köz 13. 

2007.01.01 

   

 47/2005. (  V.11.)  

 164/2007. (XII.11.)  
 165/2010. ( IX.14.)  

 

Nyáregyháza Község Önkormányzata              
2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37. 

2005.05.04 

   

 Az Önkormányzat megnevezése, a belépés a határozatok  

 székhelye idıpontja száma  

 8/a/2005. (   I.26.)  
 180/2007. (XII.05.)  

 187/2010. (  X.18.)  

 

Péteri Község Önkormányzata                  
2209 Péteri, Kossuth L. u. 2. 

2005.05.04 

   

 41/2005. ( IV.27.)  

 279/2007. ( XI.28.)  

 250/2010. ( IX.23.)  
 

Pilis Város Önkormányzata                       
2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. 

2005.05.04 

   

 Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 2005.05.04 135/2005. ( IV.25.)  
 2241 Sülysáp, Szent István tér 1. 2008.01.01-én kilépett  
 Úri Község Önkormányzata 2005.05.04 85/2005. ( IV.26.)  
 2244 Úri, Rákóczi u. 31. 2008.01.01-én kilépett  
 289/2007. (  X.25.)  

 294/2007. ( XI.21.)  

 184/2010. ( IX.15.)  
 

Üllı Város Önkormányzata                        
2225 Üllı, Templom tér 3. 

2008.01.01 

   

 83/2005. ( IV.28.)  

 203/2007. ( XI.08.)  
 156/2010. ( IX.16.)  

 

Vasad Község Önkormányzata                   
2211 Vasad, Kossuth L. u. 21. 

2005.05.04 

   

 228/2006. ( XI.30.)  

 204/2007. ( XI.20.)  

 188/2010. ( IX.14.)  

 

Vecsés Város Önkormányzata                  
2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

2008.01.01 
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2. sz. Melléklet 

  

 
 
    

A Társulás tagjainak szavazati aránya 

  

 
 
 
 
    

  Az Önkormányzat megnevezése, szavazati  

  székhelye 
lakosság -

szám arány  

   

   
  

Bénye Község Önkormányzata                             
2216 Bénye, Fı út 74. 

1 214 1,09% 

 
   

   
  

Csévharaszt Község Önkormányzata                    
2212 Csévharaszt, Kossuth L. u. 43/b. 

2 005 1,80% 

 
   
   
  

Ecser Község Önkormányzata                              
2233 Ecser, Széchenyi u. 1. 

3 671 3,30% 

 
   

   
  

Gomba Község Önkormányzata                           
2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 

3 021 2,71% 

 
   

   
  

Gyömrı Város Önkormányzata                             
2230 Gyömrı, Szabadság tér 1. 

15 994 14,36% 

 
   
   
  

Káva Község Önkormányzata                               
2215 Káva, Pilisi u. 1. 

643 0,58% 

 
   

   
  

Maglód Város Önkormányzata                             
2234 Maglód, Fı út 12. 

11 471 10,30% 

 
   

   
  

Monor Város Önkormányzata,                         
2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. 

18 036 16,19% 

 
   

   
  

Monorierdı Község Önkormányzata                        
2213 Monorierdı, Béke köz 13. 

4 282 3,84% 

 
   

   
  

Nyáregyháza Község Önkormányzata                       
2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 37. 

3 863 3,47% 

 
   

   
  

Péteri Község Önkormányzata                                
2209 Péteri, Kossuth L. u. 2. 

2 189 1,97% 

 
   

  

Pilis Város Önkormányzata                                     
2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. 

11 640 10,45% 
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Üllı Város Önkormányzata                                   
2225 Üllı, Templom tér 3. 

11 232 10,08% 

 
   

   
  

Vasad Község Önkormányzata                                 
2211 Vasad, Kossuth L. u. 21. 

1 839 1,65% 

 
   

   

  

Vecsés Város Önkormányzata                              
2220 Vecsés, Szent István tér 1. 

20 293 18,22% 

 
   111 393   
 
 


