
Vecsés Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 

Szám: 10/2012. 
J E G Y Z İ K Ö N Y V  

 
amely készült Vecsés Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 
2012. április 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel 
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötı termében 

megtartott ülésérıl 
 
 

Jelen vannak a késıbb érkezettekkel együtt: 
Szlahó Csaba polgármester, Tábori Ferenc alpolgármester, Alattyányi István, Czibolya 
Zoltán, Dabasi János, Dr. Fekete Károly, Dr. Lugosi Mária, Oláh László, Saska Istvánné, 
Szabó Attila képviselık  
 
Jelen vannak továbbá: 
Pável Béla alpolgármester, Mohainé Jakab Anikó jegyzı, Kecskeméti Róbert szakértı, Hanek 
Gábor szakértı Halápiné Borbás Ágnes aljegyzı, Igazgatási Osztály vezetıje, Geiger Gizella 
Vagyongazdálkodási Osztály vezetıje, Orbánné Forgó Erika Üzemeltetési Osztály vezetıje, 
Harazin István Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. ügyvezetı igazgatója, 
Háda Attila Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. projektmenedzser, Práczki 
Péter Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. projektmenedzser, Kiss Gyula 
JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. ügyvezetıje 
 
Levezetı elnök: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy a 11 fıs Képviselı-testületbıl 7 fı jelen van, így a Képviselı-testület határozatképes. 
Dr. Gerencsér Balázs képviselı úr jelezte, hogy egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni 
az ülésen. A Képviselı-testület ülését megnyitom. 
 
Felvételre javaslom az alábbi napirendi pontokat: 
 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola és a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
telekalakítás megindítására vonatkozó képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
A Róder Imre Városi Könyvtár vezetıjének támogatási kérelme Vecsés régi képeslapokon 
albumának kiadásához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a GYÁVIV Kft. jogutódjával a Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft-vel 
bérleti-üzemeltetési szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésre: 
Javaslat a Vecsés, Eötvös utca 17. szám alatti ingatlan megvételével kapcsolatos képviselı-
testületi döntés meghozatalára 
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Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a napirendi pontok felvételének 
elfogadását. 
 

77/2012. (IV.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alábbi 
elıterjesztéseket felveszi napirendjei közé. 
 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola és a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
telekalakítás megindítására vonatkozó képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
A Róder Imre Városi Könyvtár vezetıjének támogatási kérelme Vecsés régi képeslapokon 
albumának kiadásához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Javaslat a GYÁVIV Kft. jogutódjával a Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft-vel 
bérleti-üzemeltetési szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Zárt ülésre: 
Javaslat a Vecsés, Eötvös utca 17. szám alatti ingatlan megvételével kapcsolatos képviselı-
testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(7 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: megállapítom, hogy a jelenlévı képviselık száma 10 fı, mivel 
Alattyányi István, Czibolya Zoltán és Dr. Fekete Károly képviselı urak megérkeztek az 
ülésre. 
 
Szavazásra teszem fel a végleges napirendi pontok sorrendiségét. 
 

78/2012. (IV.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete napirendjét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
1. napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
2. napirendi pont  
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
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3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes önkormányzati 
rendeletekben meghatározott szabálysértések hatályon kívül helyezésérıl szóló …/2012. 
(……) önkormányzati rendelete megalkotására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
5. napirendi pont: 
Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelıirányzat biztosítására a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kérelme alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelısségvállalás 
Programja keretében kiírt 2012. évi pályázati felhívásra 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
7. napirendi pont: 
Budapest Airport Zrt. kérelme építési tilalom elrendelésérıl a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülıtér KL-RE/m övezetében 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi területének további feltöltésére 
Elıterjesztı: Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési helyi buszjárat üzemeltetésével kapcsolatban képviselı-testületi döntés 
meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Tavaszi Fesztivál elıirányzatának átcsoportosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola és a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
telekalakítás megindítására vonatkozó képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
12. napirendi pont: 
A Róder Imre Városi Könyvtár vezetıjének támogatási kérelme Vecsés régi képeslapokon 
albumának kiadásához 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
 
 



 4

13. napirendi pont: 
Javaslat a GYÁVIV Kft. jogutódjával a Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft-vel 
bérleti-üzemeltetési szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
15. napirendi pont: 
Kérdés 
 
16. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
17. napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
 
Zárt ülésen tárgyalandó: 
 
18. napirendi pont: 
Javaslat a városközpont projekthez kapcsolódóan a támogatási szerzıdésmódosítás utáni, új 
építési feladatnak minısülı munkák mőszaki ellenıri feladatainak ellátására kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
19. napirendi pont: 
Javaslat az elismerı címek valamint helyi kitüntetések odaítélésére a 12/2011. (III.25.) 
önkormányzati rendelet alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
20. napirendi pont: 
Javaslat a sport területén adományozható kitüntetések odaítélésére a 11/2011. (III.25.) 
önkormányzati rendelet alapján 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
21. napirendi pont: 
Javaslat a Vecsés, Eötvös utca 17. szám alatti ingatlan megvételével kapcsolatos képviselı-
testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
(9 igen szavazat, 1 tartózkodás) 
 
 
1.Napirendi pont: 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 



 5

 
Szlahó Csaba polgármester: elsıként a beruházásokról szeretnék tájékoztatást adni. 
A Mővelıdési Központ komplett közbeszerzési dokumentációját jóváhagyásra beküldtük az 
irányító hatóságokhoz és várjuk, hogy mielıbb el tudjuk indítani az eljárást. Teljesen új 
eljárás indul és az épületet szeretnénk most már minél hamarabb befejezni. 
A tér burkolása lassan elkészül, a használatbavételi engedélyezési eljárást a munkaterület 
átadása után tudjuk megindítani, ez azért is fontos, mert a piac visszahelyezése utána válik 
aktuálissá. 
A másik két Európai Uniós forrásból épülı projekt az útépítés és a bölcsıde építés 
folyamatosan halad. Reméljük, mindkét beruházás határidıre elkészül. 
 
Az elmúlt hónap tárgyalásai közül kiemelném, hogy április 2-án a Váci Püspökség épületében 
megbeszélést folytattunk az egyházmegye katolikus iskoláinak fıigazgatójával. A 
megbeszélés után hivatalos levelet is kaptunk, mely más megvilágításba helyezte az egyházi 
fenntartás ügyét. Ennek következtében általános tájékoztatót fogalmaztunk meg Jegyzı 
asszonnyal, melyet közzé tettünk a város honlapján és szerepelni fog a Vecsési Tájékoztató 
áprilisi számában is. Ezt a tájékoztatót szombaton még kiegészítettük, amely a tegnapi napon 
szintén felkerült a honlapra. Hivatalos levelünkre, melyben egy komplex iskola fenntartását, 
illetve átvételét ajánlottuk fel az egyházmegyének, még nem kaptunk írásos választ. Nem 
szeretném részletesen kifejteni ezt a kérdéskört, hiszen a honlapon szereplı anyagban 
megfogalmaztuk az Önkormányzat álláspontját. 
Viszont úgy éreztük, hogy innen helybıl nem mindenki segíti Vácon a mi iskolaügyünket, és 
olyan megvalósítást akarnak ráerıltetni a városra, ami kivitelezhetetlen és megoldhatatlan 
feladat elé állít bennünket. Azt szeretnénk, hogy egy ilyen iskola létrejöttét egyetértés kísérné. 
Ezen helyzet kialakulása miatt április 18-án széleskörő egyeztetést tartottunk, hogy minden 
érintett elsı kézbıl kapjon információt. A megbeszélésen a plébános urak, az iskolaigazgatók, 
az egyházközségek vezetıi, valamint a Képviselı-testület tagjai vettek részt. Azért is hoztuk 
össze ezt a széleskörő egyeztetést, hogy ne gondolja senki, hogy itt egyéni érdekekrıl van szó, 
hanem a Képviselı-testület és a közösségek döntésérıl. 
 
Április 4-én az ASA Magyarország Kft. ügyvezetı igazgatójával és a kereskedelmi igazgató 
asszonnyal folytattunk megbeszéléseket. A tárgyalás eredményeképpen sikerült az elsı 
negyedévre a szemétlerakási díjból kedvezményt kapnunk, illetve a zöldhulladék lerakására 
kedvezı ajánlatot tettek a cég képviselıi.  
 
Április 12-én Jegyzı asszonnyal a GYÁVIV taggyőlésén vettünk részt, ahol megalakult a 
GYÁVIV utódja a Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft., és beléptek azok az új tagok 
is, akikkel összefogva elérjük a törvényben elıírt minimum felhasználói egyenértéket. 
 
Ugyanezen a napon Tábori Ferenc alpolgármester úr részt vett a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülıtéren megrendezett Zajvédelmi Bizottsági ülésen. 
 
Április 13-án lebonyolításra került az egynapos RETS konferencia, melynek a fı szervezıje 
Práczki Péter volt. Értesüléseim szerint a konferencia mindenki megelégedésére zajlott le. 
 
Városi rendezvényeinkrıl is tennék említést. Március 30-án került megrendezésre a 
Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő Általános Iskolában a német 
nemzetiségi szavalóverseny. 
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Április 14-én a Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola adott otthont a városi vers- és 
prózamondó versenynek. 
 
Április 20-án megnyílt a Vecsési Tavaszi Fesztivál Petrás Mária keramikus mővész és 
énekmővész tárlatával, amelyet mindenkinek a figyelmébe ajánlok. 
 
Április 22-én ünnepi igehirdetés keretében a Délpesti Egyházmegye esperese beiktatta 
Dömötör Norbert református lelkipásztort. Ezen ünnepi alkalomból Tábori Ferenc 
alpolgármester úrral köszöntöttük Dömötör urat. 
 
Hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását. 
 

79/2012. (IV.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: mielıtt rátérnénk a következı napirendi pontra, Práczki Péter, a 
Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. projektmenedzsere szeretne 
beszámolni az április 13-án Vecsésen megrendezett RETS konferenciáról, ehhez kérem a 
Képviselı-testület hozzájárulását. 
 

80/2012. (IV.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Práczki 
Péter, a RETS program vezetıje beszámoljon az április 13-án megrendezett egynapos 
konferenciáról. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Práczki Péter Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. projektmenedzsere: 
Tisztelt Képviselı-testület! Az április 13-án megrendezett RETS konferenciáról szeretnék 
néhány szót szólni. Elıször rendeztünk ilyen konferenciát Vecsésen, de mivel más 
országokban már nagyon sok ilyenen vettünk részt, ezért tudtuk, hogy mi az, amit tılünk 
elvárnak. Ez a rendezvény ezeket az igényeket teljes mértékben kielégítette, ezért szeretném 
megköszönni mindazoknak akik részt vettek rajta, illetve a szervezésében. Köszönöm 
Polgármester úrnak, aki a konferenciát megnyitotta, Tábori Ferenc alpolgármester úrnak, aki a 
vendégek fogadásában, ellátásában nyújtott segítséget, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és 
a Vecsés Városközpont-fejlesztı Projekt Non-Profit Kft. munkatársainak a lebonyolításban 
való részvételt. Részt vett a konferenciánkon Dr. Kerkes Sándor a Corvinus Egyetem 
intézményvezetı tanára, Guy Turchany, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének 
alelnöke, Catherine Ledig, a strasbourgi egyetem docense, a RETS program igazgatója. 
Mindenki itt volt, aki ennek a konferenciának nevet és rangot adott.  
Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy szeptemberben valószínőleg a Stáció Hotelben 
egy ennél nagyobb konferenciát fogunk rendezni, ahol minimum 100 résztvevıt fogunk 
vendégül látni. Ennek a konferenciának a fı témaköre a geotermikus energia lesz, mindenkit 
sok szeretettel várunk. 



 7

Szeretném elmondani, hogy a korábbi konferenciákhoz képest az elıadásokat élıben lehetett 
követni az interneten, és a Youtube-on is visszanézhetı lesz. 
Az oktatás továbbra is folytatódik, május 15-én a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére is 
tartunk egy összefoglaló tájékoztatást. Az iskolákat is folyamatosan felkeressük, április 21-én 
a Föld napja alkalmából a Petıfi Gimnáziumban tartottam elıadást a diákoknak. 
 
Szlahó Csaba polgármester: gratulálok a lebonyolításhoz, az interneten én is néztem az 
elıadásokat. 
 
 
2.Napirendi pont: 
Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról 
Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az anyag írásos, kiküldésre került. Kinek van kérdése, 
hozzászólása a napirendhez? 
 
Nincs kérdés, hozzászólás. 
 
Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását. 
 

81/2012. (IV.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
3. napirendi pont: 
Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes önkormányzati 
rendeletekben meghatározott szabálysértések hatályon kívül helyezésérıl szóló …/2012. 
(……) önkormányzati rendelete megalkotására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 

14/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 
 
Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete megalkotja Vecsés Város 
Önkormányzatának 14/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati 
rendeletekben meghatározott szabálysértések hatályon kívül helyezésérıl.  
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(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
4. napirendi pont: 
Javaslat a JUSEC Biztonsági Szolgáltató Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

82/2012. (IV.24.) határozat 
 
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a JUSEC Biztonsági Szolgáltató 
Kft. 2011. évi beszámolóját elfogadja. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
5. napirendi pont 
Javaslat a nyári napközis tábor költségeihez pótelıirányzat biztosítására a Családsegítı- és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének kérelme alapján 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 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. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

83/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 3. melléklet 4.1. során lévı „Általános 
Tartalékalap” elıirányzat terhére 500.000 Ft összegő pótelıirányzatot biztosít a 7.1 
melléklet 3.1. során lévı „Családsegítı nyári tábor” el ıirányzatra. 
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2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 
gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról és terjessze a Képviselı-testület 
elé. 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

 polgármester 
 

Határid ı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítására: a 2012. szeptember havi 
ülés (II. negyedévi módosítás) 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
6. napirendi pont: 
Javaslat pályázat benyújtására a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelısségvállalás 
Programja keretében kiírt 2012. évi pályázati felhívásra 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását.  
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és a HungaroControl Zrt. pályázati felhívására két javaslatot 
tett. Az egyik javaslat az ıszi lombgyőjtés lenne, ezzel kapcsolatban 200 darab komposztáló 
konténert kellene beszerezni és a lakosság felé 1.000,- Ft/db jelképes áron értékesíteni. A 
másik javaslat a veszélyes hulladékok összegyőjtése lenne. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: a Sport Bizottság és az Oktatási Bizottság 
együttes ülésen tárgyalta az elıterjesztést és a HungaroControl Zrt. által meghatározott célok 
közül az alábbi három témakörökben javasol pályázni: 

- „A természeti környezet fenntartásának, védelmének, rekultivációjának, a fenntartható 
fejlıdés elısegítése érdekében indított programok, akciók és kezdeményezések 
közvetlen, illetve az ilyen programokat, kezdeményezéseket és akciókat szervezı-
végrehajtó szervezetek támogatása” 

- „Helyi közösség identitásának, kultúrájának fejlesztése” 
- „E célokat támogató, oktató-nevelı programok megvalósítása”, ennél a témakörnél 

merült fel a megújuló energiával kapcsolatban az oktatás támogatása. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az „A” 
változatú határozati javaslat elfogadását a Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási Bizottság 
és a Sport Bizottság által megjelölt célok meghatározásával. 
 

84/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be a HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelısségvállalás Programja 
keretében a 2012. évre kiírt pályázati felhívásra az alábbi témákban: 

  
 A természeti környezet fenntartásának, védelmének, rekultivációjának, a 

fenntartható fejlıdés elısegítése érdekében indított programok, akciók és 
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kezdeményezések és az e célokat támogató, oktató-nevelı programok 
megvalósítása keretében a 

 
- „zöld hulladék győjtése - komposztáló ládák beszerzése” 
- „veszélyes hulladékok összegyőjtése” 
- „A megújuló energia jelene és jövıje” címő pályázatokkal 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a pályázat elkészíttetésére és 

határidıben történı benyújtására. 
 
     Felelıs: Szlahó Csaba 
                          polgármester 
     
     Határidı: azonnal; a pályázat benyújtására: legkésıbb 2012. május 10-ig. 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
7. napirendi pont: 
Budapest Airport Zrt. kérelme építési tilalom elrendelésérıl a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülıtér KL-RE/m övezetében 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: a reptér elsı körben a Légyügyi Hatósághoz fordult, ık küldték 
tovább felénk ezt a kérvényüket építési tilalom elrendelésérıl. Nem tartjuk indokoltnak, hogy 
bármilyen különösebb indok nélkül építési tilalmat vezessünk be, ezért nem is javaslom ennek 
támogatását. 
 
Hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.  
 

85/2012. (IV.24.) határozat 
 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Budapest 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülıtér – Vecsés közigazgatási területén lévı KL – 
RE/m övezető ingatlanjaira építési tilalmat nem rendel el, mivel a tilalom 
elrendelésére vonatkozó, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvényben foglalt feltételek nem állnak fenn.  

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntésrıl 

értesítse a kérelmezıt és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalát. 
 

Határid ı: azonnal, értesítésre a döntést követı 3 napon belül. 
 
Felelıs: Szlahó Csaba  
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   polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
8. napirendi pont: 
Javaslat a Lanyi területének további feltöltésére 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadását javasolja azzal a megjegyzéssel, hogy helyszíni 
bejárást kezdeményez a bizottság tagjainak részvételével. 
 
Dabasi János Környezetvédelmi Bizottság elnöke: a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta 
az elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Gazdasági Bizottság által javasolt 
helyszíni bejárást a Környezetvédelmi Bizottság tagjai is indokoltnak tartják. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

86/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vecsés, 367/14. helyrajzi 

számú, önkormányzati tulajdonú, un. „Lanyi tó” terü letének további feltöltésére 
vonatkozóan úgy dönt, hogy a VETÜSZ Kft.-vel megkötött Megállapodás a 
25375/2012. sz. építési engedély érvényességéig, 2013. március 23-ig 
meghosszabbításra kerüljön.  

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a megállapodás módosításának aláírására. 
 
 Határidı:  azonnal, a megállapodás megkötésére:  

a döntést követı 5 napon belül 
 
 Felelıs:  Szlahó Csaba polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
9. napirendi pont: 
Javaslat a vecsési helyi buszjárat üzemeltetésével kapcsolatban képviselı-testületi döntés 
meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
hosszas vita után döntött arról, hogy elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal a 
szándékkal, hogy jól át kell gondolni, hogy a jövıben milyen lehetıségek vannak a helyi 
buszjárattal kapcsolatban. Egy realizált menetrenddel mindenképpen szükséges tovább 
üzemeltetni a helyi járatot. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Saska Istvánné Szociális Bizottság elnöke: semmiképpen nem szeretném, ha ez a helyi 
buszközlekedés teljes mértékben megszőnne. Mindenképpen át kell gondolni a gazdaságos 
üzemeltetés módját, de megszüntetni nem szabad, hiszen az idıs embereknek ez az egyetlen 
lehetısége, hogy eljussanak a Szakorvosi Rendelıintézetbe, a piacra vagy a temetıhöz. Nem 
azt tartom fı szempontnak, hogy a gyerekek busszal el tudjanak jutni az iskolába, ık 
mehetnek gyalog is, de az idıs embereket segíteni kell abban, hogy eljussanak a szükséges 
helyekre.  
 
Szabó Attila képviselı: az egyik bizottsági ülésen elhangzott egy felvetés, hogy vizsgáljuk 
meg, hogy az Önkormányzat milyen módon tudja magára vállalni a helyi buszjárat 
üzemeltetését, hiszen nem lenne jó, ha megszőnne, de az sem jó, ha üresen járnak a buszok.  
 
Szlahó Csaba polgármester: az alapvetı koncepció az volt, hogy mivel ez több mint húsz 
millió forintba kerül egy évbe, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül ezt a félévet 
lehetett biztosítani, azt is csökkentett menetben, és utána pedig meg kell vizsgálnunk, hogy 
milyen irányban tudunk továbbhaladni. A Polgármesteri Hivatal munkatársai a Képviselı-
testület döntése alapján kétszer is végigellenırizték a járat kihasználtságát, megállapítható, 
hogy vannak problémák. Az is felmerült, hogy az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat 
tulajdonában lévı cég buszt vásárol, és aktív idıszakban a piac, a Szakorvosi Rendelı vagy a 
Market Central felé indítunk egy járatot, amely végig megy a városban. Nem lenne olyan 
menetrend szerinti járat, mint ahogy megszokta a lakosság, de arra lenne mód, hogy 
eljussanak a fontosabb helyekre. Nagyon sok megszorítás várható az Önkormányzat életében 
a bevételek tekintetében, ezért a kiadásainkat is kénytelenek vagyunk csökkenteni, de mint 
ahogy több képviselı is elmondta, hogy nem lenne jó, ha teljesen megszőnne a helyi járat, és 
ezt mi sem szeretnénk, de 21 millió forintból lehet, hogy saját buszt tudnánk üzemeltetni. A 
Vagyongazdálkodási Osztály feladata, hogy megvizsgálja a lehetıségeket. 
 
Czibolya Zoltán Sport Bizottság elnöke: ez a helyi buszjárat egy szolgáltatás, ha a szolgáltatás 
minıségét lerontjuk, akkor várható, hogy a kihasználtság is csökkeni fog. Azért veszik 
jelenleg kevesebben igénybe a buszt, mert kevesebb a járat, nem megbízható, nem mernek rá 
számítani az emberek. Ennek ellenére én sem értek azzal egyet, hogy teljesen megszőntessük 
a helyi buszjáratot, hiszen gyerekek és idısek is használják. 
 
Szlahó Csaba polgármester: olyasmi rendszerben kellene mőködtetni, mint ahogy a 
kisbuszunk szállítja az idıseket a Gondozási Központba. 
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Mohainé Jakab Anikó jegyzı: most arról kell döntenie a Képviselı-testületnek, hogy nincs 
közbeszerzés sem pályázati kiírás, hanem megvizsgáljuk a lehetıségeket, és májusban 
visszatérünk rá. 
 
Szlahó Csaba polgármester: egyéb hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
 

87/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Vecsés város 

közösségi közlekedésének üzemeltetésére vonatkozó új közbeszerzési/pályázati 
eljárást nem indít.  

2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vagyongazdasági Osztály 
bevonásával a 2012. májusi Képviselı-testületi ülés idıpontjáig tegyen javaslatot 
Vecsés város közösségi közlekedésének új üzemeltetési formájával kapcsolatban.  

Határid ı: azonnal, a döntést követı 30 napon belül  

Felelıs:    Szlahó Csaba 
 polgármester   

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
10. napirendi pont: 
Javaslat a Tavaszi Fesztivál elıirányzatának átcsoportosítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel a határozati 
javaslat elfogadását. 
 

88/2012. (IV.24.) határozat 
 
6) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Orbán 

Balázs Erdélyi Kör Egyesület részére 2.500.000 Ft-t támogatást nyújt az 
Önkormányzat költségvetésérıl szóló 5/2012. (II.29.) számú rendelet 3.2. számú 
melléklet 1.6.1.8.2 soráról a Tavaszi Fesztivál Családi Nap megrendezésére. 

A Képviselı-testület felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy a kérelemben 
megjelölt célok megvalósításáról, a megvalósulást követı 45 napon belül elszámolást 
kell készítenie a Pénzügyi Osztály részére. 
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7) A támogatás összegének biztosítására kizárólag támogatási megállapodás alapján 
kerülhet sor, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán kell megkötni. 

8) Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészítésérıl, és terjessze azt a Képviselı-testület elé. 

Határid ı: azonnal,  
rendelet módosításra: a Képviselı-testület 2012. szeptember havi ülése 
(2012. II. negyedévi rendeletmódosítás) 

Felelıs: Szlahó Csaba  
 polgármester 
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
11. napirendi pont: 
Javaslat a Halmi Telepi Általános Iskola és a Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
telekalakítás megindítására vonatkozó képviselı-testületi döntés meghozatalára 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság tárgyalta az 
elıterjesztést, és az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok közül az I., a II. „B” 
változatot, a III. és a IV. „B” változatot 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatok közül az I., a II. „B” 
változatot, a III. és a IV. „B” változatot egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az I. számú 
határozati javaslat elfogadását. 
 

89/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati tulajdonú Vecsés, Halmy József tér 1. szám alatti, 3432 helyrajzi 
számon nyilvántartott Halmi Telepi Általános Iskola telekingatlanának és mőfüves 
pályájának leválasztásához (megosztásához) hozzájárul. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a telekalakítás megindításáról. 
 

Határid ı: azonnal; a Földhivatalhoz történı kérelem benyújtására: a döntést követı 
30 napon belül 
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Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester   

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a II. számú határozati javaslat „B” 
változatának elfogadását. 
 

90/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati tulajdonú Vecsés, Halmy József tér 1. szám alatti, 3432 helyrajzi 
számon nyilvántartott Halmi Telepi Általános Iskola Kikindai utca felıli 
iskolaszárny leválasztásához (megosztásához) hozzájárul. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a telekalakítás megindításáról. 
 

Határid ı: azonnal; a Földhivatalhoz történı kérelem benyújtására: a döntést követı 
30 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester   
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a III. számú határozati javaslat elfogadását. 
 

91/2012. (IV.24.) határozat 
 
8. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Petıfi tér 1. szám alatti, 1955 helyrajzi számon 
nyilvántartott Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium ingatlanrészének 
(szolgálati lakás) leválasztásához (megosztásához) hozzájárul. 

 
9. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a telekalakítás megindításáról. 
 

Határid ı: azonnal; a Földhivatalhoz történı kérelem benyújtására: a döntést 
követı 30 napon belül 

 
Felelıs: Szlahó Csaba 

polgármester   
 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
Szlahó Csaba polgármester: szavazásra teszem fel a IV. számú határozati javaslat „B” 
változatának elfogadását. 
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92/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, Vecsés, Petıfi tér 1. szám alatti, 1955 helyrajzi számon 
nyilvántartott Petıfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium ingatlanának 
telekalakításához (megosztásához) hozzájárul. 

 
2. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a telekalakítás megindításáról. 
 
Határid ı: azonnal; a Földhivatalhoz történı kérelem benyújtására: a döntést 

követı 30 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester   

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
12. napirendi pont: 
A Róder Imre Városi Könyvtár vezetıjének támogatási kérelme Vecsés régi képeslapokon 
albumának kiadásához 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: az Oktatási Bizottság tárgyalta az elıterjesztést, 
és az „A” változatú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: nagyon szép anyagot állított össze a Róder Imre 
Városi Könyvtár, ami unokáinknak, dédunokáinknak is nagyon szép emlék lehet. A Pénzügyi 
Bizottság az „A” változatú határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén, szavazásra teszem fel az „A” változatú 
határozati javaslat elfogadását 200.000,- Ft támogatási összeggel. 
 

93/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vecsésrıl 

készült fotók régi képeslapon, album formájában és 500 példányban történı 
kiadásának nyomdai munkáival a Régió Lapkiadó Kft-ét bízza meg. A nyomdai 
költségekre bruttó 200.000,-Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendelet 3.2 számú mellékletének 2.9.1. Általános tartalék elıirányzat 
sora terhére. 

 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 

gondoskodjon a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés 
elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl.  
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Felelıs: Szlahó Csaba  

polgármester 
 

Határid ı: azonnal, 
a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül, 
a költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása.                   

 

(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
13. napirendi pont: 
Javaslat a GYÁVIV Kft. jogutódjával a Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft-vel 
bérleti-üzemeltetési szerzıdés megkötésére 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
 
Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. Felkérem az érintett 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságaik állásfoglalását. 
 
Oláh László Pénzügyi Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
 
Alattyányi István Gazdasági Bizottság elnöke: a Gazdasági Bizottság is tárgyalta az 
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. 
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

94/2012. (IV.24.) határozat 
 
1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a GYÁVIV Kft. 

jogutódjával, a Dél-Pest Megyei Víziközmő Szolgáltató Kft-vel a határozat 
mellékletét képezı bérleti-üzemeltetési szerzıdést. 

 
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerzıdést az Önkormányzat 

nevében írja alá. 
 
Határid ı: azonnal, a szerzıdés aláírására és a Kft. értesítésére: a döntést követı 

8 napon belül 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
14. napirendi pont: 
Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
Elıterjesztı:  Szlahó Csaba polgármester 
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Szlahó Csaba polgármester: az elıterjesztés írásos, kiküldésre került. 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.  
 
Szlahó Csaba polgármester: hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat 
elfogadását. 
 

95/2012. (IV.24.) határozat 
 
4. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat 

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

 
5. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást 

az önkormányzat nevében írja alá. 
 

Felelıs: Szlahó Csaba 
polgármester 

 
Határid ı: a Társulás értesítésére: 2012. április 30. 

  
(10 igen szavazat, egyhangú) 
 
 
15. napirendi pont: 
Kérdés 
 
Szlahó Csaba polgármester: megkérem képviselıtársaimat, hogy akinek kérdése van, az tegye 
fel. 
 
Nincs kérdés. 
 
 
16. napirendi pont: 
Közérdekő bejelentés 
 
Dr. Lugosi Mária Oktatási Bizottság elnöke: szeretném megkérni Tisztelt Képviselıtársaimat, 
hogy akinek módja van rá, az a szombaton megrendezésre kerülı Lóti Futi futóversenyre 
jöjjön el. 
Május 12-én szombaton 19 órakor a Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvő 
Általános Iskola aulájában egy koncert keretében kerül megrendezésre az öreg zenészek 
találkozója. Másnap a falusi templomban a misén is játszanak, majd utána egy ünnepi ebéd 
lesz, amelyre minden képviselıt szeretettel várunk. 
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17.Napirendi pont: 
Napirendi javaslat 
 
Szlahó Csaba polgármester: a munkarend szerint haladunk tovább. A következı rendes 
képviselı-testületi ülés május 29-én lesz megtartva, de addig még várható rendkívüli ülés is. 
 
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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Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
14/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

 
az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértések hatályon kívül 

helyezésérıl 
 

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szabálysértésekrıl, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) Hatályát veszti a Vecsés Város temetıjérıl és használatának szabályairól szóló 23/2000. 
(X. 4.) Ök. rendelet 14. § (1) bekezdése.  
(2) Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 8/2001. (II. 21.) Ök. rendelet 11. §-a. 
(3) Hatályát veszti a helyi környezet védelmérıl szóló 14/2002. (VIII. 8.) rendelet 14. §-a. 
(4) Hatályát veszti a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról szóló 24/2008. (XI. 18.) 
rendelet 11. §-a. 
 

2. § 
 

Hatályát veszti a szeszesital közterületen való fogyasztásának tilalmáról szóló 23/2007. (X. 
30.) rendelet. 
 

 
3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
Vecsés, 2012. április 24. 

                        
 
 
 
 
 Szlahó Csaba                                     Mohainé Jakab Anikó 

                          polgármester                                             jegyzı 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2012. április 27.:                              Mohainé Jakab Anikó 
                                                                                                             jegyzı 
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A 95/2012. (IV.24.) 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 
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Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati 

Kistérségi Társulás módosításokkal 
egységes 

szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodása 

 
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló, 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 
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Önkormányzati Kistérségi Társulás” 
felirattal. 

 
1.1. A Társulás jogi személy, 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. 
Egyébiránt a Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek 
mőködésére vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 
1.9. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén 

 elnökhelyettese 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. 

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

4.3.2. 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. 

 
4.4. 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. 

 
 

II. fejezet 
 

2.  A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 
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1.0. A Társulásban résztvevı önkormányzatok képviselı-testületei a közös 
céloknak megfelelı hatékony és eredményes tevékenység érdekében a 
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. 
 

2.0. 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. 

 
3.0. 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. 
 

4.0. 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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III. fejezet 

 
3.  A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

 
1.1. A Társulás döntést elıkészítı, koordináló és végrehajtás-szervezı 

feladatainak 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. 

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

1.1.2. 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 
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közremőködésével kell az elemzéshez szükséges adatbázist 
összegyőjteni. 

 
 

IV. fejezet 
 

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

1.0.0. 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. 

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

3.0.0. 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. 

 
1.1. A tagsági jogviszony megszőnése 

1.1.1 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. 

1.1.2 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.   

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

1.1.1. 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. 

1.1.2. Nem szüntethetı meg a tagság mindaddig, amíg az a tag, 
amely visszatérítendı támogatásban részesült, a 
visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti. 
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4.3. A Társulás tagnyilvántartása 

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

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

testületi határozat számát 
• 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 Tanács, 
• a Társulási Tanács Elnöke, 
• a Társulási Tanács Elnökhelyettese, 
• a Társulási Tanács állandó és eseti bizottságai,  

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 

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. 

4.4.2. Társulási Tanács Elnöke 

1.1.1.1. 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 polgármester tagok 
sorából, az önkormányzati ciklus idejére Elnököt 
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választ. Az Elnök személyére a Tanács bármely 
tagja javaslatot tehet. A Társulási Tanács 
Elnökének megválasztásához minısített többség 
szükséges (5.3.2 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.  

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

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

4.4.3. Társulási Tanács Elnökhelyettese(i) 

4.4.2.1. A Társulási Tanács a saját tagjai sorából 
elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket választ. Az 
elnökhelyettes(ek) személyére az Elnök tesz 
javaslatot. A Társulás elnökhelyettesének 
megválasztásához minısített többség kell (5.3.5. 
alpont). 

4.4.2.2. Több elnökhelyettes esetén a Társulás Szervezeti 
és Mőködési Szabályzata határozza meg azt, hogy 
az elnökhelyettesek milyen sorrendben 
helyettesítik az elnököt. 

1.0.0. Állandó Bizottság(ok) 

2.0.0.0. A jelen megállapodás II. fejezet 2.1. pontjában 
foglalt feladatok ellátására, a Társulási Tanács 
megalapozott döntéseinek elıkészítése, 
meghozatala, és végrehajtása elısegítésére a 
Társulás Állandó Bizottságokat hozhat létre. Az 
állandó bizottságok felsorolását a Társulás Szmsz-
e tartalmazza. 

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

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

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

6.0.0.0. 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 

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

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

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

4.4.6. Eseti bizottság(ok) 

4.4.6.1. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan 
meghatározott feladatának elıkészítésére és 
végrehajtásának szervezésére a Társulási Tanács 
eseti bizottságot hozhat létre. 

4.4.6.2. Az eseti bizottság 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 bizottság tagjait az állandó bizottsági tagok 
választására vonatkozó szabályok szerint választja 
meg. 

4.4.7. Társulás költségvetési szerve(i) (Munkaszervezet) 

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

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

1.1.1.3. A Munkaszervezet feladata különösen: 
• 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 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, 
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 határozza meg az ellátandó 
feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámot. 

1.1.1.1. 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. 

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

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

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

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

 
4.4.8. A Társulás személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító 
intézményt tart fenn. A Kistérségi Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat (2200 Monor, Dobó I. u. 6.) ellátási területére -a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a 
fizetendı térítési díjakról-családsegítés vonatkozásában- rendelet 
megalkotására kijelölt önkormányzat: Monor Város Önkormányzata 
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 

 
 

V. fejezet 
 

5.  A TÁRSULÁS MŐKÖDÉSE 
 
1.1. A Társulási Tanács ülései 

1.1.1. 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. 

1.1.2. 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. 

1.1.3. 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. 

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

1.1.5. 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 
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meg, és az ülés folyamán a határozatképességet 
folyamatosan figyelemmel kíséri. 

1.1.6. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak. A Társulási Tanács 
• 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. 

1.1.7. A Társulási Tanács üléseirıl 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.  

1.1.8. A területileg illetékes 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. 

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

1.1.10. A területileg illetékes Pest Megyei Kormányhivatal vezetıje 
törvényességi felügyeletet 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  

1.0.0. A Társulás döntéseit az ülésein határozat formájában hozza. 

2.0.0.0. A Társulási Tanács ülésén a javaslat 
elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata 
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szükséges, amellyel az általuk képviselt 
települések lakosságszáma meghaladja a 
kistérségi települések összlakosságszámának 
egyharmadát (egyszerő többséggel hozott döntés). 

3.0.0. 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. 

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

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

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

jóváhagyásához; 
• a többcélú kistérségi társulási megállapodás 

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

csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz. 
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7.0.0. 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  csatlakozás elutasítása miatt az egy 
társulási tagra esı társulási költség magasabb lett. 

 

8.0. A Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

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

10.0.0. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat nem tartalmazhat 
jogszabállyal és a jelen megállapodással ellentétes 
rendelkezéseket. 

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

12.0.0. 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. 

 

 

VI. fejezet 

 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

6.1. A Társulás tagjának jogai 
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1.8.1. Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésein - 
képviselıje útján - a saját önkormányzata érdekeit. 

1.8.2. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési 
tevékenységét. 

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

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

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

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

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

1.8.8. 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. 

1.8.9. Betekinthet a Társulás irataiba. 

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

1.8.11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt 
tagnak joga van a kisebbségi vélemény - szükség esetén szó 
szerinti - rögzítésére és képviseletére, 

1.8.12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó 
elınyökbıl. 

 

6.2. A társulás tagjainak kötelességei 

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

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

1.1.3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

1.1.4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 
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1.1.5. 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. 

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

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

1.1.8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység 
folytatása, a vagyon megóvása és annak lehetıség szerinti 
gyarapítása. 

 

 

VII. fejezet 

 

7.  A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI ALAPJA, VAGYONA 

 

1.0. Pénzügyi Alap 

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

3.0.0. 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. 

4.0.0. A Pénzügyi Alap elısegíti: 
• 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. 

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

• tervezett céljaik megvalósításához vissza nem térítendı, 
illetve visszatérítendı támogatást kaphassanak. 

6.0.0. 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 

1.1.1. Kötelezı befizetés: 

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

figyelembe vett lakosságszáma szerint 
meghatározott tagdíjat tartozik megfizetni. 

• A tagdíj mértékét a Társulás éves 
költségvetésének meghatározásáról szóló 
határozat állapítja meg. 

• Az éves tagdíjat a tagok a Társulás éves 
költségvetésének meghatározásáról szóló 
határozat elfogadásától számított 30 napon 
belül fizetik meg. 

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

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

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

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

 

7.2.2. Egyéb források: 

• állami támogatás, hozzájárulás, 
• állami pályázati forrás, 
• 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. 
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7.2.3. Az Alapba elhelyezett befizetés után a befizetınek kamat 
nem jár. 

 

7.3. A Pénzügyi Alap mőködése 

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

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

3.0.0. 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. 
4.0.0. A Társulás gazdálkodásának jogszerőségét a Társulás 4.4.5. 

szerinti Állandó Pénzügyi Bizottsága folyamatosan és 
rendszeresen ellenırzi. 

5.0.0. A Társulás Pénzügyi Alapja kezelésének, pénzügyi-számviteli, 
gazdálkodási feladatainak ellátását a Társulás 
Munkaszervezete végzi.  

6.0.0. A Pénzügyi Alap mőködésére, kezelésének szabályaira és a 
felhasználására a Társulás Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata további elıírásokat állapíthat meg. 

7.0.0. 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 
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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 
beruházásban, annak finanszírozásban az elıírt 
kötelezettségét – határidıben - ne teljesítse. 

4) 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. 

4) 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 
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felhasználásáról a Társulási Tanács nem döntött. (lásd: a 
7.4.1. pont.) 

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 

 

1.1. 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. 
 

1.2. 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. 

 

1.3. 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. 

 

1.4. 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. 

 

1.5. 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. 
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1.6. 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 

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. A megállapodás aláírása a megállapodás elválaszthatatlan részét 
képezı aláíró íven történik. A megállapodás 23 számozott oldalból, az 
aláíró ívbıl és a megállapodás mellékleteibıl áll. 

 

1.4. A társult települések önkormányzatai kölcsönösen rögzítik, hogy e 
megállapodásból eredı vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton, 
egyeztetéssel kívánják rendezni. 

 

1.5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat, a vonatkozó törvény(ek) és más jogszabály(ok) az 
irányadóak. 

 

1.6. A Társulási Megállapodás mellékletei: 
• 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); 

• a Társulás által ellátott feladatok szakfeladatrend szerinti 
besorolása 
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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.), a 41/2010. (IX. 02.), a 44/2011. (VI. 16.) 
valamint jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a .../2012. (III. 
29.) számú TÖKT határozatával hagyta jóvá.  

 

Hatályba lépésének napja: 2012.  .      . (a módosított megállapodást a 
tagtelepülések közül utolsóként jóváhagyó önkormányzat,       
Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadó határozatának napja) 

 

 

 

Monor, 2012.     

 

………………………… 

 

 

 

 

Bénye     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Csévharaszt     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
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Ecser     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Gomba     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Gyömrı     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Káva     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Maglód     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Monor     
     
     
   P.H.    
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polgármester    jegyzı 
     
     
     
     
     
     
Monorierdı     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Nyáregyháza     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Péteri     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Pilis     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Üllı     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
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Vasad     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
     
     
     
Vecsés     
     
     
   P.H.    

polgármester    jegyzı 
 
 


