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………………. Önkormányzatának Képviselő-testülete  

……../2010. (…./…)  sz. rendelete 

T E R V E Z E T 

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

 

………………………… Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-ában és 24. §-ban, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi 

LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a települési szilárd 

hulladékokkal kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1)   A rendelet területi hatálya a …………………………….. település közigazgatási   

területére terjed ki. 

(2)  A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen tartózkodó személyekre 

és szervezetekre, az ingatlan tulajdonosára, birtokosára valamint használójára (a 

továbbiakban: ingatlantulajdonos), a települési önkormányzatra és a 

hulladékbegyűjtést ellátó közszolgáltatóra terjed ki. 

(3)  A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén keletkező, illetve ott 

bármilyen okból elhelyezett, a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § 

a) pontja szerinti települési szilárd hulladékra, c) pontja szerinti inert hulladékra, d) 

pontja szerinti biológiailag lebomló hulladékra (továbbiakban együtt: települési 

szilárd hulladék) terjed ki. 

 (4)  A rendelet hatálya a közszolgáltatással kapcsolatosan nem terjed ki a település 

köztisztaságával összefüggő feladatokra. 

 

2. §   (1)     E rendelet alkalmazásában:  

a)   Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-

tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, 

talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható. 

b) Maradék hulladék: a bilológiailag lebontható hulladék elkülönített gyűjtése 

után visszamaradó, a szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezhető 
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csomagolóanyagokat, illetve a hulladékudvarokban leadható hulladékot nem 

tartalmazó települési szilárd hulladék. 

c)  Vegyes hulladék: a bilológiailag lebontható hulladékot és maradék 

hulladékot egyaránt tartalmazó hulladék. 

d) Fogyasztó: a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos, 

akinek települési szilárd hulladéka keletkezik. 

e)  Önálló ingatlan: az ingatlannyilvántartás szerint külön helyrajzi számmal 

rendelkező, más ingatlanoktól függetlenül átruházható ingatlan. 

(2)  A rendeletben használt egyéb fogalmakon a hulladékgazdálkodásról szóló  

2000. évi XLIII. tv. 3. §-ában, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet  

3. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni. 

 

3. §           A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felül, a 

szabályok betartásán túl, mindenki köteles e hulladékokkal kapcsolatos jogellenes 

magatartást, különösen e hulladékok elhagyását az illetékes jegyző tudomására hozni. 

 

II. Fejezet 

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

4. §  (1)     ……………………………. Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó települési 

szilárd hulladékok kezelését helyi közszolgáltatás útján biztosítja.  

(2)  …………………………………..Önkormányzata a kötelező közszolgáltatás 

ellátásával a rendelet hatálya alá tartozó területen a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által közbeszerzési eljárásban 

kiválasztott vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződés útján a GYŐR-SZOL 

Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 

(a továbbiakban: közszolgáltató) jogosítja fel.  

 

5. §  (1)    A közszolgáltató köteles a begyűjtéshez szükséges gyűjtőedényt a fogyasztó részére 

biztosítani. 

(2) A közszolgáltató köteles a település közigazgatási területének a közszolgáltató által 

biztosított hulladékszállítási technológiában használt gépjárművek által igénybe 

vehető közúthálózattal rendelkező részén a fogyasztó által kihelyezett, a 
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közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített edényekben lévő települési szilárd 

hulladékot az előre közölt járatnapon begyűjteni, elszállítani.  

(3)    A közszolgáltató köteles a begyűjtött hulladékok további kezeléséről gondoskodni. 

(4)  A közszolgáltató a tevékenysége ellátásához szükséges személyes adatokat (fogyasztó 

neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) csak a közszolgáltatási jogviszony 

fennállása alatt, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok 

érvényesítése, vagy kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti. 

 

6. §   (1)    Az ingatlantulajdonos köteles részt venni a hulladékok mennyiségi csökkentését és 

elkülönített gyűjtését célzó kezdeményezésekben. 

(2)  Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatási 

jogviszony létrehozásában és fenntartásában a közszolgáltatóval együttműködni, és az 

önkormányzat által meghatározott mindenkori közszolgáltatási díjat a 

közszolgáltatónak megfizetni.  

(3)  A települési szilárd hulladékot a fogyasztó köteles olyan körülmények között 

gyűjteni, amely megakadályozza a szóródást, illetve a rovarok és rágcsálók 

elszaporodását. 

(4)  A fogyasztó köteles az ürítésre szánt, hulladék begyűjtésére szolgáló edényt a 

járatnapon a közterületen a járat útvonala mellett – a közút forgalmát nem akadályozó 

módon - úgy elhelyezni, hogy azt a közszolgáltató a begyűjtő járattal  kiüríthesse. 

(5)  A fogyasztó köteles a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítani, hogy 

a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen, továbbá az 

edénybe veszélyes anyag, illetve az edényt károsító vagy emberi egészségre káros 

hulladék, valamint inert hulladék ne kerülhessen. 

 

III. fejezet 

A közszolgáltatás rendszere 

 

7. §  (1) A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen lévő, 

háromlakásos vagy annál kevesebb lakóegységű ingatlan tulajdonosai részére 

lakásonként térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján, szállítóeszközéhez 

rendszeresített, két gyűjtőedényt biztosít: egy 120 literes, barna fedelű edényt a 

komposztálható hulladékok és egy 120 literes, szürke fedelű edényt a maradék 

hulladék elhelyezésére. 
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(2)  A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen lévő, 

négylakásos vagy annál több lakóegységű ingatlan tulajdonosai részére a hulladékok 

vegyesen történő gyűjtéséhez térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján, 

szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes 

szabványos gyűjtőedényt biztosít. 

(3)  Több lakásos ingatlan esetén a gyűjtőedények méretét úgy kell meghatározni, hogy 

lakásonként legalább a heti 60-120 liter térfogat használata biztosítva legyen. 

(4)  Az (1) - (3) bekezdésben megjelölt edényeken felül a közszolgáltató egyedi igény 

esetén ugyancsak térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján további edényt 

biztosít a fogyasztó részére. 

(5)  A közszolgáltató köteles falusias lakóterületen a vegyes hulladék heti egy 

alkalommal, a komposztálható hulladék heti egy alkalommal, a maradék hulladék 

kéthetente történő elszállítási lehetőségét, továbbá a barna tetejű és vegyes hulladék 

gyűjtésére szolgáló edények mosását évente négy alkalommal biztosítani. 

(6)  A fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a barna tetejű edénybe maradék 

hulladék, a szürke tetejű edénybe biohulladék ne kerüljön. 

(7)  A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 

23/2003. (XII. 29.)KvVM rendelet szerinti házi komposztálás esetén az ingatlanon 

belüli komposztálás helyszínét úgy kell meghatározni, hogy az közterülettől, 

lakóépülettől és telekhatártól legalább 5 méterre helyezkedjen el.  

(8)  A komposztálási tevékenységet az illetékes jegyzőnek be kell jelenteni, feltüntetve az 

azt végző személy nevét, lakcímét, a komposztálással érintett ingatlan helyrajzi 

számát, illetve a (7) bekezdésben felsorolt objektumoktól való távolságát, továbbá 

csatolni kell a szomszédok beleegyező nyilatkozatát. 

(9)  A közszolgáltató a jegyző értesítése alapján a házi komposztálást végző fogyasztótól 

a barna tetejű hulladékgyűjtő edényt – a fogyasztó igénye esetén – a haszonkölcsön 

szerződés módosítása mellett elszállítja. 

 

 

8. § (1) A közszolgáltató a fogyasztó részére a település közterületén lévő szelektív 

hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja. 

(2)  A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, üveg és fém - 

elsősorban csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak 

megfelelően. 
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(3)  A közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények 

kialakításának és üzemeltetéseinek részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. 

(X.29.) KvVM rendelet (R.) 5-7. §-a szerint működtetett hulladékgyűjtő szigeten lévő 

edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti. 

(4)  A hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot 

elhelyezni tilos. 

(5)  A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényeken kívül elhelyezett 

hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja 

el. 

 

9. §  (1)   A közszolgáltató a Győr, Szitásdomb utcában lévő, a R. 8-17. §-a szerint üzemeltetett 

hulladékudvarban – nyitvatartási időben – egyes hulladékok térítésmentes 

elhelyezését biztosítja, azon fogyasztó számára, aki a vele kapcsolatos 

közszolgáltatási jogviszony fennállását a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott 

azonosító dokumentummal igazolja. 

(2)  A hulladékudvarban az inert hulladék havonta 1 m
3
, de évente legfeljebb 3 m

3
 

mennyiségben helyezhető el. 

(3)  Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a hulladékudvarban a lomtalanítási 

hulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém hulladék, a textil hulladék és a fás szárú 

kerti nyesedék. 

(4)  A veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente 

legfeljebb összesen 150 kg mennyiségben helyezhetők el az elemek, akkumulátorok, 

elektronikai hulladékok, festékes és vegyszeres göngyölegek.  

(5)  Használt étolaj- és zsír hulladék a hulladékudvarban alkalmanként 5 liter, de évente 

legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben helyezhető el. 

(6)   A veszélyes hulladéknak minősülő fáradtolaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente 

legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban. 

(7)  Inert hulladéknak tekintendő az ingatlanokon keletkező – hibaelhárításból vagy 

javításból származó – építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes 

hulladékot nem tartalmazó, elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék. 

(8)  Nem számít lomtalanítási hulladéknak a teljes háztartás, illetve ingatlan 

felszámolásánál és kiürítésénél keletkező hulladék. 

(9)  A hulladékudvarban vállalkozási tevékenységből származó hulladékot befogadni 

tilos. 

 



 

 6 

IV. fejezet 

Közszolgáltatási díj 

 

10.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fogyasztó a szolgáltatásért közszolgáltatási 

díjat fizet. 

(2)  A közszolgáltatási díjat az önkormányzat legalább egy éves időszakra állapítja meg. 

(3)  A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjait a rendelet 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

(4)  A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.  

(5)  A rendelkezésre állási díj  

  - a számlázási, díjbeszedési költségek, 

  - a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, különösen a környezetvédelmi 

            hatóság eljárásáért fizetett illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj, a 

            jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében 

            végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költségei, 

-a közszolgáltatás teljesítéséhez használt létesítmények, eszközök 

elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, 

rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások ellenértékéből áll. 

(6)  A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére 

kötelezett fogyasztó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének 

mértékétől függetlenül köteles megfizetni.  

(7)  Az ürítési díj a hulladékkezelés és hulladékszállítás teljes folyamatának a 

rendelkezési állási díjban nem fedezett minden egyéb költsége és indokolt ráfordítása 

ellenértékéből áll. 

(8)  Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma és az adott tárolóedényhez tartozó 

egységnyi díjtétel szorzata. 

(9)  A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által a fogyasztó részére a 12. §-ban 

meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 15 napon belül kell 

megfizetni. 

(10)  A több önálló ingatlant kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatási díját az épület 

tulajdonosa, kezelője köteles megtéríteni. Igény esetén a közszolgáltató az igénybe 

vevők (tulajdonostársak, használók) részére egyedi számlát bocsát ki a kezelő a 

közösséget terhelő közszolgáltatási díj tulajdonostársak közötti felosztására 

vonatkozó nyilatkozata és adatszolgáltatása alapján. Az egyedi számla önálló 
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ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó 

nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat. 

 

11. §    Az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés szerint közszolgáltató a települési 

önkormányzat által a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás részére befizetett saját forrást hitelszerződés alapján biztosította. A hitel éves 

tőke- és kamattörlesztésének megfelelő egy fogyasztóra eső összeget a számlázási 

időszakokra elosztva a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásról kiállított 

számlájában szerepeltetni és a közszolgáltatás fogyasztóitól beszedni. 

12. § (1)  A közszolgáltató a közszolgáltatás díját negyedéves számlázási időszakonként utólag 

számlázza a fogyasztók részére. A rendelkezésre állási díjat annak a fogyasztónak 

kell egész hónapra megfizetni, akit a változással érintett hónap első napján 

fogyasztónak kell tekinteni. 

(2)  A fogyasztó személyében bekövetkezett változást a régi és az új fogyasztó a változás 

bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a közszolgáltató által rendszeresített 

módon és formában bejelenteni. Ekkor a közszolgáltató a fogyasztó változását, a 

változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a fogyasztó 

változás bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a 

közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának. A fogyasztói változás 

bejelentésének elmulasztása esetén a közszolgáltatás díjainak megfizetése a régi 

fogyasztót terheli. 

 

(3)  Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor 

a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön 

kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem 

közlik, akkor a közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező 

tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az 

ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki 

a szolgáltatási számlát. 

(4)  A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő 

díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a 

behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek  

(5)  A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az 

ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és 

felszólítja annak teljesítésére  
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(6)  A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot 

követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a 

díjhátralék adók módjára történő behajtását a települési önkormányzat jegyzőjénél 

kezdeményezi. 

(7)  A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a 

díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A 

behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel 

kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzatjegyzője 

nyolc napon belül átutalja a közszolgáltatónak.  

(8) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a 

vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot 

és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől kell 

behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége 

egyetemleges.  

(9) A behajthatatlan díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési 

önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő nyolc napon belül - 

igazolást ad a közszolgáltatónak. 

 

 

V. Fejezet 

Szabálysértések 

 

13. § Szabálysértés miatt ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható 

(1)  aki a települési szilárd hulladék ingatlanon belül történő gyűjtésére vonatkozó, a 6. § 

(3) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi, 

(2)  aki a hulladékgyűjtő edény használatára vonatkozó, a 6. § (4) és (5) bekezdésében 

foglalt szabályokat megszegi, 

(3)  aki a komposztálható és a maradék hulladék külön történő gyűjtésére vonatkozó, a 7. 

§ (6) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi, 

(4)  aki a házi komposztálásra vonatkozó, a 7. § (7) és (8) bekezdésében foglalt 

szabályokat megszegi, 

(5)  aki a hulladékgyűjtő sziget használatára vonatkozó, a 8. §-ban foglalt szabályokat 

megszegi, 

(6)  aki a hulladékudvar használatára vonatkozó, a 9. §-ban foglalt szabályokat megszegi, 
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(7)  aki más tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon a Tulajdonos vagy használó 

hozzájárulása nélkül települési szilárd hulladékot helyez el. 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

14. §  (1)   E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályos közszolgáltatási 

szerződés időtartama alatt, 2020. december 31-ig kell alkalmazni. 

(2)  E rendelet 11. § (1) bekezdésében rögzített negyedéves elszámolásra történő átállás az 

alábbiak szerint történik: 

- Az első kiszámlázás 2011. március hónapban történik, amikor a januári és a 

februári rendelkezésre állási és ürítési díj kerül kiszámlázásra, majd ezt 

követően háromhavonta a megelőző három hónap közszolgáltatási díja kerül 

kiszámlázásra. 

15. §          E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a  ……………………………………… 

hatályát veszti. 

 

………………………………………..                            …………………………………… 

          polgármester                    jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

Közszolgáltatási díj egységnyi díjtételei 
 

 
A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból, valamint ürítési díjból áll. 

 

 

 

1. Rendelkezésre állási díj: 880 Ft/hó+ Áfa 

 
 

2. Ürítési díj: ürítések száma * egységnyi díjtétel  

 
Fekete tetejű 120 literes edényzet egyszeri ürítési díja: 541 Ft+ Áfa 
Barna tetejű 120 literes edényzet egyszeri ürítési díja:  473 Ft+ Áfa 

 
 
 

A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt saját forrásának 
biztosításához Kisbajcs 6.698 Ft/év/ingatlan+Áfa / Vének 5.679  
Ft/év/ingatlan+Áfa kerül meghatározásra. 
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Kisbajcs Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

_____/2010.(_____) rendelete 

T E R V E Z E T  

a közműves víz- és kommunális  

szennyvíz díjairól, valamint a csapadékvíz-

elvezetés díjának meghatározásáról  
 
Kisbajcs község önkormányzata az árak megállapításáról szóló 1990. Évi LXXXVII. 

Törvény 7.§-ában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

(1) Kisbajcs község közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt 

területen az ivóvíz-szolgáltatásért fizetendő díj, valamint a csatornadíj 2011. 

évben alkalmazandó mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

 
 

Vízmérő 

Alapdíj Szolgáltatási díj 

Ft/m3 

 

Lakossági 

fogyasztók és 

önkormányzati 

intézmények 

esetében 

Közületek 

részére 

Lakossági és 

önk. int. 

közület 

Víz  Csator

na 

Víz Csatorna 

0 Ft/hó Ft/hó  

 

 

 

 

188,-

+ÁFA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371,-

+ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213,- 

+ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434,- 

+ÁFA 

 

 

 

 

 

mérővel nem 

rendelkezik, 

általányosak 

260,- 270,- 

NA 13 

mellékvízmérő 

260,- 270,- 

NA 13 

vízmérő 

260,- 270,- 

NA20 

mellékvízmérő 

620,- 1050,- 

NA20 vízmérő 990,- 1050,- 

NA25 1.310,-    1920,- 



 

 12 

mellékvízmérő  

 

 

 

 

 

 

188,-

+ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

371,-

+ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 

213,-

+ÁFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434,- 

+ÁFA 

 

NA 25 

vízmérő 

1.860,- 1.920,- 

NA 30 

vízmérő 

2.610, 2.720,- 

NA 40 

vízmérő 

5.200,- 5.450,- 

NA 50 

vízmérő 

10.400,- 10.890,- 

NA 65 

vízmérő 

12.380,- 12.940,- 

NA 80 

vízmérő 

14.290,- 14.970,- 

NA 100 

vízmérő 

19.490,- 20.420,- 

NA 150 

vízmérő 

25.980,- 27.220,- 

NA 200 

vízmérő 

37.130,- 40.840,- 

Környezetterhelési Díj  8,- Ft+ÁFA  8,- Ft+ÁFA  

 

(2) Az a közületi fogyasztó, aki saját víztermelő kapacitását részben, vagy 

egészben közüzemi ivóvíz szolgáltatással váltja ki, a 2010. december 31-hez 

viszonyított vízértékesítési mennyiség növekményre a következő kedvezményeket 

veheti igénybe: 

 

50000 m3 alatt   20% 

50001-100000 m3-ig  25% 

100001-200000 m3-ig  30% 

200001 m3 fölött   35% 

 

2.§. 

 Csapadékvíz elvezetési díj 

 

(1) Csapadékvíz mennyiségi meghatározásának módja: Felület X 10 éves csapadékvíz 

átlag X lefolyási tényező/365 nap = m3/nap 

 

(2) Csapadékvíz elvezetés díja lakossági, állami, önkormányzati és egyéb 

intézmények esetében: 379Ft/m3 + ÁFA, közület esetében 442 Ft/m3 + ÁFA. A díj 

a környezetterhelési díjat (8 Ft/ÁFA) tartalmazza. 
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(3)A csapadékelvezetési díjtétel a fenti képletre számított m3 szorozva a 

csapadékelvezetési díjjal, melyről a Pannon-Víz Zrt. megállapodás szerint számlát 

állít ki a fogyasztó felé. 

 

 

 

3.§ 

Lakó és üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető 

átalánymennyiségei 

 

 

 

(1) Beépített ingatlanok (telkek) esetében: 

 

a) Udvari csappal 40l/fő/nap 

b) épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal 60l/fő/nap 

c) mint b) pontban, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75l/fő/nap 

d) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal 65l/fő/nap 

e) mint d)pontban, de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 

80l/fő/nap 

f) épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95l/fő/nap 

g) épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel 

hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120l/fő/nap 

h) mint g) pontban, de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai 

áramfelvételes vízmelegítővel 150l/fő/nap 

i) mint h) pontban, de központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott 

fűtésű egyedi vízmelegítővel 180l/fő/nap 

 

(2) Gépkocsimosás (tömlővel) 400l/szkg/hó 

 

(3) Állatállomány itatása (számosállatonként) 40l/db/nap 

 

(4) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók 

száma szerint 30l/fő/nap 

 

(5) A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házi 

kertek esetében az (1) a-c pontokban megállapított átalánymennyiségek 

alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az 

ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési díjat felszámítani. 

 

4.§  

Locsolási kedvezmény 
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(1) A locsolási kedvezmény érvényesítésekor a szennyvízelvezetési díj 

számításánál a május 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 

vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe 

venni. 

 

(2) A locsolási kedvezmény igénylésére szolgáló formanyomtatványt a 

fogyasztónak legkésőbb április 15-ig kell benyújtania a szolgáltató 

részére. 

 

(3) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció annak a fogyasztónak 

adható, aki rendelkezik érvényes szolgáltatási szerződéssel, de nem 

rendelkezik szennyvízmérővel, illetve locsolómérővel, illetve a kedvezmény 

iránti igényét a (2) bekezdésben meghatározott időpontig a szolgáltató 

részére benyújtotta. 

 

(4)A korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott 

vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén adható. 

 

(5) Szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó 

igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek: 

a.) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói 

közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, 

felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetősége van. 

b.) locsolóvíz korrekció érvényesítését megelőzően a szolgáltató felé 30 

napon túli díjhátraléka van. 

 

5.§ 

Fogalom meghatározások, záró rendelkezések 

 

(1) Felület: csapadékvízgyűjtő felület nagysága (tetőfelület + szilárd burkolat) : m2 

(2) 10 éves csapadékvíz átlag: az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai 

alapján: mm/év/m2 

(3) Lefolyási tényező: 0,68 a Pannon- Víz Zrt. teljes területén egységes (az MI-

10-455/2-1988 műszaki irányelv szerint) 

(4) A közműves víz- és kommunális szennyvíz, környezetterhelési díjak, valamint a 

csapadékvíz elvezetési díj az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák. 

(5) Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 

25/2009.(XII.22.) rendelet hatályát veszti. 

 

 

    Burányi Bernadett                    Kamocsai Sándor 

körjegyző                       polgármester 
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Kihirdetve: Kisbajcs  

 

 

 

Burányi Bernadett  

       körjegyző 
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Társulási megállapodás módosítása 
 
 
 

A Társulási megállapodás módosítása két okból vált szükségessé: 
 
 
 

A változásokat a megállapodás szövegében és a kapcsolódó mellékletekben piros 

színnel jelöltük. 

 

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat eddig a fenntartásában lévő 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központon keresztül biztosította több település logopédiai 

ellátását. Viszont a Megyei Önkormányzat 2010/2011-és tanévtől nem tudja vállalni a 

logopédiai feladatot, így az erre vonatkozó rész kikerül a Társulási megállapodásból. 

2. a Társulási Megállapodás módosítása értelmében a Társulás Munkaszervezete egy fő 

pénzügyi és gazdasági ügyintéző helyett 2 főre módosult, mert a jelenlegi pénzügyi és 

gazdasági ügyintéző továbbra is GYES-en marad. Ezért a pénzügyi-gazdasági 

ügyintézői feladatokra, a megüresedett álláshely betöltésére egy főt alkalmazunk. A 

gazdasági-vezető pozícióját ezentúl, Bata Eszter tölti be. 

  

Határozati javaslat: 

 

1.) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a Társulási Megállapodás 

módosításának javaslatait és azt elfogadja. 

2.) A Tanácstagok vállalják, hogy az általuk képviselt települések képviselő testületeivel a 

Társulási Megállapodás módosításának javaslatait megismertetik, azt jóváhagyásra 

javasolják, melyről a határozatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai 

Munkaszervezete részére haladéktalanul megküldik. 

 

Határidő: azonnal 

      Felelős: Borkai Zsolt, elnök 
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MEGÁLLAPODÁS 

többcélú kistérségi társulás létrehozásáról 

 

 

 

A győri kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás, 

valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 

CVII. törvény (továbbiakban: Tkt) 1. § (1) bekezdése, illetve a területfejlesztésről és 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 10/G. § (1) 

bekezdése alapján az önkormányzatok e megállapodás keretében történő 

együttműködéssel a kistérségi fejlesztési elképzeléseik összehangolása, a kistérségi 

területfejlesztési feladataik minél hatékonyabb és optimálisabb ellátása, továbbá az 

önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelése érdekében 

társulási megállapodást kötnek.  

 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1 A Társulás megnevezése: 

1.1.1 Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

1.1.2 A Társulás rövidített neve: Győr TKT 

 

1.2 Az alapítás időpontja területfejlesztési feladatok ellátására: 2004. július 19.  

A többcélú kistérségi társulássá átalakulás időpontja: 2005. május 9. 

 

1.3 A társulás működési területe: a Tkt. „A kistérségek, a kistérségekbe tartozó 

települések és a kistérségek székhelye” c. melléklete által felsorolt települések 

közigazgatási területe. 

 

1.4 A társulás székhelye: 9021 Győr Városház tér 1. 

 

1.5 A társulás tagjainak névsorát, székhelyét és a tagtelepülések állandó lakosainak 
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számát a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

1.6 A társulási megállapodás határozatlan időre szól. A társult tagok vállalják, hogy a 

Társulási Megállapodásban rögzített feladatok ellátásáról közösen 

gondoskodnak. Az egyes feladatok ellátásából kilépni csak január 1-jével lehet, 

amennyiben erről a tagönkormányzat a Társulás Tanácsát legalább 6 hónappal 

korábban értesítette. 

 

1.7 A társulás bélyegzője kör alakú, a kör szélén a „Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás” körbefutó felirattal, középen az állami címerrel. 

 

1.8 A társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

1.9 A társulás képviselője a társulási tanács elnöke, akadályoztatása esetén az 

általános elnök-helyettes, illetve az elnökhelyettesek, az SZMSZ-ben 

meghatározott módon. 

 

 

 

II. FEJEZET 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

 

2.1. A társulás célja: szakmai és társadalmi érdekek egységes képviselete, a tagok egyenjogúságának 

tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján: 

 

a) a területfejlesztés tekintetében a kistérséghez tartozó települések összehangolt fejlesztése, 

közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását elősegítendő közös 

pénzalap létrehozása, 

b) a közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő közoktatási, 

gyermekjóléti, egészségügyi, szociális, belső ellenőrzési, mozgó könyvtári, közös közútkezelői, és 

kistérségi ügyintézés korszerűsítési feladatok- és hatáskörök ellátásának magasabb szakmai 

színvonalon történő, illetve hatékonyabb megszervezése. 

 

Az egyes tagok által felvállalt feladatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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2.2. A társulás a következő feladatokat látja el: 

 

2.2.1. A területfejlesztéssel összefüggő feladatok tekintetében a társulás a Tftv. 10/G. § (1) 

bekezdése alapján kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. 

 

Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok keretén belül a Társulás a kistérség területén a 

kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel 

összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a 

kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében 

feladata: 

 

a) a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetének, adottságainak vizsgálata, 

b) a kistérség területfejlesztési koncepciójának, illetve ennek figyelembevételével készített 

területfejlesztési programjának kidolgozása, elfogadása és a megvalósítás ellenőrzése, 

c) a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi terv készítése, 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetes véleménynyilvánítás a 

meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási 

kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel, 

e) megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei 

területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési 

programok finanszírozására és megvalósítására, 

f) a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról vélemény nyilvánítása, 

különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,  

g) a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében 

való közreműködés, 

h) források gyűjtése a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához, 

i) a kistérség képviselete területfejlesztési ügyekben, 

j) a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek 

együttműködésének koordinálása, együttműködés az állami és civil szervezetekkel, 

k) pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, 

l) vélemény nyilvánítása a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban 

m) költségvetés megállapítása, annak végrehajtásáról gondoskodás, valamint a 

fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő 

felhasználásának figyelemmel kísérése és elősegítése; 

n) együttműködés a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, a 

kistérségben működő állami szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, a 

gazdasági szervezetekkel.  

O) RENDELKEZÉS A H) ÉS K) PONTOKBAN, VALAMINT A KÜLÖN JOGSZABÁLYOKBAN 

MEGHATÁROZOTT FORRÁSOK FELETT. 
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A TÁRSULÁS A TERÜLETFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKAT A 3. SZÁMÚ 

MELLÉKLETBEN MEGJELÖLT ÖNKORMÁNYZATOKRA LÁTJA EL. 

 

 

2.2.2. A közoktatási feladat keretén belül a Társulás ellátja: 

 

a) a közoktatási intézményi feladatot, amelynek keretében gondoskodik a 

közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában 

működő, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

közoktatási törvény) 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti intézmények 

hatékonyabb működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-

oktatás színvonalának javításáról. 

 

Az a) pontban megjelölt feladatellátást a Társulás a 4. számú mellékletben 

felsorolt mikrotérségi intézményi társulások, valamint a települési önkormányzat 

által önállóan fenntartott intézménye útján biztosítja. 

 

b) a pedagógiai szakszolgálatok kistérségi szintű működtetését az alábbiak szerint: 

 

- logopédiai és gyógy-testnevelési ellátás a tagönkormányzatok, illetve azok 

fenntartásában lévő intézményein keresztül szervező tevékenységével; 

 

valamint Győrújbarát község fenntartásában lévő II. Rákóczi Ferenc ÁMK Egységes              

Pedagógiai Szakszolgálat intézményén keresztül szervező tevékenységgel: 

- logopédiai  

- gyógy-testnevelési 

- nevelési tanácsadási és 

- pályaválasztási feladatokat; 

 

valamint a Győr Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott pedagógiai szakszolgálati 

intézményén keresztül szervező tevékenységgel az 

 

- oktatási, nevelési, diagnosztikai és tanácsadási feladatokat (logopédiai tanácsadás, 

konduktív tanácsadás, gyógytestnevelési tanácsadás, tanácsadás beilleszkedési 

zavarokkal küzdő gyermekeknek és szüleiknek, tanácsadás tanulási zavarokkal 

küzdő gyermekeknek és szüleiknek, tanulási képességek vizsgálata) 

- iskola és pályaválasztási tanácsadást, 

- tehetséggondozás, tehetségfejlesztő tanácsadást 
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továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központon keresztül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 86.§ (3) bekezdés f) pontja, valamint a 87.§ (1) bekezdés f) és g) pontjában 

meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatok 

- logopédiai ellátás 

- gyógypedagógia tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 

- fejlesztő felkészítés 

ellátásának biztosítása. 

 

c) a Társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedően - a közoktatási törvény 89/A. §-ának (5) 

bekezdése szerint - a közoktatási feladatra vonatkozóan kistérségi intézkedési tervet készít. 

 

A TÁRSULÁS A KÖZOKTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKAT – KIVÉVE AZ INTÉZKEDÉSI 

TERV ELKÉSZÍTÉSÉT, AMELYET VALAMENNYI ÖNKORMÁNYZATRA NÉZVE LÁT EL – A 4. 

SZÁMÚ MELLÉKLETBEN MEGJELÖLT ÖNKORMÁNYZATOKRA LÁTJA EL. 

 

2.2.3. A gyermekjóléti alapellátási feladat keretén belül a Társulás intézményfenntartóként biztosítja 

a gyermekjóléti szolgáltatás integrált formában történő ellátását, továbbá a gyermekek 

napközbeni ellátását (családi napközi feladat.) 

A Társulás a feladat ellátásáról intézményfenntartóként, továbbá Győr Várossal és 

Dunaszentpállal kötött külön megállapodás útján - a 5. számú melléklet szerint az ott 

megjelölt önkormányzatokra vonatkozóan – gondoskodik. 

Az alapítói jogokat, valamint az intézmény vezetőjének kinevezési jogát a tanács, míg az 

egyéb munkáltatói jogokat a társulási tanács elnöke gyakorolja.   

2.2.4. A szociális alapellátási feladat keretén belül a Társulás szervező tevékenységével biztosítja, 

hogy a tagtelepülésen élő rászorulók az alábbi ellátásokat megkaphassák: 

a) támogató szolgálat 

b) értelmi fogyatékosok nappali otthonos ellátása 

 

A feladatellátás módját, és az abban részes települések listáját a 6. számú melléklet rögzíti. 

 

2.2.5. Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat a 

töltéstavai székhelyű, győri központú Háziorvosok Ügyelete Közhasznú Társaság, valamint a 

Győri Háziorvosok Ügyelete Betegellátó Egészségügyi Közhasznú Társaság látják el. 

 

A feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok a 7. számú mellékletben kerültek 

megjelölésre. 

 

2.2.6. A belső ellenőrzési feladat keretén belül a Társulás szervező tevékenységével, külső 

erőforrás bevonásával segíti, hogy a tagönkormányzatok, és azok fenntartásában működő 

intézmények gazdasági-pénzügyi tevékenységeiket a rájuk irányadó jogszabályokban 
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rögzítettek szerint folytathassák. 

 

A Társulás a feladat ellátásáról a 8. számú mellékletben megjelölt önkormányzatokra 

vonatkozóan gondoskodik. 

 

2.2.7. A kistérségi ügyintézési korszerűsítési feladat keretén belül a Társulás:  

 

a. Segíti a munkaszervezete irodahelyiségének kialakítását, a Társulás által 

fenntartott intézmények kistérségi munkaszervezethez integrálását, továbbá 

valamennyi települési önkormányzat bekapcsolását a kistérségi informatikai 

hálózat kialakításába.  

b. Törekszik a virtuális önkormányzás települési és kistérségi szintű alkalmazására. 

c. Segíti a közigazgatás átalakulását e-közigazgatássá, amellyel hozzájárul a helyi 

és kistérségi politika és társadalmi e-demokrácia létrejöttéhez, ideértve a helyi e-

népszavazás feltételeinek megteremtését.  

 

A feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok a 9. számú mellékletben kerültek 

megjelölésre. 

 

2.2.8. A közös közútkezelői feladatok keretén belül a Társulás biztosítja tagtelepülései számára a 

települések kezelésében álló közutak felmérését, adatbázis létrehozását; valamint a közutak 

fenntartására, felújítására, kiépítésére kiírt pályázatokon való részvételben a tagtelepülések 

számára segítséget nyújt. 

 

A feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok a 10. számú mellékletben kerültek 

megjelölésre. 

 

2.2.9. A mozgó könyvtári feladatellátás keretén belül a Társulás ellátási szerződés útján 

gondoskodik a jelen megállapodás 11. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok 

tekintetében. 

2.2.10. Minden önkormányzatra kiterjedően ellátja a közös sporttevékenységek, közös szabadidős 

és egyéb m.n.s. szórakoztatási tevékenységek összefogását koordinálását. 

2.2.11. Minden önkormányzatra kiterjedően ellátja a kistérségi jelentőséggel bíró közművelődési – 

humán feladatokat, azok koordinálását. 

2.2.12. Minden önkormányzatra kiterjedően biztosítja a közfoglalkoztatási feladatok 

összehangolását. 
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III. fejezet 

A társulás tagjai 

 

3.1. A társulás alapító tagjai Tkt. mellékletében, a győri kistérségbe tartozó települések köre. 

 

A többcélú kistérségi társulás a 2. számú mellékletekben megjelölt önkormányzatokra 

vonatkozóan gondoskodik a megállapodás II. fejezetében felsorolt közszolgáltatások 

biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök 

ellátásáról. 

 

3.2. Mivel a társulásnak a területfejlesztés tekintetében a kistérséghez tartozó valamennyi települési 

önkormányzat alapító tagja, így a társulás területfejlesztési feladatához csatlakozni csak a 

kistérség területi határának megváltozása esetén vagy területszervezési eljárás 

következményeként alakított új község esetében lehetséges. 

Az egyéb közszolgáltatások tekintetében a többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, 

abból kiválni a törvényben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó napjával lehet.  

A többcélú kistérségi társulási megállapodást a társulás tagjai a helyi önkormányzati általános 

választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

3.3. A tagsági viszony megszűnése: 

 

3.3.1. A társulásból a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 

utolsó napjával lehet kilépni, amennyiben a képviselő-testület erről szóló határozatát a 

társulás tagjaival 6 hónappal korábban közli. 

 

3.3.2. A társulás tagjai több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 

utolsó napjával kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének 

ismételt felhívásra sem tett határidőben eleget.  

 

3.3.3. A tagsági viszony megszűnik még a tagok társulás megszüntetését kimondó minősített 

többséggel hozott határozatával. 

 

3.3.4. A társuláshoz csatlakozni, vagy abból kilépni a törvényben meghatározott esetben, illetve a 

naptári év utolsó napjával lehet. 

 

 

3.4. A tagok jogai és kötelességei 

 

3.4.1. A tagok jogai 

a) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 

feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat 

megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 
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b) Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

c) Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésén képviselője útján a saját 

önkormányzata érdekeit. 

d) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

e) Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, 

tapasztalatait és információit. 

f) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást kötött. 

g) Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított 

kedvezményeket. 

h) A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén 

elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb 

pénzbevétel stb.). 

i) Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, 

jogosult a Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és 

megtámadására. 

j) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és 

szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre 

a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 

k) A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a 

kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére. 

l) Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

m) A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését kezdeményezheti, amelyről 

a Társulás tagjai – a kezdeményezéstől számított 60 napon belül – döntenek. 

 

3.4.2. A tagok kötelességei 

a) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának 

betartása. 

b) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, 

elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 

c) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

d) A Társulás határozatainak végrehajtása. 

e) Befizetési kötelezettségek teljesítése. 

f) A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges 

adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 

 

 

 

IV. fejezet 

A társulás és a társult önkormányzatok kapcsolatai 

 

 

4.1. A társulás tagjai: 
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4.1.1. A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos javaslataikat, kezdeményezéseiket 

döntés előtt előzetesen egyeztetik a társulás illetékes szervével. 

4.1.2. Szakapparátusukkal támogatják a társulás tevékenységi körébe tartozó feladatok 

megoldását. 

4.1.3. A társulás feladatkörébe tartozóan adat- és információszolgáltatást biztosítanak a társulás 

részére. 

4.1.4. Saját illetékességi területükön biztosítják a társulás működéséhez szükséges tárgyi 

feltételeket. 

 

4.2. A társulás: 

4.2.1. FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ KÉRDÉSEKBEN A TAGOK RÉSZÉRE 

INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁST, TANÁCSADÁST VÉGEZ. 

4.2.2. FELADATKÖRÉBE TARTOZÓAN GYŰJTI A TÉRSÉGRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓKAT, KONCEPCIÓKAT, TERVEKET, RENDSZEREZI, FELDOLGOZZA 

AZOKAT ÉS A TAGOK RÉSZÉRE TOVÁBBÍTJA. 

 

 

 

V. fejezet 

A társulás szervezete 

 

 

5.1. Jelen megállapodás a társulás szervezetének, működésének, döntés előkészítési és 

döntéshozatali eljárásának főbb szabályait tartalmazza. A részletes szabályokat a törvény és 

ezen megállapodás keretei között a Társulási Tanács az átalakulást követő 3 hónapon belül 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg. 

5.2. A társulás szervei: 

a) a társulási tanács 

b) a társulási tanács elnöke 

c) a társulási tanács elnöksége 

d) a társulási tanács általános elnökhelyettese 

e) társulási tanács elnökhelyettesei 

f) társulás munkaszervezete 

g) pénzügyi bizottság 

h) oktatási bizottság 

i) idegenforgalmi bizottság 

j) területfejlesztési bizottság 

 

5.2.1. A társulási tanács 

 

5.2.1.1. A társulás döntéshozó szerve, gyakorolja a jelen megállapodásban a társulásra 

ruházott feladat- és hatásköröket. 
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Ezen belül: 

- megállapítja a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát 

- évente megállapítja a tagok működéshez szükséges lakosságszám arányos 

hozzájárulását 

- megválasztja a társulás elnökét, általános elnökhelyettesét, elnökhelyetteseit 

- elfogadja a társulás költségvetését, valamint annak végrehajtásáról szóló 

beszámolót 

- feladatkörében intézményt alapíthat, kinevezi vezetőjét, és gyakorolja felette az 

alapvető munkáltatói jogokat 

- dönt más társulással való együttműködésről 

- meghozza mindazokat a döntéseket, amelyek a társulás rendeltetésszerű 

működése szempontjából szükségesek 

- dönt a munkaszervezet formájáról 

- eljár a kistérséget érintő területfejlesztési ügyekben. 

 

5.2.1.2. A társulási tanácsot a társult települések polgármesterei alkotják. 

 

5.2.1.3. A polgármester akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjéről a tagtelepülés 

képviselő-testülete rendelkezik. 

 

5.2.1.4. A társulási tanácsban a tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezi. Egy adott 

közszolgáltatásban történő döntéshozatalban kizárólag a közszolgáltatás ellátására 

társult tagok vehetnek részt. 

 

5.2.1.5. Blokkoló kisebbségi véleménynek minősül a tagtelepülések 1/3-os arányának 

ellentétes szavazata, melynek esetében a tanács 5 napon belül érdemben 

újratárgyalja az ügyet, és ismételten döntést hoz. 

 

5.2.1.6. A társulási tanács tagja évente két alkalommal köteles beszámolni képviselő-

testületének a tanácsban végzett munkájáról. 

 

5.2.1.7. A társulási tanács döntését ülésén, határozattal hozza. 

 

5.2.1.8. A társulási tanács ülései nyilvánosak. Zárt ülést tart: 

 

a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 

tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor,  

 

b) a társulás vagyonával való rendelkezés és a társulás által kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
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5.2.1.9. A társulás szükség szerint, de legalább évi négy alkalommal tart ülést. 

A társulási tanácsot össze kell hívni: 

a) az elnök, az elnökhelyettes, illetve a társulás bármely tagjának napirendet 

is tartalmazó indítványára, a kézhezvételtől számított 15 napon belül, 

b) a közigazgatási hivatal kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 

napon belül, 

c) a pénzügyi bizottság javaslatára, 

d) a társulási tanács által meghatározott időpontban. 

 

5.2.1.10. Határozatképesség: 

a) amennyiben a tanács területfejlesztési tanácsként jár el, úgy a társulási 

tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok képviselőinek több mint fele 

jelen van. A tagokat megillető jogokat – ide értve a szavazás jogát is – csak 

a testület ülésén jelen lévő tag gyakorolhatja. A tagot csak a képviselt szerv 

vezetője által írásban felhatalmazott, az ülésen jelen lévő személy 

helyettesítheti. 

b) amennyiben a tanács többcélú társulás tanácsaként jár el, a társulási 

tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével 

rendelkező tag jelen van és a jelen lévő tagok által képviselt települések 

lakosságszáma meghaladja a többcélú kistérségi társulást alkotó 

települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

5.2.1.11. A társulási tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza: 

a) amennyiben a tanács területfejlesztési tanácsként jár el, a javaslat 

elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét. Szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyílt, kivéve, ha a szervezeti és 

működési szabályzat titkos szavazást ír elő 

b) amennyiben a tanács többcélú társulás tanácsaként jár le, a javaslat 

elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának egyharmadát. 

 

5.2.1.12. Minősített többség: 

a) amennyiben a tanács területfejlesztési tanácsként jár el, a minősített 

többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri tagok 

szavazatainak kétharmadát 

b) amennyiben a tanács többcélú társulás tanácsaként jár el, a minősített 

többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen 
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lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 

 

5.2.1.13. Minősített többség esetei: 

a) területfejlesztési kérdéskör esetén minden olyan esetben, amikor azt a törvény 

előírja 

 

b) amennyiben a tanács többcélú társulás tanácsaként jár el: 

- a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő -pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához, 

- az 5.2.1.8. bekezdés „b” pontjában meghatározott esetben, 

- választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása 

esetekben,  

- társulási megállapodás jóváhagyását, módosítását, továbbá a társulás 

megszüntetését kezdeményező döntés meghozatalához, 

- költségvetés és zárszámadás elfogadásához, 

- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, 

- tagi hozzájárulás megállapításához, 

- valamint azokban az ügyekben, amelyeket a Szervezeti és Működési Szabályzat 

meghatároz. 

 

5.2.1.14. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás kistérségi fejlesztési tanácsként jár el, a 

társulási tanács tagjai egybehangzó „igen” szavazata szükséges a Tftv.-ben 

meghatározott esetekben. 

Ha az egyöntetű támogatás a javaslat beterjesztésekor nem szerezhető meg, akkor 

a 30 napon belül összehívott ismételt ülésen a döntés minősített többséggel 

meghozható. 

 

5.2.1.15. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselő-testület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A 

jegyzőkönyvet a társulási tanács elnöke, és társulási tanács által felhatalmazott tag 

írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a közigazgatási hivatalnak, 

továbbá a társulás valamennyi tagjának. 

 

5.2.1.16. A társulási tanács határozatairól nyilvántartást kell vezetni, arról a felelősöknek 

kivonatot kell küldeni, végrehajtásukról határidőben jelentést kell készíteni. 

 

5.2.2. A társulási tanács elnöksége 

A társulási tanács elnöksége öt tagból áll: 

 a társulási tanács elnökéből 
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 az általános elnökhelyettesből 

 a területfejlesztésért felelős elnökhelyettesből 

 a kettő, a humán feladatok ellátásáért felelős elnökhelyettesekből 

 

5.2.2.1. A társulás elnöke: 

- javaslatot tesz az elnökhelyettesek személyére 

- összehívja és vezeti a társulási tanács ülését 

- irányítja a társulás döntéseinek előkészítését, valamint a határozatok 

végrehajtását 

- képviseli a társulást a tagönkormányzatok, valamint más szervek és 

személyek előtt 

- a költségvetés keretei között kötelezettséget vállal a társulás pénzügyei 

tekintetében, utalványozza a kiadásokat és bevételeket 

- a társulási tanács által kinevezettek tekintetében gyakorolja az egyéb 

munkáltatói jogokat  

- a társulás nevében megköti a polgárjogi szerződéseket a társulási döntés 

alapján. 

5.2.2.2. A társulás elnökét a társulási tanács választja titkos szavazással a polgármester 

megbízatásának időtartamára. Az elnökre javaslatot bármely tag tehet. A jelöltté 

váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az 

elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. 

5.2.2.3. A társulási tanács elnöke és elnökhelyettesei nem megfelelő feladatellátás esetén 

visszahívhatók. A visszahívásra a megválasztásra vonatkozó szabályok irányadók. 

5.2.2.4. Az elnököt akadályoztatása esetén az általános elnökhelyettes, illetve 

elnökhelyettesek helyettesítik az SZMSZ-ben meghatározott módon.  

5.2.2.5. A társulási tanács elnöke feladatainak egy részét az általános elnökhelyettesre, 

illetve elnökhelyettesekre ruházhatja, ez azonban felelősségét nem érinti. 

 

5.2.3. A társulás munkaszervezete 

5.2.3.1. A Társulás működésével kapcsolatos napi teendőket a Társulás önálló 

munkaszervezete látja el. 

5.2.3.2. A munkaszervezet szervezete: 

 munkaszervezet-vezető 

 gazdasági vezető 

 2 fő pénzügyi-gazdasági ügyintéző 

 vidékfejlesztési menedzser 

 közművelődési - humán referens 

 pályázati koordinátor 

 adminisztratív ügyintéző 

 közfoglalkoztatás szervező 

5.2.3.3. Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámról a társulási tanács dönt. 
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5.2.3.4. A munkaszervezet vezetője felett az alapvető munkáltatói jogkört a társulás tanács, 

az Ötv. 103. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb munkáltatói jogokat a tanács 

elnöke, míg a munkaszervezet többi dolgozója felett a munkaszervezet vezetője 

gyakorolja. 

A munkaszervezet részletes feladatait a társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatában kell meghatározni. 

5.2.3.5. A munkaszervezet keretében - külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, 

a szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett - működhetnek a 

minisztériumoknak, valamint területi szerveiknek a kistérségben feladatot ellátó 

munkatársai. 

 

5.2.4. Pénzügyi Bizottság 

5.2.4.1. A társulási tanács tagjai sorából 5 tagú pénzügyi bizottságot választ (elnök, és 

további 4 tag). 

5.2.4.2. A pénzügyi bizottság feladata a társulás költségvetés-tervezetének véleményezése, 

a társulás gazdálkodásának figyelemmel kísérése, az éves költségvetési beszámoló 

értékelése, a gazdálkodás szabályszerűségének és célszerűségének ellenőrzése. 

5.2.4.3. A társulás a pénzügyi bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a társulási 

tanács tagjai közül választja. 

 

5.2.5. Oktatási Bizottság 

5.2.5.1. A társulási tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával oktatási bizottságot 

választhat (elnök, és további négy tag). 

5.2.5.2. Az oktatási bizottság működése eseti jellegű, nem állandó. 

5.2.5.3. Az oktatási bizottság tagjainak feladata a kistérségi közoktatási együttműködések 

előmozdítása, a kistérségi közoktatási ügyekkel kapcsolatos teendők 

véleményezése. 

 

5.2.6.  Idegenforgalmi Bizottság 

5.2.6.1. A társulási tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával idegenforgalmi 

bizottságot választhat (elnök, és további két tanácstag, valamint kettő külsős 

szakember, melyek személyére a Bizottság elnöke tesz javaslatot). 

5.2.6.2. Az idegenforgalmi bizottság működése állandó jellegű. 

Az idegenforgalmi bizottság tagjainak feladata a kistérségi turisztikai, idegenforgalmi 

együttműködések, fejlesztések előmozdítása, a kistérségi idegenforgalmi ügyekkel 

kapcsolatos teendők véleményezése. 

5.2.6.3. Az idegenforgalmi bizottság feladata a győri kistérség tagönkormányzatainak, és a 

tagtelepülésen élő vállalkozóknak, valamint egyéb gazdasági tevékenységet folytató 

szervezetek az idegenforgalmi ágazathoz kapcsolódó tevékenységének 

összehangolása, egyeztetések, együttműködési formák javaslatainak kidolgozása, 

megvalósítása, valamint az egységes turisztikai-idegenforgalmi arculat kialakítása. 

Feladatainak sikeres ellátása érdekében a Társulás Tanácsa éves keretösszeget 
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állapít meg. A keretösszeg felhasználásáról, ütemezéséről a bizottság tervet készít, 

melyet a Társulás Tanácsa határozatával hagy jóvá. A pénzeszközök 

felhasználásáról, és a bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke évi két 

alkalommal a Társulás Tanácsa előtt beszámol. 

5.2.6.4. Minden egyéb, az Idegenforgalmi Bizottság működését érintő kérdést a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata rendez. 

     5.2.7. Területfejlesztési Bizottság 

 

5.2.7.1 A társulási tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával 

területfejlesztési bizottságot választhat (elnök, és további két tanácstag, valamint 

kettő külsős szakember, melyek személyére a Bizottság elnöke tesz javaslatot). 

 

    5.2.7.2 A területfejlesztési bizottság működése állandó jellegű. 

A területfejlesztési bizottság tagjainak feladata a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv. 10/C. paragrafus (2.) bekezdésében 

felsorolt feladatokat érintő, valamint a kistérségi területfejlesztési 

együttműködések, fejlesztések előmozdítása, a kistérségi területfejlesztési 

ügyekkel kapcsolatos teendők véleményezése. 

 

 

5.2.7.3. A területfejlesztési bizottság feladata a győri kistérség 

tagönkormányzatainak, és a tagtelepülésen élő vállalkozóknak, valamint egyéb 

gazdasági tevékenységet folytató szervezetek a területfejlesztési ágazathoz 

kapcsolódó tevékenységének összehangolása, egyeztetések, együttműködési 

formák javaslatainak kidolgozása, megvalósítása, valamint az egységes térség- 

és területfejlesztési koncepció kialakítása. Feladatainak sikeres ellátása 

érdekében a Társulás Tanácsa éves keretösszeget állapít meg. A keretösszeg 

felhasználásáról, ütemezéséről a bizottság tervet készít, melyet a Társulás 

Tanácsa határozatával hagy jóvá. A pénzeszközök felhasználásáról, és a 

bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke évi két alkalommal a Társulás 

Tanácsa előtt beszámol. 

 

 

5.2.7.4. Minden egyéb, a Területfejlesztési Bizottság működését érintő kérdést a 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendez. 
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VI. fejezet 

A társulás gazdálkodása 

 

6.1. A TÁRSULÁS A TÁRSULÁSI TANÁCS ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT ÉVES KÖLTSÉGVETÉS 

ALAPJÁN GAZDÁLKODIK. 

 

6.2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FORRÁSAI: 

- A TAGOK ÁLTAL BEFIZETETT HOZZÁJÁRULÁS 

- A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK 

- PÁLYÁZATI PÉNZESZKÖZÖK 

- ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 

- A TÁRSULÁS VAGYONÁNAK HASZNOSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

- KAMATBEVÉTELEK 

- CÍMZETT ÉS CÉLTÁMOGATÁSOK. 

 

6.2.1. A TAGOK A TELEPÜLÉSI LAKOSSÁGSZÁMUK ARÁNYÁBAN ÉVES HOZZÁJÁRULÁST 

FIZETNEK A 2005. ÉVTŐL, MELYNEK ÖSSZEGÉT A TÁRSULÁSI TANÁCS ÉVENTE, A 

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS TÁRGYALÁSAKOR ÁLLAPÍTJA MEG.  

 

6.2.2. AZ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOK MÉRTÉKÉRŐL 

A TÁRSULÁSI TANÁCS A TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSAKOR DÖNT. 

 

6.2.3. A TAGI HOZZÁJÁRULÁS KÉT RÉSZLETBEN FIZETHETŐ BE A TÁRSULÁS OTP 

BANKNÁL VEZETETT SZÁMLÁJÁRA. AZ ELSŐ RÉSZLET MÁRCIUS 1-JÉIG, A MÁSODIK 

SZEPTEMBER 15-IG ESEDÉKES. KÉSEDELEM ESETÉN A HÁTRALÉKOT A JEGYBANKI 

ALAPKAMAT TERHELI. 

 

6.2.4 A TAGI, ÉS AZ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSI ÉS 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSÁNAK FELMERÜLÉSE ESETÉN, TOVÁBBÁ 

HA A TÁRSULÁS TAGJA A JOGTALANUL FELVETT NORMATÍV TÁMOGATÁST AZ 

ELSZÁMOLÁSSAL EGYIDEJŰLEG NEM FIZETI VISSZA A TÁRSULÁS SZÁMLÁJÁRA, 

AKKOR: 

 

6.2.4.1 A MUNKASZERVEZET-VEZETŐ KÖTELES ÉRTESÍTENI A TÁRSULÁSI TANÁCS 

ELNÖKÉT.  

6.2.4.2 A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE ÍRÁSBAN EGYEZTETÉST KEZDEMÉNYEZ AZ 

ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉVEL. 

6.2.4.3 AMENNYIBEN A 6.2.4.2. SZERINTI EGYEZTETÉS 10 NAPON BELÜL NEM VEZET 

EREDMÉNYRE, ÚGY AZ ELNÖK AZ ÜGYET A TÁRSULÁSI TANÁCS ELÉ TERJESZTI, 

KÜLÖNÖSEN INDOKOLT ESETBEN AKÁR RENDKÍVÜLI ÜLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁVAL IS. 

6.2.4.4 A TÁRSULÁSI TANÁCS MEGVIZSGÁLJA, HOGY A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

ELMULASZTÁSA MEGÁLLAPÍTHATÓ-E. AMENNYIBEN A TÁRSULÁSI TANÁCS 
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MEGÍTÉLÉSE SZERINT MEGÁLLAPÍTHATÓ A MULASZTÁS, AZONBAN A 

POLGÁRMESTER AZ EGYEZTETÉS SORÁN AZT VITATTA, A TÁRSULÁSI TANÁCS 

SORON KÍVÜL RENDKÍVÜLI BELSŐ ELLENŐRZÉST RENDEL EL ANNAK 

MEGVIZSGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN, HOGY VALÓBAN NEM VAGY NEM ANNYI 

BEFIZETÉS TELJESÜLT, MINT AMENNYINEK TELJESÍTÉSÉRE AZ ÉRINTETT 

KÖTELES LETT VOLNA. 

6.2.4.5 AMENNYIBEN A MULASZTÁS NEM VITATOTT, A TÁRSULÁSI TANÁCS 

HATÁROZATTAL KEZDEMÉNYEZI AZ ÉRINTETTNÉL ANNAK TELJESÍTÉSÉT, 

MELYRE LEGFELJEBB 15 NAPOS HATÁRIDŐT SZAB. 

6.2.4.6 A RENDKÍVÜLI BELSŐ ELLENŐRZÉST A 6.2.4.4. PONT SZERINTI DÖNTÉST 

KÖVETŐ 10 NAPON BELÜL LE KELL FOLYTATNI. ENNEK TAPASZTALATAIT, A 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉST A TÁRSULÁSI TANÁCS AZ ELNÖK 

ELŐTERJESZTÉSE ALAPJÁN ÉS SORON KÍVÜL (AKÁR RENDKÍVÜLI ÜLÉSEN) 

TÁRGYALJA, MAJD HATÁROZATBAN DÖNT A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 

FENNÁLLÁSÁRÓL VAGY FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL.  

6.2.4.7 AMENNYIBEN A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSE SZERINT A FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG EGYÉRTELMŰEN FENNÁLL, ÚGY HATÁROZATTAL 

KEZDEMÉNYEZI AZ ÉRINTETTNÉL ANNAK TELJESÍTÉSÉT, MELYRE LEGFELJEBB 

15 NAPOS HATÁRIDŐT SZAB. 

6.2.4.8 A TÁRSULÁSI TANÁCS 6.2.4.5. ÉS 6.2.4.7. PONT SZERINTI HATÁROZATÁBAN 

DÖNT A TELJESÍTÉS ELMARADÁSA ESETÉN ALKALMAZANDÓ 

KÖVETKEZMÉNYEKRŐL. 

6.2.4.9 A NEMTELJESÍTÉS KÖVETKEZMÉNYKÉNT A TÁRSULÁSI TANÁCS BÍRÓSÁGHOZ 

FORDULHAT, VAGY AZ ALÁBBI SZANKCIÓKAT ALKALMAZHATJA: 

 

A) A TÁRSULÁS SZOLGÁLTATÁSAINAK IDEIGLENES SZÜNETELTETÉSE, 

AMELY SZOLGÁLTATÁSOKRA AZ ÉRINTETT FÉL MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT, 

HA A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ELMULASZTÁSA EZEKKEL KAPCSOLATOS; 

B) A TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGE RÉVÉN ELÉRT PÉNZBEVÉTELEKBŐL VALÓ 

RÉSZESEDÉS KORLÁTOZÁSA (TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATOK, EGYÉB);  

C) A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKBÓL SZÁRMAZÓ ELŐNYÖKBŐL 

VALÓ RÉSZESEDÉS KORLÁTOZÁSA; 

D) AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁS (INKASSZÓ) KIBOCSÁTÁSA, AMIT A 

TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE RÉSZÉRŐL ELŐZETESEN POSTAI ÚTON, 

TÉRTIVEVÉNNYEL ELKÜLDÖTT KÜLÖN ÍRÁSBELI FELSZÓLÍTÁSNAK IS MEG 

KELL ELŐZNI, MELY A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE 

VONATKOZÓ 10 NAPOS HATÁRIDŐT TARTALMAZ. AZ INKASSZÓT A 

HATÁRIDŐ EREDMÉNYTELEN ELTELTE UTÁN A TÁRSULÁSI TANÁCS 

ELNÖKE AZ UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS SZABÁLYAI SZERINT 

ÉRVÉNYESÍTHETI. AZ INKASSZÓ TELJESÍTHETŐSÉGÉHEZ A TÁRSULÁS 

TAGJAI A BANKSZÁMLÁT VEZETŐ PÉNZINTÉZETÜK RÉSZÉRE ADOTT 
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FELHATALMAZÓ LEVÉL MÁSOLATI PÉLDÁNYÁT TÁRGY ÉV ÁPRILIS 30-IG 

KÖTELESEK A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE RÉSZÉRE MEGKÜLDENI.  

6.2.4.10 ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ INKASSZÓ ALKALMAZÁSA SEM VEZET EREDMÉNYRE 

(FEDEZET HIÁNY VAGY -ELVONÁS ESETÉN), A TÁRSULÁSI TANÁCS 

ELŐTERJESZTÉSÉRE A TÁRSULÁS TAGJAINAK TÖBB MINT A FELE MINŐSÍTETT 

TÖBBSÉGGEL HOZOTT HATÁROZATÁVAL A NAPTÁRI ÉV UTOLSÓ NAPJÁVAL A 

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSBÓL KIZÁRHATJA A TÁRSULÁS TAGJÁT. 

6.2.4.11 A 6.2.4.9. ÉS 6.2.4.10. PONTBAN FOGLALT SZANKCIÓK ALKALMAZÁSÁRA 

KIZÁRÓLAG A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRE VALÓ RÁSZORÍTÁS 

CÉLJÁBÓL, KIZÁRÓLAG AZ ELMULASZTOTT BEFIZETÉSHEZ ARÁNYOS 

MÉRTÉKBEN, ÉS KIZÁRÓLAG A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉIG 

TERJEDŐEN KERÜLHET SOR.  

 

 

6.2.5  A TÁRSULÁS FEJLESZTÉSI IGÉNYEIT ELSŐSORBAN PÁLYÁZATI FORRÁSOK 

MEGSZERZÉSÉVEL BIZTOSÍTJA. EZEKHEZ SAJÁT ERŐKÉNT FELHASZNÁLJA A SAJÁT 

SZABAD PÉNZESZKÖZEIT. A PÁLYÁZATOKAT A TÁRSULÁS SAJÁT NEVÉBEN 

NYÚJTJA BE, AMENNYIBEN A KIÍRÁS ALAPJÁN ÖNKORMÁNYZATOK PÁLYÁZHATNAK, 

AKKOR AZ ERRE VONATKOZÓ DÖNTÉST A TAGÖNKORMÁNYZATOKNÁL 

KEZDEMÉNYEZI. 

 

6.2.6 A TÁRSULÁS A SZÁMLÁJÁN LÉVŐ ÁTMENETILEG SZABAD PÉNZESZKÖZÖKET, 

PÉNZPIACI BEFEKTETÉS ÚTJÁN KAMATOZTATHATJA. A SZABAD PÉNZESZKÖZÖKET 

EGY ÉVNÉL NEM HOSSZABB LEKÖTÉSI IDEJŰ ÁLLAMILAG GARANTÁLT ÁLLAM VAGY 

ÉRTÉKPAPÍRBA LEHET BEFEKTETNI. 

 

6.2.6 A TÁRSULÁS AZ ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSOKRA PÁLYÁZHAT - VAGY A KIÍRÁSTÓL 

FÜGGŐEN A TAGÖNKORMÁNYZATOKNAK ILYEN PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA 

INDÍTVÁNYT TEHET - ILLETVE CÍMZETT TÁMOGATÁST IGÉNYELHET. 

 

6.2. A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 

TÖRVÉNY (1992. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY) ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ELŐÍRÁSAI 

ALAPJÁN TÖRTÉNHET. 

 

6.3. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS BIZTONSÁGÁÉRT A TÁRSULÁSI TANÁCS, 

TÖRVÉNYESSÉGÉÉRT A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE FELELŐS. 

 

6.4. A GAZDÁLKODÁS SZABÁLYSZERŰSÉGÉT ÉS CÉLSZERŰSÉGÉT A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

ELLENŐRZI. 

 

6.5. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRÓL AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXVIII. 



 

 36 

TÖRVÉNY 65.§ (6) BEKEZDÉSE ALAPJÁN IDŐSZAKI BESZÁMOLÓKAT KELL KÉSZÍTENI, 

MELYET A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYEZ ÉS A TÁRSULÁSI TANÁCS FOGAD EL. A 

BESZÁMOLÓKAT MEG KELL KÜLDENI A TAGÖNKORMÁNYZATOKNAK. 
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VII. fejezet 

A társulás vagyona 

 

7.1. A TÁRSULÁST INDULÓ VAGYONNAL AZ ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK LÁTJÁK EL, OLY 

MÓDON, HOGY A SZÉKHELY-TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA A TÁRSULÁSNAK BÉRLETI 

JOGOT BIZTOSÍT, A TAGÖNKORMÁNYZATOK A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES 

INGÓSÁGOKAT PEDIG A TÁRSULÁS TULAJDONÁBA ADJÁK. 

 

7.2. A TÁRSULÁS VAGYONA A TOVÁBBIAKBAN A KÖVETKEZŐKBŐL TEVŐDIK ÖSSZE: 

- VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK (BÉRLETI JOG) 

- AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ÁTADOTT INGÓSÁGOK 

- A PÁLYÁZATI FORRÁSOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL LÉTESÍTETT INGATLANOK ÉS INGÓSÁGOK 

- BEFEKTETETT ÉRTÉK- ÉS ÁLLAMPAPÍROK 

- KÉSZPÉNZVAGYON 

- NEM ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK (GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK, 

ALAPÍTVÁNYOK) ÁLTAL A TÁRSULÁSNAK AJÁNDÉKOZOTT VAGYON. 

 

7.3. A TÁRSULÁS VAGYONÁT NAPRAKÉSZEN NYILVÁN KELL TARTANI, AZ ÉV 

FORDULÓJÁVAL LELTÁROZNI KELL ÉS A LELTÁRT MELLÉKLETKÉNT A KÖLTSÉGVETÉSI 

BESZÁMOLÓHOZ KELL CSATOLNI. 

 

7.4. A TÁRSULÁS VAGYONA FELETT RENDELKEZÉSI JOG A TÁRSULÁSI TANÁCSOT ILLETI 

MEG. 

 

7.5. VAGYONFELOSZTÁS A TÁRSULÁS TAGJÁNAK KILÉPÉSE ESETÉN: 

 

7.5.1. AMENNYIBEN A TÁRSULÁS TAGJA A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSBAN VÁLLALT 

KÖTELEZETTSÉGE TELJESÍTÉSE MELLETT KÍVÁN KILÉPNI, AZ ÁLTALA BEVITT 

VAGYON ÉS VAGYONÉRTÉKŰ JOG NEKI VISSZAJÁR. EZEN FELÜL MEGILLETI A 

TÁRSULÁS ÁLTAL MEGSZERZETT VAGYON BEFIZETÉS-ARÁNYOS RÉSZE. 

A VAGYONT A KILÉPŐ TAGNAK KI KELL ADNI, KIVÉTELT KÉPEZ AZ A VAGYONTÁRGY, 

AMELYNEK KIADÁSA A TÁRSULÁS TOVÁBBI FELADATELLÁTÁSÁT LEHETETLENNÉ 

TESZI. EZT A VAGYONTÁRGYAT – A KILÉPŐ TAGGAL TÖRTÉNT MEGÁLLAPODÁS 

SZERINT – VAGY KÉSZPÉNZBEN MEG KELL VÁLTANI, VAGY A TAGNAK A TÖBBCÉLÚ 

KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSSAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ALAPJÁN HASZNÁLATI DÍJAT KELL 

FIZETNI. 

7.5.2. AMENNYIBEN A TAG A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGE NEM TELJESÍTÉSE 

KÖVETKEZMÉNYEKÉNT LÉP KI, VAGY A TÖBBI TAG KIZÁRJA, AKKOR AZ ÁLTALA 

BEVITT VAGYON ÉS VAGYONÉRTÉKŰ JOG RÉSZÉRE VISSZAJÁR, A TÁRSULÁSI 

VAGYONBÓL PEDIG AZ ÁLTALA A TÁRSULÁSNAK JUTTATOTT BEFIZETÉS JEGYBANKI 

ALAPKAMATTAL MEGNÖVELT ÉS A HÁTRALÉKAIVAL KORRIGÁLT ÖSSZEGE JÁR 
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VISSZA.  

A VAGYONT A 7.5.1. PONTBAN LEÍRT KORLÁTOZÁSOKKAL KELL KIADNI. 

 

7.6. A VAGYON FELOSZTÁSA, HA A TÁRSULÁS MEGSZŰNIK. 

 

7.6.1. HA A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSÉT A TAGOK A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSBAN 

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIK UTÁN MONDJÁK KI, A VAGYONFELOSZTÁS A 7.5.1. 

PONTBAN FELVÁZOLT ELVEK SZERINT TÖRTÉNIK. A BEVITT VAGYON ÉS 

VAGYONÉRTÉKŰ JOG TERMÉSZETBEN VISSZAJÁR, A TÖBBI VAGYON TÉNYLEGES 

ELOSZTÁSÁRA, VAGY EGYMÁS KÖZÖTTI MEGVÁLTÁSÁRA A TAGOK 

MEGÁLLAPODÁST KÖTNEK, TEKINTETTEL ARRA IS, HOGY A FELADATOK MIKÉNT 

KÍVÁNJÁK A JÖVŐBEN ELLÁTNI. 

 

7.6.2. HA A TÁRSULÁS A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSBAN VÁLLALT TAGI 

KÖTELEZETTSÉGEK NEM TELJESÍTÉSE KÖVETKEZTÉBEN SZŰNIK MEG 

(AMENNYIBEN A TAGOK TÖBBSÉGE NEM TELJESÍTI A KÖTELESSÉGÉT), A TAGOK 

ÁLTAL BEVITT VAGYON ÉS VAGYONÉRTÉKŰ JOGOK VISSZAJÁRNAK. A TÁRSULÁS 

MŰKÖDÉSE ALATT MEGSZERZETT VAGYONBÓL ELŐSZÖR RENDEZNI KELL A 

VÁLLALÁSOK NEM-TELJESÍTÉSÉBŐL ADÓDÓ VISSZAFIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉGEKET. A VISSZAFIZETÉSEK TELJESÍTÉSE UTÁN FENNMARADÓ 

VAGYONT TAGI BEFIZETÉS-ARÁNYOSAN KELL FELOSZTANI. AMENNYIBEN A 

VISSZAFIZETÉSRE AZ E PONTBAN MEGJELÖLT VAGYON NEM ELÉG, A TAGOK A 

KÜLÖNBÖZETET LAKOSSÁGARÁNYOSAN ÖSSZEADJÁK. ENNEK TELJESÍTÉSÉIG A 

BEVITT VAGYON BIZTOSÍTÉKUL SZOLGÁL. 

 

7.6.3. AMENNYIBEN A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE EGY VAGY NÉHÁNY TAG KÖTELEZETTSÉG 

TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA MIATT LEHETETLENÜL EL ÉS MEGSZŰNÉSÉT 

EZÉRT KELL KIMONDANI, A FELELŐS TAG VAGY TAGOK A VISSZAFIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉGEKÉRT TELJES VAGYONRÉSZÜKKEL KÖTELESEK HELYT ÁLLNI. HA 

A VISSZAFIZETÉS A FELELŐSÖK VAGYONÁBÓL NEM RENDEZHETŐ, A 

KÜLÖNBÖZETET A TÖBBI TAG VAGYONÁBÓL VAGYONARÁNYOSAN KELL RENDEZNI. 

 

7.6.4. HA A TAGOK A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK VÁLLALÁSÁNAK KEZDŐ 

IDŐPONTJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3 ÉVEN BELÜL KIMONDJÁK A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSÉT 

– ÍGY A TÁRSULÁS ÁLTAL FELVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA A JELEN TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ALATT MEGSZŰNIK – ÚGY AZ ADOTT FELADATOKRA 

JÓVÁHAGYOTT TÁMOGATÁST JÁRULÉKAIVAL NÖVELTEN KELL VISSZAFIZETNI A 

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBE. A VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE A 

TAGOK KÖZÖTT AZ IGÉNYBEVETT TÁMOGATÁS ARÁNYÁBAN KERÜL FELOSZTÁSRA.” 
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VIII. fejezet 

Kiadmányozás és kötelezettségvállalás rendje  

 

 

8.1. A TÁRSULÁS FELADATAI VÉGREHAJTÁSA SORÁN KÉSZÍTENDŐ IRATOKAT A TÁRSULÁSI 

TANÁCS ELNÖKE, VAGY AZ ÁLTALA KÜLÖN UTASÍTÁSBAN KIADMÁNYOZÁSI JOGGAL 

FELRUHÁZOTT SZEMÉLY ÍRJA ALÁ. 

 

8.2. A TÁRSULÁS NEVÉBEN, A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT, 

FELSOROLT FELADATOKRA ÉS ÖSSZEGBEN A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE ÁLTAL – A 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÉS UTALVÁNYOZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ UTASÍTÁSÁBAN - 

MEGHATÁROZOTT SZEMÉLY VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET. 

 

 

 

IX. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

9.1.1. JELEN MEGÁLLAPODÁS VALAMENNYI, A KISTÉRSÉGHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZAT 

JÓVÁHAGYÓ HATÁROZATÁVAL VÁLIK JOGHATÁLYOSSÁ.  

 

9.1.2. A TÁRSULÁS AKKOR TEKINTHETŐ MEGALAKULTNAK, HA A TÁRSULÁSI TANÁCS 

ALAKULÓ ÜLÉSÉT MEGTARTOTTA, ÉS SZERVEIT MEGVÁLASZTOTTA. 

 

9.1.3. JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKBEN A HELYI 

ÖNKORMÁNYZATOKRÓL SZÓLÓ 1990. ÉVI LXV. TÖRVÉNY, A HELYI 

ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAIRÓL ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 1997. ÉVI 

CXXXV. TÖRVÉNY, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁSAIRÓL SZÓLÓ 2004. ÉVI CVII. TÖRVÉNY, A TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS 

TERÜLETRENDEZÉSRŐL SZÓLÓ 1996. ÉVI XXI. TÖRVÉNY, A POLGÁRI 

TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 1959. ÉVI IV. TÖRVÉNY, A TÁRSULÁSI TANÁCS 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT, TOVÁBBÁ MINDAZON JOGSZABÁLYOKNAK 

A RENDELKEZÉSEI IRÁNYADÓK, AMELYEK A TÁRSULÁSBAN ELLÁTANDÓ 

FELADATOKAT ÉRINTIK. 

 

9.1.4. A TÁRSULÓ ÖNKORMÁNYZATOK KÖLCSÖNÖSEN KINYILVÁNÍTJÁK, HOGY A 

MEGÁLLAPODÁSBÓL EREDŐ, A MŰKÖDÉS KAPCSÁN FELMERÜLŐ VITÁS 

KÉRDÉSEIKET ELSŐDLEGESEN TÁRGYALÁSOS ÚTON KOMPROMISSZUMRA 

TÖREKEDVE KÍVÁNJÁK RENDEZNI. ENNEK ÉRDEKÉBEN TÖBBSZÖRI 
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EGYEZTETÉSRE, SZÜKSÉG ESETÉN KÖZVETÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉNEK 

IGÉNYBEVÉTELÉRE IS HAJLANDÓK. 

AMENNYIBEN EZ AZ ÚT MÉGSEM VEZETNE EREDMÉNYRE, A VITA BÍRÓSÁGI 

ELDÖNTÉSÉRE A GYŐRI VÁROSI BÍRÓSÁG ILLETÉKESSÉGÉT KÖTIK KI. 

 

9.1.5.  A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZEI:  

 

1. SZ. MELLÉKLET: A TÁRSULÁS TAGJAINAK, SZÉKHELYÉNEK ÉS 

LAKOSSÁGSZÁMÁNAK JEGYZÉKE 

2. SZ. MELLÉLET: AZ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ 

TAGOK JELÖLÉSE 

3. SZ. MELLÉKLET: A TERÜLETFEJLESZTÉSI FELADATOKBAN RÉSZT VEVŐ TAGOK 

JEGYZÉKE 

4. SZ. MELLÉKLET: A KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ TAGOK 

JEGYZÉKE 

5. SZ. MELLÉKLET: A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ELLÁTÁSÁBAN RÉSZES TAGOK 

JEGYZÉKE 

6. SZ. MELLÉKLET: A SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN RÉSZES 

ÖNKORMÁNYZATOK JEGYZÉKE 

7. SZ. MELLÉKLET: AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS – HÁZIORVOSI ÜGYELETI 

FELADATBAN RÉSZES ÖNKORMÁNYZATOK JEGYZÉKE 

8. SZ. MELLÉKLET: A BELSŐ ELLENŐRZÉS FELADATÁRA VÁLLALKOZÓ TAGOK 

JEGYZÉKE 

9. SZ. MELLÉKLET: A KISTÉRSÉGI ÜGYINTÉZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉBEN RÉSZES 

TAGOK JEGYZÉKE 

10. SZ. MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KEZELÉSÉBEN LÉVŐ KÖZUTAK 

KEZELÉSÉRE VÁLLALKOZÓ TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE 

11. SZ. MELLÉKLET: A MOZGÓ KÖNYVTÁRI FELADAT ELLÁTÁSÁBAN RÉSZES 

TELEPÜLÉSEK JEGYZÉKE 

 

 

9.2 JELEN MEGÁLLAPODÁST A TÁRSULÁS TAGJAI, MINT AKARATUKKAL MINDENBEN 

MEGEGYEZŐT ALÁÍRTÁK. 
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Záradék:  

 

Ezen társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 

határozatokkal hagyták jóvá: 

 

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

 

Település Határozatszám  Település Határozatszám 

Abda 34/2005. (V.4.)  Koroncó 44/2005. (III.27.) 

Börcs 39/2005. (V.2.)  Kunsziget 42/2005. (V.5.) 

Bőny 69/2004. (XII.16)  Mezőörs 59/2005. (IV.29.) 

Dunaszeg 71/2005. (IV.25.)  Nagybajcs 35/2005. (V.6.) 

Dunaszentpál 54/2005. (IV.27.)  Nagyszentjános 83/2004. (XII.14.) 

Enese 21/2005. (V.5.)  Nyúl 144/2004. (XI.30.) 

Gönyű 105/2004. (XI.19.)  Öttevény 127/2004. (XII.15.) 

Győr 515/2004. (XII.16.)  Pér 49/2005. (IV.20.) 

Győrladamér 101/2004. (XII.13.)  Rábapatona 94/2004. (XII.15.) 

Győrújbarát 39/2005. (IV.28.)  Rétalap 55/2005. (V.2.) 

Győrújfalu 15/2005. (I.26.)  Töltéstava 35/2005. (V.4.) 

Győrzámoly 76/2004. (VII.27.)  Vámosszabadi 69/2005. (V.5.) 

Ikrény 57/2005. (IV.27.)  Vének 54/2005. (V.5.) 

Kisbajcs 88/2005. (V.5.)    
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A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal módosították: 

 

Település Határozatszám  Település Határozatszám 

Abda 180/2008.(XII.08.)  Koroncó 86/2008.(IX.30.) 

Börcs 75/2008. (IX.29.)  Kunsziget 142/2008. (IX.25.) 

Bőny 61/2008. (IX.30.)  Mezőörs 89/2008. (IX.25.) 

Dunaszeg 167/2008. (X.27.)  Nagybajcs 95/2008. (XII.17.) 

Dunaszentpál 93/2008. (X.29.)  Nagyszentjános 68/2008. (IX.2.) 

Enese 62/2008.(XI.24.)  Nyúl 251/2008. (IX.30.) 

Gönyű 77/2008. (X.2.)  Öttevény 106/2008. (XII.10.) 

Győr 298/2008. (IX.18.)  Pér 98/2008.(X.14.) 

Győrladamér 53/2008. (X.27.)  Rábapatona 110/2008. (X.15.) 

Győrújbarát 9/2009. (II.10)  Rétalap 118/2008. (X.13.) 

Győrújfalu 3/2009. (I. 27.)  Töltéstava 101/2008.(XI.26.) 

Győrzámoly 106/2008. (IX.2.)  Vámosszabadi 185/2008.(XII.16.) 

Ikrény 97/2008.(XII.08.)  Vének 63/2008. (X.20.) 

Kisbajcs 88/2008. (X.15.)    

 

 

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal módosították: 

 

Település Határozatszám  Település Határozatszám 

Abda 179/2008. (XII. 08.)  Koroncó 95/2008. (X. 28.) 

Börcs 75/2008. (IX. 29.)  Kunsziget 156/2008. (XI. 20.) 

Bőny 71/2008. (X. 29.)  Mezőörs 116/2008. (X. 30.) 

Dunaszeg 168/2008. (X. 27.)  Nagybajcs 82/2008. (X. 30.) 

Dunaszentpál 94/2008. (X. 29.)  Nagyszentjános 78/2008. (X. 21.) 

Enese 54/2008. (X. 30.)  Nyúl 265/2008. (X. 28.) 

Gönyű 91/2008. (XI. 20.)  Öttevény 11/2009. (II. 11.) 

Győr 5/2009. (I. 22.)  Pér 115/2008. (XII. 16.) 
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Győrladamér 54/2008. (X. 27.)  Rábapatona 111/2008. (X. 15.) 

Győrújbarát 205/2008. (XII. 9.)  Rétalap 147/2008. (XII. 08.) 

Győrújfalu 2/2009. (I. 27.)  Töltéstava 102/2008. (XI. 26.) 

Győrzámoly 121/2008. (X. 28.)  Vámosszabadi 186/2008. (XII. 16.) 

Ikrény 96/2008. (XII. 08.)  Vének 81/2008. (XI. 24.) 

Kisbajcs 109/2008. (XI. 24.)    

 

 

 

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal módosították: 

 

Település Határozatszám  Település Határozatszám 

Abda 29/2009. (II.25)  Koroncó 10/2009. (III.3.) 

Börcs 39/2009. (VI.29.)  Kunsziget 74/2009. (V.28) 

Bőny 7/2009. (I.29.)  Mezőörs 32/2009. (II.26) 

Dunaszeg 15/2009. (I.26.)  Nagybajcs 4/2009. (II.4) 

Dunaszentpál 11/2009. (I.28)  Nagyszentjános 5/2009.(II.10) 

Enese 22/2009. (IV.15.)  Nyúl 9/2009. (I.27) 

Gönyű 6/2009. (II.12)  Öttevény 12/2009. (II.11) 

Győr 38/2009. (II.26)  Pér 17/2009 (III.10.) 

Győrladamér 4/2009. (I.29)  Rábapatona 9/2009. (II.28.) 

Győrújbarát 9/2009. (II.10.)  Rétalap 20/2009. (VI.29.) 

Győrújfalu 3/2009. (I.27.)  Töltéstava 66/2009. (VI.29.) 

Győrzámoly 8/2009. (I.27.)  Vámosszabadi 11/2009. (II.24.) 

Ikrény 5/2009. (1.23.)  Vének 3/2009. (I.23.) 

Kisbajcs 3/2009. (I.23.)    

 

 

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal módosították: 
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Település Határozatszám  Település Határozatszám 

Abda 112/2009.(VI.24)  Koroncó 48/2009. (VI.30.) 

Börcs 39/2009.(VI.29.)  Kunsziget 95/2009. (VI.25) 

Bőny 54/2009. (VI.25.)  Mezőörs 92/2009. (VI.25) 

Dunaszeg 106/2009. (VI.29.)  Nagybajcs 63/2009. (VI.17.) 

Dunaszentpál 64/2009. (VI.24.)  Nagyszentjános 46/2009. (VI.29) 

Enese 49/2009. (VI.25)  Nyúl 121/2009. (VII.7) 

Gönyű 64/2009. (VIII.27.)  Öttevény 39/2009. (VI.17.) 

Győr 201/2009. (VI.18.)  Pér 58/2009. (VIII.18) 

Győrladamér 55/2009. (VIII.13)  Rábapatona 50/2009. (VI. 17) 

Győrújbarát 78/2009. (VII.7)  Rétalap 65/2009. (VIII.10) 

Győrújfalu 85/2009. (IX.29)  Töltéstava 177/2009.(XI.26) 

Győrzámoly 87/2009. (VI.29)  Vámosszabadi 62/2009. (VI.29) 

Ikrény 87/2009. (11.2)  Vének 47/2009. (VII.22.) 

Kisbajcs 57/2009 (VII.22)    

 

 
 
 
 
 
 
 

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal módosították: 

 

Település Határozatszám  Település Határozatszám 

Abda 192/2009. (XII.14)  Koroncó 112/2009. (XII.8) 

Börcs 74/2009 (XII.14.)  Kunsziget 192/2009. (XII.15) 

Bőny 77/2009.(Xii.17)  Mezőörs 189/2009. (XII.22) 

Dunaszeg 47/2010. (II.15)  Nagybajcs 129/2009. (XII.22.) 

Dunaszentpál 120/2009. (XII.16)  Nagyszentjános 78/2009. (XI.23.) 

Enese 7/2010. (II.18)  Nyúl 262/2009. (XII.15) 

Gönyű 96/2009. (XII.17)  Öttevény 82/2009. (XI.27) 
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Győr 287/2009. (XI.17)  Pér 93/2009. (XII.08) 

Győrladamér 2/2010. (II.1)  Rábapatona 110/2009. (XII.16) 

Győrújbarát 19/2010 (III.2)  Rétalap 130/2009. (XII.14) 

Győrújfalu 15/2010 (II.24)  Töltéstava 30/2010. (II.16) 

Győrzámoly 155/2009. (XI.13.)  Vámosszabadi 143/2009. (XII.01) 

Ikrény 87/2009. (XI.2)  Vének 80/2009. (XII.22) 

Kisbajcs 111/2009. (XII.21.)    

 
 

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal módosították: 

 

Település Határozatszám  Település Határozatszám 

Abda 10/2010. (I.27)  Koroncó 12/2010. (II.23) 

Börcs 6/2010. (I.25)  Kunsziget 15/2010. (II.15) 

Bőny 6/2010. (I.28)  Mezőörs 11/2010. (II.4.) 

Dunaszeg 19/2010. (I.25)  Nagybajcs 10/2010. (II.10.) 

Dunaszentpál 12/2010. (I.27)  Nagyszentjános 11/2010. (II.15) 

Enese 5/2010. (I.21.)  Nyúl 18/2010. (I.26) 

Gönyű 8/2010. (II.11.)  Öttevény 18/2010. (II.3) 

Győr 19/2010. (II.11.)  Pér 11/2010. (II.16.) 

Győrladamér 12/2010.(II.15)  Rábapatona 5/2010. (I.27) 

Győrújbarát 10/2010. (II.09)  Rétalap 16/2010. (II.8) 

Győrújfalu 14/2010 (II.24.)  Töltéstava 31/2010. (II.16.) 

Győrzámoly 28/2010. (II.16)  Vámosszabadi 3/2010. (II.17) 

Ikrény 11/2010. (II.4)  Vének 9/2010. (II.12) 

Kisbajcs 17/2010. (III.1.)    
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Aláírások:  

 

Társult önkormányzatok polgármesterei aláírása 

 

………………………………. 

Polgármester 

Győr Megyei Jogú Város 

………………………………. 

Polgármester 

Abda 

………………………………. 

Polgármester 

Bőny 

………………………………. 

Polgármester 

Börcs 

………………………………. 

Polgármester 

Dunaszeg 

………………………………. 

Polgármester 

Dunaszentpál 

………………………………. 

Polgármester 

Enese 

………………………………. 

Polgármester 

Gönyű 

………………………………. 

Polgármester 

Győrladamér 

………………………………. 

Polgármester 

Győrújbarát 

………………………………. 

Polgármester 

Győrújfalu 

………………………………. 

Polgármester 

Győrzámoly 

………………………………. 

Polgármester 

Ikrény 

………………………………. 

Polgármester 

Kisbajcs 
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………………………………. 

Polgármester 

Koroncó 

………………………………. 

Polgármester 

Kunsziget 

………………………………. 

Polgármester 

Mezőörs 

………………………………. 

Polgármester 

Nagybajcs 

………………………………. 

Polgármester 

Nagyszentjános 

………………………………. 

Polgármester 

Nyúl 

………………………………. 

Polgármester 

Öttevény 

………………………………. 

Polgármester 

Pér 

………………………………. 

Polgármester 

Rábapatona 

………………………………. 

Polgármester 

Rétalap 

………………………………. 

Polgármester 

Töltéstava 

………………………………. 

Polgármester 

Vámosszabadi 

………………………………. 

Polgármester 

Vének  
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1. sz melléklet 

A társulás tagjainak, székhelyének és lakosságszámának jegyzéke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Település 
 

Székhely 
 

Állandó lakosságszám (2009. 
jan. 1.) 

Abda 9151 Abda, Szent István utca 20. 3110 

Bőny 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. 2215 

Börcs 9152 Börcs, Erzsébet tér 4. 1269 

Dunaszeg 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. 1961 

Dunaszentpál 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. 729 

Enese 9143 Enese, Szabadság utca 25. 1783 

Gönyű 9071 Gönyű, Kossuth L. utca 67. 3172 

Győr 9021 Győr, Városház tér 1. 126652 

Győrladamér 9174 Szent István utca 1. 1521 

Győrújbarát 9081 Győrújbarát, Kis János utca 
14. 

5790 

Győrújfalu 9171 Győrújfalu, Ady E. utca 7. 1352 

Győrzámoly 9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 
45. 

2256 

Ikrény 9141 Ikény, Győri utca 66. 1858 

Kisbajcs 9062 Kisbajcs, Kossuth út 1. 826 

Koroncó 9113 Koroncó, Rákóczi utca 22 1999 

Kunsziget 9184 Kunsziget, József Attila utca 
2. 

1220 

Mezőörs 9097 Mezőörs, Fő utca 105. 995 

Nagybajcs 9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67. 949 

Nagyszentjános 9072 Nagyszentjános, Vasút út 1. 1874 

Nyúl 9082 Nyúl, Kossuth utca 46. 4081 

Öttevény 9153 Öttevény, Fő utca 100. 2868 

Pér 9099 Pér, Szent Imre utca 1. 2415 

Rábapatona 9142 Rábapatona, Kossuth utca 
18. 

2525 

Rétalap 9074 Rétalap, Széchenyi utca 68. 570 

Töltéstava 9086 Töltéstava, Petőfi Sándor 
utca 123. 

2176 

Vámosszabadi 9061 Vámosszabadi, Szabadi 
utca 57. 

1500 

Vének 9062 Vének, Petőfi Sándor utca 
3. 

198 
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2. sz. melléklet 
Társulás által vállalt feladatok 

  
terület 

fejlesztés 
óvodai ellátás 

alapfokú oktatás 
Háziorvosi 

Ügyelet 
gyermekjóléti  

alapellátás 
közút 

kezelés 
belső  

ellenőrzés 

kistérségi  
ügyintézés 

korszerűsítése 

mozgókönyvtári 
ellátás Iskolai 

intézményi 
szak 

szolgálat 

Abda x 
mikrotársulás 
-Börcs- Ikrény 

mikrotársulás-
Börcs x x x x x x   

Bőny x x 
Mikrotársulás 

Rétalap x x x x x x   

Börcs x 
mikrotársulás-

Abda 
mikrotársulás-

Abda x x x x x x x 

Dunaszeg x x 
mikrotárs-

Dunaszentpál x x x x x x x 

Dunaszentpál x x 
mikrotársulás-

Dunaszeg x x x x x x x 

Enese x 

mikrotársulás-
Fehértó, 

Rábaszentmihály 

mikrotársulás 
Kisbabot, 

Rábaszentmihály, 
Fehértó x   

mikrotársulásban 
Kónnyal x x x x 

Gönyű x x x x x x x x x   

Győr x x x x x x x x x   

Győrladamér x x 
mikrotársulás-

Győrújfalu  x x x x x x x 

Győrújbarát x x x x x x x x x   

Győrújfalu x x 
mikrotársulás-
Győrladamér     x   x x x 

Győrzámoly x x x x x x x x x x 

Ikrény x x x x x x x x x x 

Kisbajcs x 
mikrotársulás-

Vének 

mikrotársulás-
Nagybajcs, 

Vámosszabadi, 
Vének x x x x x x x 
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Koroncó x 
mikrotársulás-
Rábapatona x x x 

mikrotársulásban 
Téttel x x x x 

Kunsziget x       x x x x x   

Mezőörs x 
mikrotársulás-

Rétalap x x x x x x x x  

Nagybajcs x x 

mikrotársulás-
Kisbajcs, 

Vámosszabadi, 
Vének x x x x x x x 

Nagyszentjános x x x x x x x x x   

Nyúl x x x x x x x x x   

Öttevény x x x x x x x x x x 

Pér x x x x   x x x x x 

Rábapatona x 
mikrotársulás-

Koroncó x x x 
mikrotársulásban 

Téttel x x x   

Rétalap x 
mikrotársulás-

Mezőörs x x x x x x x x  

Töltéstava x 
mikrotársulás-

Győrság 
mikrotársulás-

Győrság x   x x x x   

Vámosszabadi x x x x x x x x x   

Vének x 
mikrotársulás-

Kisbajcs x x x x x x x x 
 
 

Település 

Gyermekek  
napközbeni 

ellátása 

Fogyatékosok 
 napplai 
ellátása 

Támogató  
szolgálat 

Abda x x x 

Bőny x x x 

Börcs x x x 

Dunaszeg x x x 
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Dunaszentpál x x x 

Enese 
mikrotársulásban 

Kónnyal x x 

Gönyű x x x 

Győr x  x 

Győrladamér x x x 

Győrújbarát x x x 

Győrújfalu  x  x  x 

Győrzámoly x x x 

Ikrény x x x 

Kisbajcs x  x 

Koroncó Téttel mikrotárs x x 

Kunsziget x x x 

Mezőörs  x x 

Nagybajcs x  x 

Nagyszentjános x x x 

Nyúl x x x 

Öttevény x x x 

Pér x x x 

Rábapatona Téttel mikrotárs x x 

Rétalap x x x 

Töltéstava x x x 

Vámosszabadi x x x 

Vének x  x 
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3. sz. melléklet: A területfejlesztési feladatokban részt vevő tagok jegyzéke 
 
 
 
 
Abda Bőny Börcs 
 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
 
Gönyű Győr Győrladamér 
 
Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly 
 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
 
Kunsziget Mezőörs Nagybajcs 
 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
 
Pér Rábapatona Rétalap 
 
Töltéstava Vámosszabadi Vének 
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4. sz. melléklet: A közoktatási feladatok ellátásában részt vevő tagok jegyzéke 

 
 

A közoktatási feladatokra vállalkozó települések listája: 
 
Abda Bőny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyű Győr Győrladamér 
Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Mezőörs Nagybajcs Nagyszentjános 
Nyúl Öttevény Pér 
Rábapatona Rétalap Töltéstava 
Vámosszabadi Vének 
 
 

Intézményi feladatok 
 
 

1) A közoktatási feladat óvodai intézményfenntartással kapcsolatos feladatokat a 
Társulásban részt vevő alábbi önkormányzatok önállóan látják el: 
 
Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győr, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, 
Győrzámoly, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Vámosszabadi 
 
2) A közoktatási feladat óvodai intézményfenntartásával kapcsolatos feladatokat 
közoktatási társuláson keresztül látják el: 
 
Abda-Börcs-Ikrény, Enese – Rábaszentmihály- Fehértó, Kisbajcs – Vének, Rábapatona 
– Koroncó, Rétalap-Mezőörs, Töltéstava - Győrság 
 
3) Egységes óvoda-bölcsödeként működnek az alábbi intézmények: 
 
- Szivárvány Egységes Óvoda-Bölcsöde Bőny 
- Mézeskalács Körzeti Napköziotthonos Óvoda, Abda 
 
4) A közoktatási feladatat általános iskolai intézményfenntartással kapcsolatos 
feladatokat önállóan látják el: 
 
Gönyű, Győr, Győrújbarát, Győrzámoly, Ikrény, Koroncó, Nagyszentjános, Nyúl, 
Öttevény, Pér, Rábapatona 
 
 
5) A közoktatási feladat általános iskolai intézményfenntartásával kapcsolatos 
feladatokat intézményfenntartó társulásban látja el: 
 
1. Abda – Börcs, Abda központtal, börcsi tagintézménnyel 
2. Bőny – Rétalap, Bőny központtal 
3. Dunaszeg – Dunaszentpál, Dunaszeg központtal, dunaszentpáli tagintézménnyel 
4. Enese – Kisbabot – Rábaszentmihály- Fehértó, Enese központtal 
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5. Győrladamér – Győrújfalu, győrladaméri központtal 
6. Kisbajcs – Nagybajcs - Vámosszabadi – Vének, Kisbajcs központtal, vámosszabadi 

tagintézménnyel 
7. Töltéstava – Győrság, Töltéstava központtal, győrsági tagintézménnyel 
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A közoktatási szakszolgálat feladatainak ellátása 

 
 
A feladatellátásban részes települések: 
 
Abda Bőny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyű Győr Győrladamér 
Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
Mezőörs Nagybajcs Nagyszentjános 
Nyúl Öttevény Pér 
Rétalap Rábapatona Töltéstava 
Vámosszabadi Vének 
 
 
A feladatellátás módja: 
 
logopédiai és gyógytestnevelési ellátás a tagönkormányzatok, illetve azok fenntartásában lévő 
intézményein keresztül szervező tevékenységével; 

valamint Győrújbarát Község fenntartásában lévő II. Rákóczi Ferenc ÁMK Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményén keresztül szervező tevékenységgel: 

- logopédiai  

- gyógy-testnevelési 

- nevelési tanácsadási és 

- pályaválasztási feladatokat; 

 

valamint a Győr Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott pedagógiai szakszolgálati 
intézményén keresztül szervező tevékenységgel az 

 

- oktatási, nevelési, diagnosztikai és tanácsadási feladatokat (logopédiai tanácsadás, 
konduktív tanácsadás, gyógytestnevelési tanácsadás, tanácsadás beilleszkedési 
zavarokkal küzdő gyermekeknek és szüleiknek, tanácsadás tanulási zavarokkal 
küzdő gyermekeknek és szüleiknek, tanulási képességek vizsgálata) 

- iskola és pályaválasztási tanácsadást, 
- tehetséggondozás, tehetségfejlesztő tanácsadást 

 

továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Gyógypedagógiai 
Szolgáltató Központon keresztül a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86.§ (3) bekezdés f) 
pontja, valamint a 87.§ (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott pedagógiai szakszolgálati 
feladatok 

- logopédiai ellátás (Dunaszeg, Dunaszentpál, Enese, Ikrény és Rábapatona községek 
részére) 

- gyógypedagógia tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
- fejlesztő felkészítés 
ellátásának biztosítása. 
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5. sz. melléklet 
 
A GYERMEKJÓLÉTI FELADAT ELLÁTÁSÁBAN RÉSZES TAGOK JEGYZÉKE 
 
A feladat ellátásában résztvevő önkormányzatok: 

Abda Bőny Börcs 

Dunaszeg Dunaszentpál Enese 

Gönyű Győr Győrladamér 

Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly 

Ikrény Kisbajcs Koroncó 

Kunsziget Mezőörs Nagybajcs 

Nagyszentjános Nyúl Öttevény 

Pér Rábapatona Rétalap 

Töltéstava Vámosszabadi Vének 

 

 

Integrált gyermekjólét intézményi létrehozására vállalkozó települések, 

Győrújbarát központtal: 

 

Gönyű Győrújbarát Nagyszentjános 

Nyúl Pér Töltéstava 

 

 

Integrált gyermekjólét intézményi létrehozására vállalkozó települések, Ikrény 

központtal: 

 

 

Abda Börcs Dunaszeg 
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Dunaszentpál Győrladamér Győrújfalu 

Győrzámoly Ikrény Kisbajcs 

Kunsziget Nagybajcs Öttevény 

Vámosszabadi Vének 

 

 

A gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos teendőket Győr Megyei Jogú Város saját 

intézményein keresztül látja el. 

Győr Megyei Jogú Város és Győri Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött 

megállapodás alapján Győr MJV Családsegítő Intézményén keresztül vállalja Bőny, 

Mezőörs és Rétalap, községek ellátását is. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kistérségen kívül látják 

el: 

Koroncó és Rábapatona – Tét központtal 

Enese - Kóny központtal 

 

 
Gyermekek napközben ellátása- családi napközi 
 
A feladat ellátásában résztvevő önkormányzatok: 

 

Abda Bőny Börcs 

Dunaszeg Dunaszentpál Enese 

Gönyű Győr Győrladamér 

Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly 

Ikrény Kisbajcs Koroncó 

Kunsziget  Nagybajcs 

Nagyszentjános Nyúl Öttevény 

Pér Rábapatona Rétalap 

Töltéstava Vámosszabadi Vének 

 

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján: 

Abda Bőny Börcs 

Dunaszeg Gönyű Győrladamér 
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Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly 

Ikrény Kisbajcs  

Kunsziget  Nagybajcs 

Nagyszentjános Nyúl Öttevény 

Pér Rétalap Töltéstava 

Vének 

 

 

A gyermekek napközbeni ellátásával – családi napközi feladat - kapcsolatos teendőket 

Dunaszentpál község saját intézményein keresztül látja el. 

Dunaszentpál Önkormányzata és a Győri Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött 

megállapodás alapján Dunaszentpál saját Intézményén keresztül vállalja Győr, 

Vámosszabadi községek ellátását is. 

Koroncó és Rábapatona – Tét központtal 

Enese - Kóny központtal látja el a feladatot 
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6. SZ. MELLÉKLET: A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSBAN RÉSZES TELEPÜLÉSEK 
JEGYZÉKE 

 
 

 
1) Támogató Szolgálat 
 
A GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL, A MAGYAR 
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATTAL KÖTÖTT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS ÚTJÁN BIZTOSÍTJA 
TAGTELEPÜLÉSEI RÉSZÉRE FENT NEVEZETT SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGÉT AZ ALÁBBI 
TELEPÜLÉSEK VONATKOZÁSÁBAN, A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT SORSTÁRS 
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT ÚTJÁN: 

 
Abda Bőny Gönyű 
Győrújbarát Koroncó Mezőörs 
Nagyszentjános Nyúl Pér 
Rétalap Töltéstava 
Börcs Dunaszeg Dunaszentpál 
Enese Győrladamér Győrújfalu 
Győrzámoly Ikrény Kisbajcs 
Kunsziget Nagybajcs Öttevény 
Rábapatona Vámosszabadi Vének 
 
 
 
 
2) Fogyatékossággal élők nappali otthonos ellátása 
 
 

 
A GYŐRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGÉVEL, A MAGYAR 
MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATTAL KÖTÖTT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS ÚTJÁN BIZTOSÍTJA 
TAGTELEPÜLÉSEI RÉSZÉRE FENT NEVEZETT SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGÉT AZ ALÁBBI 
TELEPÜLÉSEK VONATKOZÁSÁBAN. 
 

Abda Bőny Börcs 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
Gönyű Győrladamér Győrújbarát 
Győrújfalu Győrzámoly Ikrény 
Kisbajcs Koroncó Kunsziget 
Mezőörs Nagybajcs Nagyszentjános 
Nyúl Öttevény Pér 
Rábapatona Rétalap Töltéstava 
Vámosszabadi Vének 
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7. sz. MELLÉKLET SZ. MELLÉKLET: AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS – 
HÁZIORVOSI ÜGYELETI FELADATBAN RÉSZES ÖNKORMÁNYZATOK 
JEGYZÉKE 

 
 

 
 
 
Abda Bőny Börcs 
 
Dunaszeg Dunaszentpál Gönyű 
 
Győr Győrladamér Győrújbarát 
 
Győrzámoly Ikrény Kisbajcs 
 
Koroncó Kunsziget Mezőörs 
 
Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl 
 
Öttevény Rábapatona Rétalap 
 
Vámosszabadi Vének 
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8. sz. melléklet: A belső ellenőrzési feladatok ellátásában részes önkormányzatok 
jegyzéke 

 
 
 
 
Abda Bőny Börcs 
 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
 
Gönyű Győr Győrladamér 
 
Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly 
 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
 
Kunsziget Mezőörs Nagybajcs 
 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
 
Pér Rábapatona Rétalap 
 
Töltéstava Vámosszabadi Vének 
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9. melléklet: A kistérségi ügyintézés korszerűsítésében részes tagok jegyzéke 

 
 
 
 
Abda Bőny Börcs 
 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
 
Gönyű Győr Győrladamér 
 
Győrújbarát Győrújfalu Győrzámoly 
 
Ikrény Kisbajcs Koroncó 
 
Kunsziget Mezőörs Nagybajcs 
 
Nagyszentjános Nyúl Öttevény 
 
Pér Rábapatona Rétalap 
 
Töltéstava Vámosszabadi Vének 
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10.  melléklet: A helyi önkormányzatok kezelésében lévő közutak kezelésére 
vállalkozó települések jegyzéke 

 
 
 
Abda Bőny Börcs 
 
Dunaszeg Dunaszentpál Enese 
 
Gönyű Győr Győrladamér  
 
Győrújbarát 
 
Győrzámoly Ikrény Kisbajcs 
 
Koroncó Kunsziget Mezőörs 
 
Nagybajcs Nagyszentjános Nyúl 
 
Öttevény Pér Rábapatona 
 
Rétalap Töltéstava Vámosszabadi 
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11. sz. melléklet: A mozgókönyvtári feladatokban részt vevő tagok jegyzéke 
 
 
 
 
Börcs Dunaszeg Dunaszentpál 
 
Enese Győrladamér Győrújfalu 
 
Győrzámoly Ikrény Kisbajcs  
 
Koroncó Nagybajcs Öttevény  
 

Pér Rétalap Mezőörs 
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I. sz. FÜGGELÉK 
 

tevékenységek 2010. évi szakfeladat rend szerinti besorolása, 
a 11/2009. (XII.31.) PM tájékoztató alapján 

 
 
 

2010. január 1-től hatályos alaptevékenységek: 

 

829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 

841126  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

841172  Általános gazdasági társadalmi, tervezési tevékenységek helyi, 

területi               szinten. 

841173 Statisztikai tevékenység 

841143  A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 

841191  Nemzeti ünnepek programjai 

841192  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

841221  Egészségügy területi igazgatása és szabályozása 

841222  Oktatás területi igazgatása és szabályozása 

841223  Kultúra területi igazgatása és szabályozása 

841224  Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása 

841225  Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása 

841226  Vízügy területi igazgatása és szabályozása 

841227  Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása 

841228  Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása 

841229  Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

kisebbségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok területi igazgatása és 

szabályozása 

841325  Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 

841326  Közlekedés területi igazgatása és szabályozása 

841328  Turizmus területi igazgatása és szabályozása 
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841401  Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

    851011  Óvodai nevelés, ellátás 

    851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, logopédia. 

852000  Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

   852011           ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ NEVELÉSE, 

OKTATÁSA     (1-4. ÉVFOLYAM) 

   852012           SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK NAPPALI  

                                   

                                        RENDSZERŰ NEVELÉSE, OKTATÁSA (1-4. ÉVFOLYAM), LOGOPÉDIA 

    852021      ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ NEVELÉSE, 

OKTATÁSA     (5-8. ÉVFOLYAM) 

   852022           SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK NAPPALI  

        

                                         RENDSZERŰ NEVELÉSE, OKTATÁSA (5-8. ÉVFOLYAM), LOGOPÉDIA 

   855911           ÁLTALÁNOS ISKOLAI NAPKÖZI OTTHONI NEVELÉS 

   855912           SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NAPKÖZI OTTHONI NEVELÉSE 

   855914           ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓSZOBAI NEVELÉS 

   855915            SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK TANULÓSZOBAI NEVELÉSE 

     856011       PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG LOGOPÉDIA, GYÓGY-

TESTNEVELÉS,    NEVELÉSI TANÁCSADÁS 

   856020       PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

862301 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS 

 862302 Fogorvosi ügyelet 

 889102 Családi napközi 

 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 889922 Házi segítségnyújtás 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

881011 Idősek nappali ellátása 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

      889924 Családsegítés  

889966  Jóléti, sport- és kultúratámogatások 

890216  Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk  

890301  Civil szervezetek működési támogatása 

890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása  
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890441  Közcélú foglalkoztatás 

890442  Közhasznú foglalkoztatás  

890443  Közmunka 

890509 EGYÉB M.N.S. KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA 

    910121           Könyvári állomány gyarapítása, nyilvántartása. 

    910122           Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme. 

 910123           Könyvtári szolgáltatások 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 931903  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 

 932919 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2010. január 1-től hatályos kiegészítő tevékenységek: 

 

 829000 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység, pályázat írás 

 
 


