13. napirendi pont
Társulási megállapodás módosítása

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

A Társulási megállapodás módosítása több okból vált szükségessé:

1. A Társulási Tanács a 2011. november 15-i ülésén döntött arról, hogy szociális bizottságot
kíván létrehozni. A szociális bizottság feladatait, összetételét elsősorban a Társulási megállapodás rögzíti.

2. A megállapodás 1.sz melléklete tartalmazza a tag települések lakosságszámát, ez most
kerül frissítésre.

A változásokat a megállapodás szövegében és a kapcsolódó mellékletekben piros színnel jelöltük.
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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.
Társszékhely: 9081Győrújbarát, Fő u.1.
Győrújbaráti mikrotérség szociális és gyermekjóléti feladatait ellátó intézmény központja.
Társszékhely: 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6.
Ikrény mikrotérség szociális és gyermekjóléti feladatait ellátó intézmény központja.
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1.5

A társulás tagjainak névsorát, székhelyét és a tagtelepülések állandó lakosainak 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 elnökhelyettes, 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.
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Az egyes tagok által felvállalt feladatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. A társulás a következő feladatokat látja el:

2.2.1.

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

kezdése 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
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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.
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 nevelésoktatás 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
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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
-

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 szolgáltatást és a családsegítő szolgálat integrált formában történő ellátását,
továbbá a gyermekek napközbeni ellátását (családi napközi feladat.)
A Társulás a feladatok ellátásáról intézményfenntartóként, továbbá Győr Várossal és
Dunaszentpállal kötött külön megállapodás útján – az 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
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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 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 enépszavazás 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
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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.

A feladatkörök bővítésében és az ahhoz kapcsolódó, jelen megállapodást érintő változások átvezetésében a Tagok a jóhiszemű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek egymással és a
Társulással együttműködni, kötelesek jognyilatkozataikat határidőben megtenni. A Társulási Megállapodás tevékenységi köröket is érintő megváltoztatására vonatkozó jognyilatkozatok késedelmes megtételének, vagy elmulasztásának következményeit a „Társulás Gazdálkodása” c. fejezet tartalmazza.
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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.
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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.

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.
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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:
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 megálla-
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podás 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

5.2.1.

i)

idegenforgalmi bizottság

j)

területfejlesztési bizottság

A társulási tanács

5.2.1.1. A társulás döntéshozó szerve, gyakorolja a jelen megállapodásban a társulásra ruházott feladat- és hatásköröket.
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.
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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 képviselőtestületének 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.

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.
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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
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 elő-
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írja

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
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•

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.
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 bi-

17

zottságot 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 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 te-

18

rületfejlesztési 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.

5.2.8. Szociális Bizottság

5.2.8.1. A Társulási Tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával szociális bizottságot választhat (elnök, további két tanácstag, valamint kettő külsős szakember, melyek személyére a Bizottság elnöke tesz javaslatot).

5.2.8.2. A szociális bizottság működése állandó jellegű.
Feladata a Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények működésének koordinálása, fejlesztésével kapcsolatos javaslatok, döntések megfogalmazása, előkészítése.

5.2.8.3 Minden egyéb, a szociális 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.
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6.2.4.4

A Társulási Tanács megvizsgálja, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása megállapítható-e. Amennyiben a Társulási Tanács 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 felhatalmazó levél másolati példányát tárgy év április
30-ig kötelesek a társulás munkaszervezete részére megküldeni.
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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. 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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6.6.

A Társulás az általa felvállalt feladatok után állami támogatást igényelhet. A támogatások igénylésének egyik feltétele, hogy a feladat ellátás és annak módja, szerepeljen a Társulási megállapodásban.
A megállapodás módosítása akkor lép hatályba, ha azt minden tag önkormányzat képviselő testülete alakszerű határozat formájában elfogadta. Ezért szükséges, hogy Társulási megállapodás
módosítását kezdeményező tanácsülést követő képviselő testületi üléseken a Társulási megállapodás módosítása szerepeljen a megtárgyalandó napirendek között, és a tárgyban megszületett
döntés a Tanácsülést követő 45 napon belül jegyzőkönyvi kivonat formájában beérkezzen a szakmai munkaszervezethez.

6.7

Amennyiben a jegyzőkönyvi kivonat nem érkezik meg a fent nevezett határidőn belül a munkaszervezethez, úgy a munkaszervezet vezetője köteles a mulasztó önkormányzatot írásban felszólítani, hogy az alakszerű határozat kivonatát a felszólítás kézhezvételétől számított további 8 napon belül küldjék meg a munkaszervezet részére. Amennyiben az önkormányzat ezen póthatáridőt is elmulasztja, a mulasztást elkövető önkormányzat/ok kötelesek 100.000 Ft összegű kötbér
megfizetésére, mely a munkaszervezet vezetőjének felszólításának kézhezvételét követő 9. napon esedékes. Amennyiben a jegyzőkönyvi kivonat benyújtásával az önkormányzat 23 (8+15)
napot meghaladó késedelembe esik, a kötbér összege minden további megkezdett 15 naponként
további 100.000 – 100.000 Ft-tal növekszik. A kötbér maximális összege 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint.

6.8

A tagok kifejezetten feljogosítják a Társulást, hogy a 6.6 és 6.7 pontban szabályozott kötbér vonatkozásában minden további jognyilatkozat megtétele nélkül alkalmazásra kerüljenek a 6.2.4.96.2.4.11 pontokban foglalt jogkövetkezmények, különös tekintettel az inkasszó alkalmazására.

6.9

A fent leírt mulasztásból eredően befolyt összeget a Társulás elkülönítetten könyveli és a felhasználásáról a Társulási tanács határozata alapján a következő évi költségvetésében dönt.

VII. FEJEZET
A TÁRSULÁS VAGYONA
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7.1.

A társulást induló vagyonnal az alapító önkormányzatok látják el, oly módon, hogy a székhelytelepülés 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 vissza.
A vagyont a 7.5.1. pontban leírt korlátozásokkal kell kiadni.

7.6. A vagyon felosztása, ha a társulás megszűnik.
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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.”

VIII. FEJEZET
KIADMÁNYOZÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE
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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 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:
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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 képviselőtestületei 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 képviselőtestületei 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 képviselőtestületei 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.)
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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.)

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 képviselőtestületei 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.)

30

Ikrény

5/2009. (1.23.)

Kisbajcs

3/2009. (I.23.)

Vének

3/2009. (I.23.)

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították:

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 képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították:
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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)

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 képviselőtestületei 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)
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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.)

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították

Település

Határozatszám

Település

Határozatszám

Abda

24/2011 (II.23)

Koroncó

11/2011 (III. 03.)

Bőny

8/2011 (II. 24.)

Kunsziget

82/2011 (III. 31.)

Börcs

10/2011 (II. 21.)

Mezőörs

36/2011 (III. 24.)

Dunaszeg

31/2011 (II. 14.)

Nagybajcs

36/2011 (II.17.)

Dunaszentpál

19/2011 (II. 23.)

Nagyszentjános

12/2011 (III. 08.)

Enese

11/2011 (II. 24.)

Nyúl

31/2011 (II. 22.)

Gönyű

16/2011 (III. 31.)

Öttevény

27/2011 (III. 09.)

Győr

31/2011 (II. 25.)

Pér

20/2011 (III. 22.)

Győrladamér

4/2011 (II. 15.)

Rábapatona

12/2011 (II. 23.)

Győrújbarát

69/2011 (IV. 12.)

Rétalap

27/2011 (III. 07.)

Győrújfalu

33/2011 (VI.30)

Töltéstava

68/2011 (IV. 28.)

Győrzámoly

45/2011 (III. 29.)

Vámosszabadi

32/2011 (III. 09.)

Ikrény

24/2011 (IV. 05.)

Vének

11//2011 (III. 30.)

Kisbajcs

16/2011 (III. 08.)
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A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították:

Település

Határozatszám

Település

Határozatszám

Abda

62/2011 (IV.27.)

Koroncó

40/2011 (VI.30)

Börcs

34/2011 (V.30)

Kunsziget

145/2011 (VIII.02)

Bőny

20/2011 (IV.28)

Mezőörs

84/2011. (VI.29)

Dunaszeg

107/2011 (VII.11)

Nagybajcs

87/2011 (VI.29)

Dunaszentpál

29/2011 (IV.27)

Nagyszentjános

47/2011 (VII.25)

Enese

40/2011 (VIII.29)

Nyúl

141/2011 (VIII.30)

Gönyű

73/2011 (VII.28)

Öttevény

55/2011 (VI.27)

Győr

134/2011 (V.27)

Pér

72/2011 (VII.26)

Győrladamér

41/2011 (VIII.01)

Rábapatona

40/2011 (IV.27)

Győrújbarát

128/2011 (VIII.29)

Rétalap

84/2011 (VII.25

Győrújfalu

20/2011 (IV.28)

Töltéstava

69/2011 (IV.28)

Győrzámoly

120/2011 (VIII.30)

Vámosszabadi

75/2011 (V.25)

Ikrény

42/2011 (IV.26)

Vének

38/2011 (VI.29)

Kisbajcs

65/2011 (VI.29)

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították:

Település

Határozatszám

Település

Határozatszám

Abda

103/2011 (VI.29)

Koroncó

41/2011 (VI.30)

Börcs

41/2011 (VI.27)

Kunsziget

146/2011 (VIII.02)

Bőny

42/2011 (VI.27)

Mezőörs

85/2011 (VIII.25)
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Dunaszeg

108/2011 (VII.11)

Nagybajcs

88/2011 (VI.29))

Dunaszentpál

54/2011 (VII.20)

Nagyszentjános

48/2011 (VII.25)

Enese

41/2011 (VIII.29)

Nyúl

142/2011 (VIII.30)

Gönyű

74/2011 (VII.28)

Öttevény

62/2011 (VII.21)

Győr

177/2011 (VI.24

Pér

73/2011 (VII.26)

Győrladamér

42/2011 (VIII.01)

Rábapatona

55/2011 (VI.29)

Győrújbarát

120/2011 (VII.12)

Rétalap

85/2011 (VII.25)

Győrújfalu

37/2011 (VII.27)

Töltéstava

123/2011 (IX.08)

Győrzámoly

121/2011 (VIII.30)

Vámosszabadi

79/2011 (VII.18)

Ikrény

61/2011 (VI.23)

Vének

58/2011 (IX.06)

Kisbajcs

69/2011 (VIII.09)

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították

Település

Határozatszám

Település

Határozatszám

Abda

132/2011 (IX.14)

Koroncó

51/2011 (IX.14)

Börcs

54/2011 (IX.26)

Kunsziget

171/2011 (IX.19)

Bőny

47/2011 (IX.15)

Mezőörs

102/2011 (IX.15)

Dunaszeg

131/2011 (IX.12)

Nagybajcs

132/2011 (IX.14)

Dunaszentpál

64/2011 (IX.14)

Nagyszentjános

64/2011 (IX.13)

Enese

46/2011 (IX.15)

Nyúl

158/2011 (IX.27)

Gönyű

97/2011 (X.06)

Öttevény

79/2011 (IX.14)

Győr

233/2011 (IX.29)

Pér

87/2011 (IX.20)

Győrladamér

53/2011 (IX.14)

Rábapatona

75/2011 (IX.28)

Győrújbarát

140/2011 (IX.13)

Rétalap

102/2011 (IX.19)
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Győrújfalu

41/2011 (IX.15)
42/2011 (IX.15)

Töltéstava

124/2011 (IX.08)

Győrzámoly

144/2011 (X./6)

Vámosszabadi

122/2011 (IX.14)

Ikrény

75/2011 (IX.27)

Vének

70/2011 (X.12)

Kisbajcs

93/2011 (IX.08)

A többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal módosították

Település

Határozatszám

Település

Határozatszám

Abda

171/2011 (XI.30)

Koroncó

73/2011 (XII.13)

Börcs

74/2011. (XI.28)

Kunsziget

221/2011 (XI.24)

Bőny

58/2011 (XI.29)

Mezőörs

154/2011 (XII.14)

Dunaszeg

172/2011 (XI.25)

Nagybajcs

184/2011 (XI.30)

Dunaszentpál

80/2011 (XI.30)

Nagyszentjános

97/2011 (XI.29)

Enese

64/2011 (XII.14)

Nyúl

214/2011 (XI.29)

Gönyű

115/2011 (XI.23)

Öttevény

112/2011 (XII.12)

Győr

292/2011 (XI.29)

Pér

117/2011 (XI.22)

Győrladamér

3/2012 (I.20)

Rábapatona

97/2011 (XI.30)

Győrújbarát

173/2011 (XI.15)

Rétalap

140/2011 (XII.12)

Győrújfalu

77/2011 (XI.21)

Töltéstava

11/2012 (I.12)

Győrzámoly

161/2011 (XII.06)

Vámosszabadi

147/2011 (XI.21)

Ikrény

91/2011 (XI.29)

Vének

85/2011 (XI.29)

Kisbajcs

122/2011(XI.30)

Győr, 2011. november 15.
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Aláírások:

Társult önkormányzatok polgármesterei aláírása

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Győr Megyei Jogú Város

Abda

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Bőny

Börcs

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Dunaszeg

Dunaszentpál

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Enese

Gönyű

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Győrladamér

Győrújbarát

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Győrújfalu

Győrzámoly
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……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Ikrény

Kisbajcs

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Koroncó

Kunsziget

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Mezőörs

Nagybajcs

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Nagyszentjános

Nyúl

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Öttevény

Pér

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Rábapatona

Rétalap

……………………………….

……………………………….

Polgármester

Polgármester

Töltéstava

Vámosszabadi
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……………………………….
Polgármester
Vének
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1. sz melléklet
A társulás tagjainak, székhelyének és lakosságszámának jegyzéke

Település

Székhely

Állandó lakosságszám (2011. jan. 1.)

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

9151 Abda, Szent István utca 20.
9073 Bőny, Rákóczi utca 10.
9152 Börcs, Erzsébet tér 4.
9174 Dunaszeg, Országút utca 6.
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
9143 Enese, Szabadság utca 25.
9071 Gönyű, Kossuth L. utca 67.
9021 Győr, Városház tér 1.
9174 Szent István utca 1.
9081 Győrújbarát, Kis János utca 14.
9171 Győrújfalu, Ady E. utca 7.
9172 Győrzámoly, Rákóczi utca 45.
9141 Ikény, Győri utca 66.
9062 Kisbajcs, Kossuth út 1.
9113 Koroncó, Rákóczi utca 22
9184 Kunsziget, József Attila utca 2.
9097 Mezőörs, Fő utca 105.
9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67.
9072 Nagyszentjános, Vasút út 1.
9082 Nyúl, Kossuth utca 46.
9153 Öttevény, Fő utca 100.
9099 Pér, Szent Imre utca 1.
9142 Rábapatona, Kossuth utca 18.
9074 Rétalap, Széchenyi utca 68.
9086 Töltéstava, Petőfi Sándor utca 123.
9061 Vámosszabadi, Szabadi utca 57.
9062 Vének, Petőfi Sándor utca 3.

3181
2215
1287
1996
734
1802
3177
126299
1609
5935
1446
2446
1861
847
2048
1218
994
952
1869
4149
2930
2394
2490
572
2198
1554
191
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2. SZ. MELLÉKLET

terület
fejlesztés

Abda

x

Bőny

x

Börcs

x

Dunaszeg

x

Dunaszentpál

x

Enese
Gönyű
Győr

x
x
x

Győrladamér
Győrújbarát

x
x

Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény

x
x
x

Kisbajcs

x

Koroncó
Kunsziget

x
x

TÁRSULÁS ÁLTAL VÁLLALT FELADATOK
alapfokú oktatás
Háziorvosi gyermekjóléti
óvodai ellátás
Ügyelet
alapellátás
Iskolai intézmészak
nyi
mikrotársulásBörcs
Mikrotársulás Rétx
alap
mikrotársulásmikrotársulásAbda
Abda
mikrotársx
Dunaszentpál
mikrotársulásx
Dunaszeg
mikrotársulás Kismikrotársulásbabot,
Fehértó, Rába- Rábaszentmihály,
szentmihály
Fehértó
x
x
x
x
Mikrotársulás
mikrotársulásGyőrújfalu
Győrújfalu
x
x
Mikrotársulás
mikrotársulásGyőrladamér
Győrladamér
x
x
x
x
mikrotársulásNagybajcs,
mikrotársulásVámosszabadi,
Vének
Vének
mikrotársulásx
Rábapatona
mikrotársulás
-Börcs- Ikrény

közút
kezelés

belső
ellenőrzés

szolgálat

kistérségi
ügyintézés mozgókönyvtári
ellátás
korszerűsítése

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

mikrotársulásban
Kónnyal
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
mikrotársulásban
Téttel
x
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Mezőörs

x

Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér

x
x
x
x
x

Rábapatona

x

Rétalap

x

Töltéstava
Vámosszabadi

x
x

Vének

x

Település
Abda
Bőny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál

Enese
Gönyű
Győr

mikrotársulásRétalap

x
x
x
x
x
mikrotársulásKoroncó
mikrotársulásMezőörs
mikrotársulásGyőrság
x
mikrotársulásKisbajcs

Gyermekek
napközbeni
ellátása
x
x
x
x
x
mikrotársulásban
Kónnyal
x
x

Fogyatékosok
napplai ellátása
x
x
x
x
x

x
mikrotársulásKisbajcs,
Vámosszabadi,
Vének
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
mikrotársulásban
Téttel

x

x

x

x
mikrotársulásGyőrság
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Családsegítő
szolgálat
Támogató
szolgálat
x
x
x
x
x

x

Mikrotársulásban
Kónnyal
x
x

x
x
x

x
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Győrladamér
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kisbajcs

Koroncó
Kunsziget
Mezőörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyúl
Öttevény
Pér

Rábapatona
Rétalap
Töltéstava
Vámosszabadi
Vének

x
x
x
x
x
x

Téttel mikrotárs
x
x
x
x
x
x

Téttel mikrotárs
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

Mikrotársulásban
Téti Kistérségben

x
Mikrotársulásban
Téti Kistérségben
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
Dunaszeg
Gönyű
Győrújbarát
Ikrény
Mezőörs
Nyúl
Rábapatona
Vámosszabadi

Bőny
Dunaszentpál
Győr
Győrújfalu
Kisbajcs
Nagybajcs
Öttevény
Rétalap
Vének

Börcs
Enese
Győrladamér
Győrzámoly
Koroncó
Nagyszentjános
Pér
Töltéstava

Intézményi feladatok

1) A közoktatási feladat óvodai intézményfenntartással kapcsolatos feladatokat a Társulásban részt vevő
alábbi önkormányzatok önállóan látják el:
Bőny, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győr, Győrújbarát, 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
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abda – Börcs, Abda központtal, börcsi tagintézménnyel
Bőny – Rétalap, Bőny központtal
Dunaszeg – Dunaszentpál, Dunaszeg központtal, dunaszentpáli tagintézménnyel
Enese – Kisbabot – Rábaszentmihály- Fehértó, Enese központtal
Győrladamér – Győrújfalu, győrladaméri központtal
Kisbajcs – Nagybajcs - Vámosszabadi – Vének, Kisbajcs központtal, vámosszabadi tagintézménnyel
Töltéstava – Győrság, Töltéstava központtal, győrsági tagintézménnyel
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A közoktatási szakszolgálat feladatainak ellátása

A feladatellátásban részes települések:
Abda
Dunaszeg
Gönyű
Győrújbarát
Ikrény
Mezőörs
Nyúl
Rétalap
Vámosszabadi

Bőny
Dunaszentpál
Győr
Győrújfalu
Kisbajcs
Nagybajcs
Öttevény
Rábapatona
Vének

Börcs
Enese
Győrladamér
Győrzámoly
Koroncó
Nagyszentjános
Pér
Töltéstava

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
- 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

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
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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 kunszigeti és nagyszentjánosi
telephellyel:
Abda

Bőny

Börcs

Dunaszeg

Gönyű

Győrladamér

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

Térítési díj megállapítása:

A Manóvár családi napközi - Kunsziget intézményi térítési díját a Társulási Tanács határozatban állapítja
meg. A megállapított intézményi térítési díjat Kunsziget Község Önkormányzata rögzíti helyi szociális
rendeletében, amely a többi település vonatkozásában is irányadó. A térítési díj mérséklésének, elengedésének esetei pedig minden feladatban résztvevő önkormányzat rendeletében megállapításra kerülnek.
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CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
A feladat ellátásában résztvevő önkormányzatok Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján:

Abda

Gönyű

Győrújbarát

Győrzámoly

Öttevény

Töltéstava

A családsegítő szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kistérségen kívül látják el:
Koroncó és Rábapatona – Tét központtal
Enese - Kóny központtal
Nyúl – Pannonhalma központtal
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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
Győrújbarát
Nagyszentjános
Rétalap
Börcs
Enese
Győrzámoly
Kunsziget
Rábapatona

Bőny
Koroncó
Nyúl
Töltéstava
Dunaszeg
Győrladamér
Ikrény
Nagybajcs
Vámosszabadi

Gönyű
Mezőörs
Pér
Dunaszentpál
Győrújfalu
Kisbajcs
Öttevény
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
Dunaszeg
Gönyű
Győrújfalu
Kisbajcs
Mezőörs
Nyúl
Rábapatona
Vámosszabadi

Bőny
Dunaszentpál
Győrladamér
Győrzámoly
Koroncó
Nagybajcs
Öttevény
Rétalap
Vének

Börcs
Enese
Győrújbarát
Ikrény
Kunsziget
Nagyszentjános
Pér
Töltéstava
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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
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Pér
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Győrújbarát
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11. sz. melléklet: A mozgókönyvtári feladatokban részt vevő tagok jegyzéke
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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

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
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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
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
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