
Társulási Megállapodás 

 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek értelmében 
az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 
feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében felülvizsgálta Társulási 
Megállapodását és módosítás keretében az alábbi új Társulási Megállapodást hozta létre. 
 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.1. Társulás neve: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás  
1.2. Társulás székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. 
1.3. Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 
1.4. A társulási megállapodás időbeli hatálya: a társulás határozatlan időre jön létre 
1.5. Társulás bélyegzője: Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott 
körbélyegző, közepén az Ország Közepe Jeltorony lenyomatával 
1.6. Társulás jogállása: jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, 
döntés előkészítési, végrehajtás szervezési feladatait Dabas Város Polgármesteri Hivatala 
látja el.) (Mötv. 95.§ (4) bekezdés). 
1.7.A Társulás lakosságszáma: 44361 fő 
1.8. A Társulás  államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:   

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási    
tevékenysége 

   A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

            013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés 

            018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

            041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
A társulást alkotó települések lakosságszámát a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

2. A Társulás célja és a Társulás által ellátható feladatok 
 

2.1. Szervezeti keret biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszerének. 
2.2. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó 
önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének 
kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése önkormányzati társulás 
keretében (térségi feladatellátás). 
2.3. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása. 



2.4. A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthon fenntartása, üzemeltetése. 
2.5. A területfejlesztési feladatok körében: 

a) vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; 

b) kidolgozza és elfogadja a térség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; 

c) a térségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a 
meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 
támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is 
szerepel; 

d) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 
megyei önkormányzattal és a térségi fejlesztési tanáccsal, a saját térségi fejlesztési programjai 
finanszírozására és megvalósítására; 

e) pénzügyi tervet készít a térségi fejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a 
fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

f) közreműködik a térségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 
válsághelyzetek kezelésében; 

g) koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt – 
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

h) a térségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi 
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit; 

i) folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a regionális fejlesztési 
ügynökséggel, a térségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a 
fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében; 

j) forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat, 
információkat szolgáltat a területi információs rendszernek, 

k) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 
különösen azoknak a térség területét érintő intézkedéseit illetően; 

l) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; 

m) képviseli a térséget területfejlesztési ügyekben; 

n) pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; 

o) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 
kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 
erősítő felhasználását; 

p) az l) és o) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. 



 

2.6  Közösségi buszok működtetése keretében: 

A Társulás gondoskodik a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII. törvény 8. számú melléklet IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásból beszerzett 
közösségi buszok működtetéséről. 

2.7. Közös építési szabályzatok és közös településrendezési tervek készítésének 
elősegítése, koordinálása 

2.8. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése. 

2.9. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem, ifjúsági feladatok térségi szintű koordinálása, 
szervezése, ezen belül: 

a) figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek tevékenységét; 

b) elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és informális 
szervezetek koordinációját; 

c) elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést. 

2.10. Térségi esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi program 
megvalósítása, esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése. 

2.11. Bűnmegelőzési együttműködés 

2.12. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül: 

a) közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában 

b) közreműködik a térség turizmusfejlesztési koncepciójának kidolgozásában 

2.13. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás erősítése, 
kulturális örökség őrzése. 

2.14. Ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás valamint bel- és csapadékvíz-
elvezetés feladatainak összehangolása 

2.15. Térségi foglalkoztatás-politika célok összehangolása. 

 

3. A Társulás szervezete és működése 
 

A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási 
rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz.) a Társulási Tanács állapítja meg. Az 
SzMSz nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a jogszabályokban és a Társulási 
Megállapodásban szabályozott rendelkezésekkel. 



 
3.1 A társulás szervei 

 
a) Az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A társulási tanácsot a 
társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik e 
megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 
b) A társulási tanács döntését határozattal hozza. 
c) A társulási tanács megalakul, ha a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a 
megállapodást és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 
d) A társulási tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 
települési önkormányzatok képviselő-testületei által megállapodásban átruházott 
önkormányzati feladat és hatásköröket. 
e) A társulási tanács tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Együttes akadályoztatásuk 
esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. 
f) A települési önkormányzat képviselő-testülete által eseti helyettesítési, képviseleti joggal 
felhatalmazott képviselő a delegált tagot megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, 
jogai és kötelességei azonosak a tag önkormányzatok delegált tag jogaival és kötelességeivel. 
A társulási tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja 
meg a szervezeti és működési szabályzatában. A társulási tanács működésére egyebekben a 
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 

3.2. A társulási tanács elnöke 
 

a) A társulási tanács az alakuló ülésén, titkos szavazással, tagjai sorából elnököt választ. Az 
elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. 
b) A társulási tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a 
társulás képviseletét az elnökhelyettes látja el. 
 

3.3 A társulás az alábbi bizottságot hozza létre  
 

 Pénzügyi Bizottság 
 

1. A társulási tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenőrzése céljából pénzügyi bizottságot hoz létre. 

 

2. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell 
választani. 

 
 

Ágazati Bizottságok 
 

3. A jelen Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a 
megalapozott társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulás Ágazati 
Bizottságai. A Társulás dönthet ágazati bizottságok megalakításáról. 

 

4. Az Ágazati Bizottságok maximum 5 főből állnak. 
 

5. Tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag 
javaslatot tehet. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan személy javasolható, 
aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a kistérségben. A 
bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl, a finanszírozási, működtetési 
ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. 



A Társulás munkabizottsági tagjainak megválasztásához a Társulás összes szavazatai 
számához viszonyított többségi szavazat szükséges. A megválasztható személyek 
számáról több jelölt, és szavazategyenlőség esetén a Társulási Tanács elnöksége tagjai 
választásánál kiírt szabályzatot kell alkalmazni. 

 
Eseti Munkabizottság 

 

1. A kistérség sajátos, egy vagy több konkrétan meghatározott feladatának előkészítésére és 
végrehajtására a kistérségi tanács eseti munkabizottságot hozhat létre. 

 

2. A munkabizottság tagjainak száma az 5 főt nem haladhatja meg. Feladatait és működését 
a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A Tanács a létrehozással egy 
időben, az eseti munkabizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására vonatkozó 
szabályok szerint megválasztja. 
 

 
3.4. A Társulási Tanács döntései 

 
A társulási tanács döntése határozat 
A társulási tanács döntéseinek előkészítését, végrehajtásuk szervezését a társulás 
székhelyének önkormányzati hivatala, mint a társulás munkaszervezete látja el. 
A társulási tanács ülésein az önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 
 
 
 

3.5. A döntéshozatal módja 
 
A társulás minden tagját egy szavazat illeti meg. 
A társulás akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező tagok 
jelen vannak. 
A társulási tanács érvényes döntéséhez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja 
a jelen levő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát. 
A megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges. A minősített 
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő 
tagok szavazatának több mint a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
felét. 
Minősített többség: Mötv 95.§(3) a társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben 
a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni 
Mötv50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. pontjában foglalt, továbbá a 
törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az 
önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság 
megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) 
bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez 
42.§ 
2.) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe 
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
5.) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 
történő kiválás; 



6.) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 
szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
7.) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
46.§ 
c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás 
az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 
88.§ 
(2)A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás 
megszüntetéséhez 
89.§ 
(2)A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási 
tanácsot értesíteni kell. 
3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. 
 
Az önkormányzatok külön megerősítő döntését igénylő esetekben bármely társulási tag 
képviselő-testületének eltérő véleménye esetén a tanács a döntést újratárgyalhatja. Az 
újratárgyalást a mérlegelhető okok, és indokok megjelölésével az aggályokat megfogalmazó 
testület polgármesterének kell a társulás elnökénél bejelenteni. Az újratárgyalás során a 
konszenzust lehetőleg létre kell hozni. A megegyezés hiányában, ha a döntésnek pénzügyi 
kihatása van, és a megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő önkormányzat hibájából a 
társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt az azt okozó köteles a társulásnak megfizetni. 
A megállapodást alapos ok nélkül meg nem kötő, vagy azt akadályozó önkormányzat 
lakossága, a megállapodásban biztosított szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A társulási 
tanács tagjai számára ajánlást fogalmazhat meg. Az ajánlás olyan szervezési vagy más 
megoldási javaslatot tartalmaz, amelynek elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét 
hatékonyabbá teheti. Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb 
működtetéséhez szükséges paramétereket. Az ajánlás nem kötelező erejű, a 
tagönkormányzatok döntenek az ajánlásban foglaltakat elfogadásáról. 
 

4.A társulás tagjának jogai és kötelezettségei 
 

4.1. A társulás tagjának jogai 
 
a) A Társulási Tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
b) A tag képviselője útján részt vehet a társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, döntéseinek meghozatalában, a társulás szervezetének és 
működési szabályainak kialakításában. 
c) A tag képviselője választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 
d) A tag képviselője a társulási tanács ülésein teljes joggal képviseli a tagönkormányzat 
érdekeit. 
f) A tag a társulási tanács döntése alapján részesedhet a társulás tevékenysége révén elért 
pénzbevételekből. 
g) Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a társulás törvénysértő 
határozatának észrevételezésére és megtámadására. 
h) Kérdést, javaslatot, indítványt 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 dokumentumaiba, irataiba. 



i) Ha egy napirendi pont tárgyalásánál kisebbségben marad, joga van kisebbségi véleménye 
rögzítésére. 
 

4.2. A társulás tagjának kötelezettségei 
 
a) A társulási megállapodásban, a társulás által ellátott közfeladatokra vonatkozó külön 
megállapodásokban , valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása. 
b) Képviselője útján rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 
társulási célok és feladatok közös megvalósítását. 
c) A társulás határozatainak végrehajtása 
e) A társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a társulás vezetőjével 
való egyeztetése, illetve a társulással való írásbeli közlése. 
f) Befizetési kötelezettségének határidőre történő teljesítése. 
g) A társulás feladatkörébe tartozó, és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok, 
információk továbbítása a társulás munkaszervezetéhez. 
h) A társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a vagyon 
megóvása, annak gyarapítására való törekvés. 
i) A Szervezeti és Működési Szabályzatban a tagok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
további szabályok megtartása. 
 
 

5. A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és beszámolási kötelezettsége 
 
5.1. A társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. 
5.2. Költségvetését önállóan, határozatban állapítja meg és a székhely önkormányzat 
részvételével fenntartott Dabas Város Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik annak 
végrehajtásáról. 
5.3. A gazdálkodás pénzügyi forrásai: 
a) központi költségvetési támogatás, feladatfinanszírozás 
d) saját bevétel. (bérleti díj, tagok hozzájárulása) 
c) egyéb források, (pályázatok) 
5.4.A saját bevétel meghatározó része a tagok által fizetett a feladat ellátási megállapodások 
alapján a folyó évi költségvetésben meghatározott társulási hozzájárulás. 
5.5.A társulási hozzájárulás mértékét feladatonként a társulási tanács minden évben 
költségvetési határozatában állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát 
képezik. A megállapított társulási hozzájárulást átutalással, fél évente két egyenlő részletben, 
kell teljesíteni a társulás számlájára. 
A társult önkormányzatok kötelesek a hozzájárulást megfizetni. A megállapított hozzájárulást 
határidőre nem teljesítő tag bankszámlája ellen, a társulás a munkaszervezeti feladatokat 
ellátó hivatala útján jogosult és köteles azonnali beszedési megbízást – inkasszót benyújtani. 
Az azonnali beszedési megbízás benyújtásához szükséges tag önkormányzati felhatalmazás, a 
társulási megállapodás mellékletét képezi. A tagönkormányzat részéről az adott hónap végéig, 
a társulás számláján meg nem fizetett hozzájárulás elmaradásáról és mértékéről a 
munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatal a tagönkormányzatot elektronikus úton azonnal 
értesíti (polgármester, jegyző) és felhívja, hogy 3 napon belül tegyen eleget fizetési 
kötelezettségének. Amennyiben a pénzügyi teljesítés határidőre nem teljesül, akkor 
következik be a késedelmembe esett önkormányzat fizetési számlájáról történő inkasszálás. 



5.6. A tagok a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Dabas Város Polgármesteri Hivatalt 
a hivatal székhelytelepülésén keresztül az ellátott feladattal arányosan, külön megállapodás 
alapján, a költségvetésében meghatározott mértékig támogatják. 
5.7.A társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő 
gazdálkodási feladatokat a társulási tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó hivatala útján 
végzi. 
5.8.A társulás költségvetésének elfogadását, illetve beszámolási kötelezettségét az Áht. 
vonatkozó előírásai figyelembe vételével kell teljesíteni. 
5.9.A társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 
gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja 
költségvetési felügyeletüket. A társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
5.10.A társulási tanácsba delegált képviselők évente legalább egy alkalommal beszámolnak 
képviselő- testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulási tanács 
képviseleti joggal rendelkező tagjai személyesen, vagy megbízottjuk útján figyelemmel 
kísérik az általuk képviselt településen a társulás által ellátott tevékenysége színvonalát, és a 
településen feladatot ellátó, a társulás, vagy intézménye által foglalkoztatott szakdolgozók 
munkáját. A feladat ellátás tapasztalatairól, az észlelt esetleges hiányosságokról szükség 
szerint, illetve haladéktalanul tájékoztatja az elnököt, és a munkaszervezet vezetőjét. 
5.11.A társulás által a tag önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján az adott 
településen ellátott egyes feladatokhoz biztosított állami finanszírozás jogszabályban 
meghatározott feladatmutatóinak bármely okból (téves adatszolgáltatás, munkafegyelem 
sértés, stb.) nem teljesítése esetén bekövetkező, a Társulást terhelő esetleges visszafizetési 
kötelezettség azt a tag önkormányzatot terheli, amelyiknek illetékességi területén a 
visszafizetésre okot adó körülmény kimutathatóan keletkezett. 

 
6.A társulás tevékenysége és gazdálkodásának ellenőrzési rendje 

 
A társulás gazdálkodásának ellenőrzését a társulás Pénzügyi Bizottsága végzi. 

7. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje 
 

7.1.A társulás költségvetési határozatában szereplő előirányzat terhére a társulási tanács 
elnöke vagy az általa meghatározott személy vállalhat kötelezettséget, illetve jogosult 
utalványozásra. 
7.2.A társulás ügykörében keletkező iratok, levelezések kiadmányozása, a 
kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás pénzügyi ellenjegyzése a munkaszervezeti 
feladatokat ellátó hivatal vonatkozó szabályzatai szerint történnek. 
 

9. A társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
gyakorlásának rendje 

 
9.1.A társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a társulást illeti meg. 
9.2.A társulás megszűnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között fel kell osztani. 
9.3. A Társulás megszűnésekor a tagok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás 
vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A társulás 
megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly 
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 



9.4.A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó 
vagyoni igények kielégítése során, a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat 
alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladatok ellátását nem 
veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő 
elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló 
használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 
 
 

10. Társulási megállapodás módosítása, kizárás, kiválás, csatlakozás és a társulás 
megszüntetésének szabályai 

 
10.1. A társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak 
szerint módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon 
belül felülvizsgálják. 
10.2. A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni a naptári év utolsó napjával 
lehet. 
10.3. A kiválásról és a társuláshoz való csatlakozásról szóló – minősített többséggel hozott – 
döntést a települési önkormányzat képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles 
meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni, amit azok kötelesek tudomásul venni. 
10.4. A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával a társulásból kizárhatja a társulás azon tagját, amely a megállapodásban 
meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 
10.5. A tagok a társulási megállapodás felülvizsgálata, valamint a társulás átalakulása esetén, 
- a társulási megállapodás hatályba lépésének időpontjára,- élhetnek a kiválás lehetőségével 
10.6. A társulásból kiváló tagnak az általa a társulás részére szolgáltatott, a kiválásig fel nem 
használt, tagdíjon felüli egyéb vagyoni hozzájárulása visszajár. 
10.7.A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a bevitt vagyon kiadására csak abban az 
esetben tarthat igényt a kiválni szándékozó, illetve kizárt tag, ha ez által nem veszélyezteti a 
társulás feladatainak jövőbeni ellátását. 
10.8. A vagyonvesztés megakadályozása érdekében a kiváló, illetve kizárt tag a társulással 
kötött megállapodás alapján a vagyon használatáért díjra jogosult. 
 
 
10.9. A társulás megszűnik : 
a) a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 
b) ha a társulás tagjai a Mötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
c) törvény erejénél fogva; 
d) bíróság jogerős döntése alapján; 
 

11. Záró rendelkezések 
 

11.1. A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban írtak vonatkozásában határozatlan időre 
szóló együttműködést vállalnak. 
11.2. Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 
között tárgyalásos formában egyeztetni. Vitás kérdésekben a közigazgatási - és munkaügyi 
bíróság dönt. 
11.3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó 
jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az irányadók. 
 



 
Záradék 

 
A társulási megállapodást a szerződő felek 2014.04.30. társulási tanácsülésen a                    
………………… ) sz. határozattal  módosították.  
 
 
A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el 
előírásait és önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként. 
 

Dabas Város képviselő-testülete .......................................................... határozatával 

Hernád Község képviselő-testülete ...................................................... határozatával 

Inárcs Község képviselő-testülete ........................................................ határozatával 

Kakucs Község képviselő-testülete ...................................................... határozatával 

Örkény Város képviselő-testülete……………………………………határozatával 

Pusztavacs Község képviselő-testülete ................................................ határozatával 

Táborfalva Község képviselő-testülete ................................................ határozatával 

Tatárszentgyörgy Község képviselő-testülete ...................................... határozatával 

Újhartyán Község képviselő-testülete .................................................. határozatával 

Újlengyel Község képviselő-testülete .................................................. határozatával 

 
A Társulási Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a 
jegyzők aláírásukkal látják el. 
 
 
 
 
Dabas, 2014. ………. 
 
         Kőszegi Zoltán 
                Elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak jegyzéke 
 

 

            Kőszegi Zoltán       Zsírosné Pallaga Mária  
             Polgármester         Polgármester 
 2370 Dabas,  Szent István tér 1/b       2376 Hernád Köztársaság út 47. 
 
                  P.H.               P.H. 
 
 
 
             dr. Gál Imre         Szalay István 
             Polgármester         Polgármester 
 2365 Inárcs, Rákóczi út 4.              2366 Kakucs, Fő út 20.  
 
                  P.H.               P.H. 
 
 
 
            Jóri László        Kovács István 
       Polgármester       Polgármester 
2378 Pusztavacs, Béke tér 10.      2377 Örkény, Kossuth Lajos út 2. 
 
                P.H. 
 
 
 
            Tóth Bertalan       Szehofner József                                             

   Polgármester                                                                 Polgármester 
 2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.         2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi út 15.  
 
                  P.H.               P.H. 
 
 
 
 
 
 
            Schulcz József                   Petrányi Tamás     

                Polgármester                      Polgármester 
    2367 Újhartyán, Fő u. 21.                           2427 Újlengyel, Kossuth L. út. 69. 
 
                  P.H.               P.H 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Dabas Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér. 1/b 

 

Számlaszáma: 64400099-10918018 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Hernád Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2376 Hernád, Köztársaság út. 47. 

 

Számlaszáma: 11742032-15440660 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Inárcs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2365 Inárcs, Rákóczi u.4. 

 

Számlaszáma: 12001008-00103527-00100009 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Kakucs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2366 Kakucs, Fő út. 20. 

 

Számlaszáma: 65500082-30009452-51000012 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Örkény Város Önkormányzata 

 

Székhelye: 2377 Örkény, Kossuth Lajos út 2. 

 

Számlaszáma: 11742032-15391205 

 

Belépés időpontja: 2014. április 30. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Pusztavacs Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2378 Pusztavacs Béke tér. 10. 

 

Számlaszáma: 11742032-15441788 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Táborfalva Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2381 Táborfalva, Köztársaság tér. 1. 

 

Számlaszáma: 11742032-15441283 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi út. 15. 

 

Számlaszáma: 11742032-1531229 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Újhartyán Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. 

 

Számlaszáma: 11742032-15391236 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 

 

 

Az önkormányzat megnevezése: Újlengyel Község Önkormányzata 

 

Székhelye: 2724 Újlengyel, Kossuth L út. 69. 

 

Számlaszáma: 11742032-15391236 

 

Belépés időpontja: 2004. június 24. 

 

A szavazati mérték: 1 szavazat 

 


