
 PANNONHALMA TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS        
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A pannonhalmi statisztikai kistérség települési önkormányzatai a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban: Tkt.) 1.§ (1) be-
kezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. számú törvény 41.§ (1) bekezdés-
ben foglalt felhatalmazás, a területfejlesztésről és  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tör-
vény 10.§/G.-a,  valamint  a helyi  önkormányzatok társulásáról  és együttműködéséről  szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a alapján, valamint a többcélú kistérségi társulások megala-
kulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról szóló 36/2005. (III.1.) 
Korm. rendelet alapján az önkormányzatok e megállapodás keretében történő együttműködés-
sel a  kistérségi közszolgáltatásaik, fejlesztési elképzeléseik összehangolása és  minél hatéko-
nyabb és optimális ellátása érdekében társulási megállapodást kötnek. 

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.1. A társulás megnevezése: Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás

1.2. Az alapítás időpontja:   A területfejlesztési feladatok tekintetében:   2004. július 20.
                                               A többcélú kistérségi társulás tekintetében:    2005. május 10.

1.3. A társulás működési területe: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulá-
sairól szóló 2004. évi CVII. törvény mellékletében felsorolt, a pannonhalmi kistérség-
hez tartozó települési önkormányzatok közigazgatási területe. A társulás tagjainak név-
sorát és székhelyét a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

1.4. A társulás székhelye: 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor u. 2.

1.5. A társulás lakosságszáma: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott norma-
tív támogatásoknál figyelembe vett lakosság számát az 1. számú függelék tartalmazza.

1.6. A társulási megállapodás határozatlan időre szól. A társuló önkormányzatok vállalják, 
hogy a társulást a pályázat benyújtásától számított 3 évig nem szüntetik meg.

1.7. A társulás bélyegzője kör alakú szegélyén: „Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társu-
lás” felirattal.

1.8. A társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervekre vonatkozó szabályo-
kat kell alkalmazni, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait a társulási tanács által lét-
rehozott önálló szakmai munkaszervezet látja el.

1.9. A társulás képviselője a társulási tanács elnöke, akadályoztatása esetén az általános el-
nökhelyettes. 



II. fejezet

A társulás célja és feladatai

2.1. A társulás célja: a területfejlesztés tekintetében a kistérséghez tartozó települések ösz-
szehangolt  fejlesztése,  közös  területfejlesztési  programok  kialakítása,  a  fejlesztések 
megvalósítását elősegítő közös pénzalap létrehozása; a közszolgáltatási feladatellátás 
tekintetében: a közoktatási,  gyermekjóléti,  egészségügyi,  belső ellenőrzési,  kistérségi 
ügyintézés korszerűsítési feladatok magasabb szakmai színvonalon történő, összehan-
goltabb, hatékonyabb megszervezése, ellátása, korszerűsítése. 

2.2. A társulás létrehozásakor a következő feladatokat látja el:

2.2.1  Területfejlesztés tekintetében (ezen megállapodás 2. számú mellékletében megjelölt 
településekre vonatkozóan):

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

b) a kistérség területfejlesztési koncepciójának, illetve ennek figyelembevéte-
lével készített területfejlesztési programjának kidolgozása, elfogadása és a 
megvalósítás ellenőrzése,

c) a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében pénzügyi  terv ké-
szítése, 

d) a kistérségi területfejlesztési  program figyelembe vételével előzetes véle-
ménynyilvánítás a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az ille-
tékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, felté-
ve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel,

e) megállapodás kötése a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulá-
sokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési ta-
náccsal a saját kistérségi fejlesztési programok finanszírozására és megva-
lósítására,

f) a megyei,  illetve regionális  fejlesztési koncepciókról,  programokról véle-
mény nyilvánítása, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézke-
déseit illetően, 

g) a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághely-
zetek kezelésében való közreműködés,

h) források gyűjtése a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok meg-
valósításához,

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) megválasztja  az Előkészítő  Testületet  illetve  megválasztja  az  elnökséget 
azokban a kistérségekben, ahol a Tkt. előírása szerint elnökséget kell létre-
hozni,

l) pályázatok benyújtása a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igény-
léséhez,

m) költségvetésének megállapítása, gondoskodás annak végrehajtásáról, vala-
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mint a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 
erősítő felhasználásának figyelemmel kísérése és elősegítése,

n) vélemény nyilvánítása a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban, 
o) szakmai munkaszervezetet működtet,
p) a h) és az l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett  

rendelkezik.
                       

2.2.2. Közszolgáltatási feladatellátás tekintetében

2.2.2.1. Közoktatás 

a) Közoktatási intézményi feladat

Közoktatási  feladatok  ellátására  a  Pannonhalma  Kistérségi  Társulás  részben  önálló  intéz-
ményt tart fenn Pannonhalma székhellyel, Pannonhalma Kistérségi Társulás Radnóti Miklós 
Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven. A kistérségi fenn-
tartású intézmény keretében biztosítja Pannonhalma város az általános iskola 1-8 évfolyamra 
vonatkozóan a közoktatási feladatait valamint Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd vala-
mint a kistérség határain túlról Bakonytamási az általános iskola 1-8 évfolyamra és az óvodai 
ellátásra vonatkozólag a közoktatási feladatait.

Közoktatási intézményi feladatellátásra az alábbi közoktatási társulások jöttek létre: 

1. Bakonyszentlászló központtal: Bakonyszentlászló, Bakonygyirót, Fenyőfő, Románd, 
2. Táp központtal: Táp, Pázmándfalu, Nyalka 
3. Tápszentmiklós központtal, 1-8 évfolyamos iskolára vonatkozóan: Tápszentmiklós, Győr-
asszonyfa, Lázi, Tarjánpuszta 
Óvodára vonatkozóan: Tápszentmiklós, Lázi 
4. Écs központtal: Écs, Ravazd 
5. Tarjánpuszta központtal, óvodára vonatkozóan: Tarjánpuszta, Győrasszonyfa 

Közoktatási intézményi feladatellátáshoz kapcsolódóan iskolabusz közös üzemeltetésére tár-
sulás formájában kötött megállapodást: 

1. Bakonyszentlászló, Bakonygyirót, Fenyőfő és Románd 
2. Pannonhalma Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd, (kistérség határain túli település: 
Bakonytamási,) 
4. Tápszentmiklós, Győrasszonyfa, Lázi és Tarjánpuszta 
5. Écs és Ravazd 

A közoktatási feladatokon belül az óvodai ellátásról önállóan gondoskodik: Pannonhalma. 

 
b) Közoktatási szakszolgálati feladat

A közoktatási szakszolgálat tekintetében a Társulás vállalja a logopédiai oktatás, nevelési ta-
nácsadás és pályaválasztási tanácsadás, fejlesztő felkészítés szerinti pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátásának megszervezését; továbbá a részt vevő valamennyi önkormányzatára ki-
terjedően - a közoktatási törvény 89/A. §-ának (5) bekezdése szerint - a közoktatási feladatra 
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vonatkozóan a kistérségi intézkedési terv elkészítését. 

2.2.3. Gyermekjóléti alapellátási feladatok

A Társulás  (e megállapodás 1. számú mellékletében megjelölt települések tekintetében) vál-
lalja, hogy intézményfenntartóként a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 40.§ szerinti gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátását.
A Társulás felvállalja, hogy az intézményfenntartói társulás keretében létrehozza és integrálja 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43.§ sze-
rinti családi napközi ellátást a kistérség területére kiterjesztett működési területtel (e megálla-
podás 1. számú mellékletében megjelölt települések tekintetében)

2.2.4. Egészségügy 

A Társulás  (e megállapodás 1. számú mellékletében megjelölt települések tekintetében) vál-
lalja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatok közül a Háziorvosi Központi Ügyelet közös szervezését a Győr környéki községek-
ben dolgozó orvosok részvételével alapított,  Háziorvosok Ügyelete Közhasznú Társasággal 
(9086 Töltéstava, Petőfi u. 120.) kötött megállapodás alapján.

2.2.5. Belső ellenőrzés

A Társulás (e megállapodás 1. számú mellékletében megjelölt települések,a Társulás munka-
szervezete, a Pannonhalma  Többcélú Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális  Intéz-
mény valamint a  Pannonhalma Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda 
és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény tekintetében)  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 
költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján 
gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról, saját feladatellátásban, külső erőforrás be-
vonásával gondoskodik.

2.2.6. Társulás ügyintézésének korszerűsítése:

A Társulás a kistérségi ügyintézés korszerűsítése érdekében támogatást igényelhet:
-  kistérségi  ügyintézési,  ügyfélszolgálati  iroda létrehozásához, a Társulás  munkaszervezete 
irodahelyiségének kialakításához (helyiségvásárlás,  helyiség  kialakítása,  felszerelése,  infor-
matikai hálózat kialakítása, számítástechnikai eszközök beszerzése),
- a Társulás által fenntartott intézmények (pl. közoktatási, szociális stb.) kistérségi munkaszer-
vezethez integrálásával kapcsolatban felmerülő fejlesztési kiadásokhoz (internet-kapcsolat ki-
építése, szoftverbeszerzés, hálózatkiépítés, számítástechnikai eszköz beszerzés) -, feltéve, ha a 
Társuláshoz tartozó valamennyi települési önkormányzat bekapcsolódik a kistérségi informa-
tikai hálózat kialakításába.

2.2.7. Mozgókönyvtári feladatok  

A Társulás vállalja, hogy megszervezi, legalább 4, nyilvános könyvtárral nem rendelkező - 
könyvtári  szolgáltató hely kialakítását  vállaló - településre megfelelő szállítóeszközzel  (pl. 
kishaszon gépjármű) kiszállítsák az igényelt könyvtári állományt.

A nyilvános könyvtárral  nem rendelkező települési  önkormányzatok nyilvános könyvtártól 
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vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári szolgáltatá-
sokat. A Társulás szerződést köt a szolgáltatóval.

A Társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek 
biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti informá-
ciócseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz mű-
ködtetéséről.

A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásra abban az esetben igényelhet támo-
gatást, ha egy szolgáltató legalább négy, nyilvános könyvtárral nem rendelkező - könyvtári 
szolgáltató hely kialakítását biztosító - települési önkormányzat számára biztosítja a mozgó-
könyvtári szolgáltatásokat.

A mozgókönyvtári  szolgáltatást  igénylő  tagönkormányzatok:  Bakonygyirót,  Bakonypéterd, 
Bakonyszentlászló, Écs, Fenyőfő, Győrasszonyfa, Győrság, Lázi, Nyalka, Pázmándfalu, Ra-
vazd, Románd, Sikátor, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Veszprémvarsány.

2.2.8. Szociális alapfeladatok 

A Társulás  (e megállapodás 3. számú mellékletében megjelölt települések tekintetében az 
egyes, alább felsorolt szociális alapfeladatok tekintetében) vállalja, hogy intézményfenntartó-
ként a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1)-(2) 
bekezdésében szereplő alábbi feladatok ellátását és az ehhez kapcsolódó intézmény – Pannon-
halma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény – fenn-
tartását, az alapító jogok gyakorlását: 

- házi segítségnyújtás 
- családsegítés
- étkeztetés 
A Társulás intézménye útján látja el a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás alapfelada-

tokat Nyúl község területén 2010. június 1.-től, valamint a családsegítés feladatot 2011. június 
1.-től.

III. fejezet

A társulás tagjai

3.1. A társulás tagjai: A társulás alapító tagjai az 1. számú mellékletben felsorolt, a statiszti-
kai kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat. A többcélú kistérségi társulás 
a 1. számú mellékletben megjelölt önkormányzatokra vonatkozóan gondoskodik a megálla-
podás II. fejezetében felsorolt közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együtt-
működést igénylő egyes feladat-és hatáskörök ellátásáról.

3.2. Jelen megállapodás érvényességi feltétele az alapító önkormányzatok képviselő-testüle-
tének e megállapodást és a hozzá tartozó alapító okiratot elfogadó határozata.

3.3. A Társuláshoz való csatlakozás feltételei: 
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A) területfejlesztési  feladatok tekintetében mivel a társulásnak valamennyi  a kistérséghez 
tartozó települési önkormányzat tagja, a társuláshoz csatlakozni csak a kistérség területi ha-
tárainak megváltozása esetén, vagy területszervezési eljárás következményeként alakított új 
község esetében lehetséges;
B) közszolgáltatási feladatellátás tekintetében a társuláshoz csatlakozni,- ha jogszabály kivé-
telt nem tesz - bármikor, abból kiválni törvényben meghatározott esetben ill. naptári év utol-
só napjával lehet.

3.4. A tagsági viszony megszűnése  

3.4.1.
a) Amennyiben a területfejlesztési kistérségi társulás a 36/2005. (III.1.) Korm. rendelet alap-
ján kiírt pályázaton eredményesen szerepel és a támogatási megállapodást aláírja, a pályázat 
benyújtásától számított három éven belül a társulásból kilépni nem lehet, és a kötelességeit 
nem teljesítő tag ki sem zárható.
b) A Társulás kötelezettséget vállal arra, hogy a területfejlesztéssel összefüggő feladatokat 
legalább az a) pont szerinti időtartam alatt - az adott kistérséghez tartozó valamennyi telepü-
lési önkormányzat részvételével, kilépés, vagy a társulás megszüntetése nélkül ellátja.

3.4.2. Pályázati elkötelezettség hiányában a társulásból a képviselő-testület minősített több-
séggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával lehet kilépni, amennyiben a képvise-
lő-testület erről szóló határozatát a társulás tagjaival 6 hónappal korábban közli.

3.4.3. Pályázati elkötelezettség hiányában a társulás tagjai több mint a fele minősített több-
séggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja azt a tagot, amely a meg-
állapodásban  foglalt  kötelezettségének  ismételt  felhívásra  sem tett  határidőben eleget.  A 
3.4.1. pontban rögzített esetben a kötelezettség érvényesítése csak polgári jogi vagy állam-
háztartási eszközökkel lehetséges.

3.4.4. Pályázati elkötelezettség hiányában a tagsági viszony megszűnik még a tagok társulás 
megszüntetését kimondó minősített többséggel hozott határozatával.

3.4.5. A támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni központi költségvetésbe, 
ha a támogatást nem a támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és feltételek-
nek megfelelően használja fel a Társulás.

3.4.6. Amennyiben egy vállalt feladat társulás keretén belüli ellátása valamely önkormány-
zat(ok) miatt  az I. fejezet 1.6. pontjában foglalt időtartamon belül megszűnik – kivéve, ha a 
feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra jóváhagyott támogatás 
- a kötelezettségvállalás szempontjából hátralevő időre számított - arányos részét  az érintett 
önkormányzatoknak kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe.

3.4.7. A társulásból kilépni törvényben, vagy a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról 
és  megváltoztatásának  rendjéről  szóló  kormányrendeletben  meghatározott  esetben  lehet. 
Amennyiben a társulás kilépés vagy kötelezettség vállalás nem teljesítése miatt szűnik meg, 
a kilépő vagy a feladatot nem teljesítő önkormányzat köteles a kistérségi társulás által felvett 
támogatást kamatokkal növelten a központi költségvetésnek visszafizetni.

3.4.8. A társulásból az I. fejezet 1.6. pontjában foglalt időtartamon belül történő kilépés ese-
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tén, a kilépő önkormányzatokra lakosság szám szerint jutó támogatás – a kötelezettségválla-
lás szempontjából hátralevő időre számított - arányos részének megfelelő összeget kamattal 
növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni.

3.4.9. Amennyiben a Társulás valamely tagja az I. fejezet 1.6. pontjában foglalt időtartamon 
belül nem teljesíti a vállalt feladatra vonatkozóan az előírt feltételeket, úgy az adott feladatra 
jóváhagyott – a feltételt nem teljesítő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó – támoga-
tásnak megfelelő összeget kamattal növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni.

3.5. A tagok jogai és kötelességei

3.5.1. A tagok jogai
a) Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvénye-

in, 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 sa-

ját önkormányzata érdekeit.
d) Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékeny-

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

tapasztalatait és információit.
f) Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megálla-

podást kötött.
g) Igénybe veheti  a Társulás és a tagok által  megállapított  és biztosított 

kedvezményeket.
h) A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysé-

ge 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 észrevétele-
zésére és megtámadására.

j) Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselői-
hez és szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevé-
kenységéről, 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 előnyök-
ből.

3.5.2. A tagok kötelességei

a) A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának betartása.

b) Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájá-
ban, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását.

c) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése.
d) A Társulás határozatainak végrehajtása.
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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,  kezdemé-
nyezéseiket 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 tár-
gyi feltételeket (pl. helyszíni tanácskozások, egyeztetések stb.).

4.2. A társulás:

4.2.1. Feladatkörébe tartozó kérdésekben a tagok részére információszolgáltatást,  ta-
nácsadást végez.

4.2.2. Feladatkörébe tartozóan gyűjti a térségre vonatkozó információkat, koncepció-
kat, terveket, rendszerezi, feldolgozza azokat és a tagok részére továbbítja.

4.2.3. Félévente munkájáról írásos beszámolót készít a tagönkormányzatok képviselő-
testületei részére.

4.2.4. A társulási tanács tagja közmeghallgatáson, vagy falugyűlésen informálja a pol-
gárokat a társulás tevékenységéről.

4.2.5. A társult önkormányzatok képviselő-testületének igénye esetén a társulás elnö-
ke, elnökhelyettesei közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot.

V. fejezet

A társulás szervezete

5.1. Jelen megállapodás a társulás szervezetének, működésének, döntés előkészítési és dön-
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téshozatali eljárásának főbb szabályait tartalmazza. A részletes szabályokat a törvény 
és ezen megállapodás keretei között a Társulási Tanács az általa 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 általános elnökhelyettese;
d) a társulási tanács elnökhelyettese;
e) Előkészítő Testület: 7 tag;
f) a Társulás bizottságai: Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Idegenforgal-

mi Bizottság, Területfejlesztési Bizottság;
g) társulás szakmai munkaszervezete;
h) jegyzői kollégium.

5.2.1. A társulási tanács:

5.2.1.1. A társulás legfőbb döntéshozó szerve, gyakorolja a jelen megállapodás-
ban a társulásra ruházott feladat- és hatásköröket az alábbiak szerint:

- megállapítja a társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát;
- évente megállapítja a tagok működéshez szükséges lakosságszám arányos hozzájárulá-
sát;
- megválasztja a társulás elnökét, elnökhelyetteseit és Előkészítő Testületét; 
- elfogadja a társulás költségvetését, valamint annak végrehajtásáról szóló beszámolót;
- feladatkörében intézményt alapíthat, megszüntethet, átszervezhet, 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, szervezi és irányítja a közszolgál-
tatási feladatok ellátását.

5.2.1.2.   A társulási tanácsot a társult települések polgármesterei alkotják. 

5.2.1.3.  A  polgármester  akadályoztatása  esetén  történő  helyettesítésére  a  2004. 
CVII. Törvény (Tkt.), továbbá az érintett önkormányzat SZMSZ-ének ren-
delkezései irányadók, a területfejlesztési társulási ülés keretében a tagön-
kormányzatok képviselő-testületének döntésének megfelelő  polgármester 
helyettesíthet.

5.2.1.4.  A társulási tanácsban minden tag egy szavazattal rendelkezik. A közszol-
gáltatásban történő döntéshozatalban kizárólag a közszolgáltatás ellátására 
társult tagok vehetnek részt.

5.2.1.5. A társulási tanács tagja évente két alkalommal köteles beszámolni képvise-
lő-testületének a tanácsban végzett munkájáról. 
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5.2.1.6.  A társulási tanács döntését ülésein határozattal hozza. Az ülések általában 
nyilvánosak, zárt ülés tartására a Tkt. 7.§ (5) bekezdés előírásai alkalma-
zandók.

5.2.1.7.  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 regionális közigazgatási hivatal kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 
15 napon belül,

c) a pénzügyi bizottság javaslatára, a kézhezvételtől számított 15 napon belül,

d) társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpont-
ban.

5.2.1.8. A társulási tanács a területfejlesztési feladatok tekintetében akkor hatá-
rozatképes, ha az ülésen a szavazati joggal rendelkezők tagok több mint fele 
jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok többségének igen sza-
vazata szükséges, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

a) A társulási tanács döntéseit a Területfejlesztési feladatok esetén  általában egy-
szerű szótöbbséggel hozza. Egyszerű többség a jelenlevő tagok felénél több igen 
szavazat.

b) Minősített többség szükséges: 
 az SZMSZ elfogadásához, megváltoztatásához,
 a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat be-

nyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás kezdeményezéséhez,
 zárt ülés elrendeléséhez,
 a hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adásá-

hoz, vagy visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés 
kiszabásához,

 abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.

A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, -  vala-
mennyi  tag jelenléte  esetén  12 -  de legalább annyi  tag igen szavazata  szükséges, 
amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt tele-
pülések lakosságszámának a felét.

c)  A  társulási tanács egybehangzó szavazatával:

1. Elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevéte-
lével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását.
2. Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.
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3. Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, 
a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistér-
ségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.
4. Megválasztja az elnökséget a kistérségben, amennyiben a Tkt. előírása szerint el-
nökséget kell választani.
5. A társulási megállapodás megváltoztatására irányuló illetve a társulás megszünte-
tését kezdeményező döntéskor.

Egyhangú döntés hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén a tanács 
szavazati jogú tagjai minősített többségének támogató szavazatával dönt

Közszolgáltatási feladatok esetén 
Határozatképesség és a javaslat  elfogadása:  a feladatok ellátásában részt vevő tag 
több mint a felének jelenléte és az általuk képviselt település lakosságszám 1/3-át 
meghaladó képviselet.

Minősített többség: a közszolgáltatási feladatot vállaló és szavazásnál jelen lévő ta-
gok 2/3-a, és az általuk képviselt települések lakosságszámának fele.

Minősített többség esetei:
a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat be-

nyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
b) a Tkt. 7.§ (5) bekezdés b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez,
c) hatáskörébe utalt választás kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illető-

leg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
d) abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz. 

5.2.1.9. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a képvise-
lő-testület ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet 
a társulási tanács elnöke és egy hitelesítésre kijelölt tag írja alá. A jegyző-
könyvet meg kell küldeni 15 napon belül a közigazgatási hivatalnak, továb-
bá a társulás valamennyi tagjának.

5.2.1.10.  A társulási tanács határozatairól nyilvántartást kell vezetni, arról a felelő-
söknek kivonatot  kell  küldeni,  végrehajtásukról  határidőben jelentést  kell 
készíteni.

5.2.2.  A társulási tanács elnöke

    5.2.2.1.Feladatai:
- összehívja és vezeti a társulási tanács ülését;
- irányítja a társulás döntéseinek előkészítését, valamint a határoza-

tok végrehajtását;
- képviseli a társulást a tagönkormányzatok, valamint más szervek 

és személyek előtt;
- a költségvetés keretei között kötelezettséget vállal a társulás pénz-

ügyei tekintetében, utalványozza a kiadásokat és bevételeket;
- a  társulási  tanács  által  kinevezettek  tekintetében  gyakorolja  az 

egyéb munkáltatói jogokat; 
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- a társulás nevében megköti a polgárjogi szerződéseket a társulási 
döntés alapján.

5.2.2.2.  A társulás elnökét és elnökhelyetteseit tagjai közül a társulási tanács vá-
lasztja titkos szavazással a polgármesterek megbízatásának időtartamára. Az 
elnökre és az elnökhelyettesekre javaslatot bármely tag tehet. Az elnökhe-
lyettes(ek) 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 szabá-
lyok irányadók.

5.2.2.4. Az elnököt  akadályoztatása  esetén az elnökhelyettes(ek)  helyettesítik  az 
SZMSZ-ben meghatározott módon. 

5.2.2.5. A társulási tanács elnöke feladatainak egy részét az elnökhelyettesekre ru-
házhatja, ez azonban felelősségét nem érinti.

5.3. Előkészítő Testület
       

 A Tanács – tagjai sorából, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással – 7 tagú Előké-
szítő Testületet választ.
Az Előkészítő  Testület  tagjai:  Elnök, általános  elnökhelyettes,  elnökhelyettes  és 4 
előkészítő testületi tag.

5.4. A Társulás Bizottságai

5.4.1. Pénzügyi Bizottság

A Társulási Tanács a többcélú kistérségi társulás tevékenységének és gazdálkodásá-
nak ellenőrzése céljából 3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A pénzügyi bizottság 
elnökét és tagjait a társulási tanács tagjai közül kell választani. Az pénzügyi bizott-
ság feladata a társulás költségvetés-tervezetének véleményezése, a társulás gazdálko-
dásának figyelemmel  kísérése,  az éves költségvetési  beszámoló értékelése,  a  zár-
számadás, a gazdálkodás szabályszerűségének és célszerűségének ellenőrzése.

5.4.2. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság

A Társulási Tanács a kistérség helyi kultúrájának közvetítésére és fejlesztésére, a kö-
zösségfejlesztő programok megvalósítására, a kistérség turisztikai adottságainak szé-
lesebb körű kihasználhatóságára Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságot hoz létre. 
A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság feladata a kistérségben hagyományos vagy 
hagyományt teremtő programok szervezésére irányuló javaslatok kidolgozása, a kis-
térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében összehangolt stratégiák kialakítá-
sa.

5.4.3. Területfejlesztési Bizottság

A Társulási  Tanács  a  kistérség  területfejlesztési  koncepciójához,  területfejlesztési 
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programjának kidolgozásához való javaslattételek megtételére, a térségi léptékű inf-
rastrukturális  fejlesztések  elősegítésére  Területfejlesztési  Bizottságot  hoz  létre.  A 
Területfejlesztési Bizottság és a Társulási Tanács Szakmai Munkaszervezetének te-
rületfejlesztési szakreferense munkájuk során együttműködik.

A Társulás Bizottságai működésének részletes szabályait a Társulás SZMSZ-e tartal-
mazza.”

5.4.4. Közoktatási Bizottság

A Társulási Tanács a kistérség közoktatási feladatainak koordinálására és a közokta-
tási  intézmények  fejlesztése  előmozdítása  érdekében  Közoktatási  Bizottságot  hoz 
létre.
A Társulási Tanács a Közoktatási Bizottságba külsős szakértőket is meghívhat.

5.5.   A társulás munkaszervezete

5.5.1. A társulás pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan az előirányzatok felett teljes jog-
körrel rendelkező - 2006. július 01. napjától - költségvetési szervként létrehozott, 
elkülönült szakmai munkaszervezet látja el. Az alapítói jogokat és a költségvetési 
szerv vezetőjének kinevezési felmentési jogát a Társulási Tanács, a szerv vezetője 
felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. A mun-
kaszervezet vezetőjét pályázat alapján a Társulási Tanács nevezi ki. 

5.5.2.Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatotti létszámról a társulási tanács 
dönt.

5.5.3.A  munkaszervezet  részletes  feladatait  a  társulás  szakmai  munkaszervezetének 
szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. 

5.6.  Jegyzői Kollégium

5.6.1. A Jegyzői Kollégium tagjai a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulást alkotó 
települési önkormányzatok jegyzői, körjegyzői. 

5.6.2. A Kollégium tevékenységét a Társulás székhelyének jegyzője koordinálja, szerve-
zi. 

5.6.3. A Társulási Tanács a döntés-előkészítés szervezésének folyamatába esetenként be-
vonja a Kollégiumot. 

5.6.4. A Társulási Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a 
Kollégiummal.  A  Kollégium  részletes  feladatait,  szervezetét,  működési  rendjét  saját 
SZMSZ-ében maga állapítja meg.

VI. fejezet

A társulás gazdálkodása  
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  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 hozzá-
járulás mértékét a Társulási Tanács évente október 31-ig meghozott határozatában 
állapítja meg. Az éves hozzájárulás mértéke 100,- Ft / fő / település.

    6.2.2.  Amennyiben a tag a hozzájárulást a határidő után 30 napig nem fizeti meg, a társulási 
tanács elnöke írásban felszólítja kötelessége teljesítésére. Ha a befizetés a felszólítás 
kézbesítését követő 15 napon belül sem érkezik meg a társulás számlájára, a társulás 
elnöke a bíróságnál fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi. Az alapítást köve-
tő 3 év eltelte után a tagoknál kizárást is kezdeményezhet.

6.2.3. A társulás fejlesztési igényeit elsősorban pályázati források megszerzésével biztosítja. 
Ezekhez saját erőként felhasználja a saját szabad pénzeszközeit. A pályázatokat a tár-
sulás saját nevében nyújtja be, amennyiben a kiírás alapján önkormányzatok pályáz-
hatnak, akkor az erre vonatkozó döntést a tagönkormányzatoknál kezdeményezi. 

6.2.4. A társulás a számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket, pénzpiaci befektetés 
útján kamatoztathatja. A szabad pénzeszközöket egy évnél nem hosszabb lekötési ide-
jű államilag garantált állam vagy értékpapírba lehet befektetni.

6.2.5. A társulás az állami céltámogatásokra pályázhat - vagy a kiírástól függően a tagönkor-
mányzatoknak ilyen pályázat benyújtására indítványt tehet - illetve címzett támogatást 
igényelhet.

6.3. A társulás  költségvetésének kiadásai  az  államháztartás  szóló  törvény és  végrehajtási 
rendelete előírásai alapján történhetnek.

6.4. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a társulási tanács, törvényességéért a társu-
lási tanács elnöke felelős.

6.5. A gazdálkodás szabályszerűségét és célszerűségét a pénzügyi bizottság ellenőrzi.

6.6. A társulás gazdálkodásáról féléves, háromnegyed éves és éves beszámolót kell készíte-
ni, melyet a pénzügyi bizottság véleményez és a társulási tanács fogad el. A beszámo-
lót meg kell küldeni a tagönkormányzatoknak.

VII. fejezet
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A társulás vagyona

7.1. A társulást induló vagyonnal az alapító önkormányzatok látják el, oly módon, hogy a 
székhely-település  önkormányzata  a  társulásnak  bérleti  jogot  biztosít,  a  tagönkor-
mányzatok 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 létesí-

tett 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 társulási megállapodásban vállalt kötelezettsége telje-
sítése mellett kíván kilépni, az általa bevitt vagyon és vagyonértékű jog neki visz-
szajár. 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 va-
gyontárgyat  – a kilépő taggal  történt  megállapodás  szerint  – vagy készpénzben 
meg kell váltani, vagy a tagnak használati díjat kell fizetni.

7.5.2. Amennyiben a tag vállalt kötelezettsége nem teljesítése következményeként lép ki, 
vagy a többi tag kizárja az általa bevitt vagyon és vagyonértékű jog részére visz-
szajár, a társulási vagyonból pedig az általa a társulásnak juttatott befizetés jegy-
banki 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.

7.6.1. Ha a társulás megszűnését a tagok a társulási megállapodásban vállalt kötelezettsé-
geik után mondják ki, a vagyonfelosztás a 7.5.1. pontban felvázolt elvek szerint 
történik. A bevitt vagyon és vagyonértékű jog természetben visszajár, a többi va-
gyon tényleges elosztására, vagy egymás közötti megváltására a tagok megállapo-
dást 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 teljesíté-
se következtében szűnik meg (amennyiben a tagok többsége nem teljesíti a köte-
lességét), a tagok által bevitt vagyon és vagyonértékű jogok visszajárnak. A társu-
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lás 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 kötele-
sek helyt állni. Ha a visszafizetés a felelősök vagyonából nem rendezhető, a kü-
lönbözetet a többi tag vagyonából vagyonarányosan kell rendezni.

7.7.     A Társulás önállóan intézményt alapíthat, tarthat fenn. Az alapítói jog gyakorlását 
az egyes intézmény vonatkozásában az Alapító Okiratban illetve külön megálla-
podásban szabályozzák. A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermek-
jóléti Szolgálat és Szociális Intézmény vonatkozásában az alapító jogokat a Társu-
lás gyakorolja és annak irányító felügyeleti szerve is a Társulás. 
A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, 
Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában az alapító jogo-
kat Pannonhalma Város Önkormányzata gyakorolja, míg az  intézmény irányító- 
felügyeleti szerve a Társulás.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

8.1. Jelen megállapodás valamennyi statisztikai kistérséghez tartozó önkormányzat képvise-
lő-testületének jóváhagyó határozatával válik joghatályossá. 

8.2.  A társulás akkor tekinthető megalakultnak, ha a társulási tanács alakuló ülését megtar-
totta, és szerveit megválasztotta.

8.3.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a területfejlesztés 
és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, a Ptk., továbbá mindazon jogszabá-
lyoknak a rendelkezései irányadók, amelyek a társulásban ellátandó feladatokat érintik.

8.4.  Jelen társulási megállapodás alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatá-
rozott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.

8.5. A társuló önkormányzatok kölcsönösen kinyilvánítják, hogy a megállapodásból eredő, 
a működés kapcsán felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, kompro-
misszumra törekedve kívánják rendezni. Ennek érdekében többszöri egyeztetésre, szük-
ség esetén közvetítő közreműködésének igénybevételére is hajlandók. Amennyiben ez 
az út mégsem vezetne eredményre, a vita bírósági eldöntésére a Győri Városi Bíróság il-
letékességét kötik ki.

8.6.  E társulási megállapodás mellékletét képezik:
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1. melléklet: Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak névsora, székhelye 
2. melléklet: Pannonhalma Kistérség Területfejlesztési Társulás tagjainak névsora, székhelye
3. melléklet: az egyes szociális alapfeladatok vonatkozásában a kistérségi intézményi társulás 

keretében történő ellátáshoz csatlakozott települések

1. függelék:  A  területfejlesztési feladatok tekintetében  a társulás tagjainak  lakosságszáma
2. függelék:  A  közszolgáltatási feladatok  tekintetében a társulás tagjainak lakosságszáma
3. függelék:  Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás SzMSz-e
4. függelék:   Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladatainak felsorolása

                                                                                                                        3. számú függe -
lék

Kelt: Pannonhalma, 

Záradék:

A többcélú társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást e záradék mellékletben foglalt határoza-
taikkal jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogad-
ták el.

Kelt: Pannonhalma, 2012.

A határozatok felhatalmazása alapján a társulás elnöke a Társulási Megállapodást aláírásával 
látta el:

--------------------------------------------
          Mondovics László elnök
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
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Társulás tagjának neve Jóváhagyó képviselőtestü-
leti határozat száma

Aláírás

Bakonygyirót Község Ön-
kormányzata

7/2011.(II.09.) Kt. határozat
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Társulás tagjának neve Jóváhagyó képviselőtestü-
leti határozat száma

Aláírás

Bakonypéterd Község Ön-
kormányzata

10/2011.(II.15.) Kt. határo-
zat

Bakonyszentlászló Község 
Önkormányzata

15/2011. (II.15.) Kt. határo-
zat

Écs Község Önkormányzata 2/2011.(I.21.) Kt. határozat

Fenyőfő Község Önkor-
mányzata

6/2011. (II.08.) Kt. határo-
zat

Győrasszonyfa Község Ön-
kormányzata

14/2011. (II.28.) Kt. határo-
zat

Győrság Község Önkor-
mányzata

5/2011. (I.11.) Kt. határozat

Lázi Község Önkormányza-
ta

76/2010. (XII.16.) Kt. hatá-
rozat

Nyalka Község Önkor-
mányzata

2/2011. (II.10.) Kt. határo-
zat

Pannonhalma Város Ön-
kormányzata

13/2011. (II.01.) Kt. határo-
zat

Pázmándfalu Község Ön-
kormányzata

3/2011.(II.24.) Kt. határozat

Ravazd Község Önkor-
mányzata

1/2011. (I.27.) Kt. határozat

Románd Község Önkor-
mányzata

4/2011. (II.14.) Kt. határo-
zat

Sikátor Község Önkor-
mányzata

4/2011. (I.31.) Kt. határozat

Táp Község Önkormányza-
ta

5/2011. (II.28.) Kt. határo-
zat

Tápszentmiklós Község 
Önkormányzata

3/2011. (I.10.) Kt. határozat

Tarjánpuszta Község Ön-
kormányzata

10/2011. (II.20.) Kt. határo-
zat

Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata

10/2011. (I.28.) Kt. határo-
zat

1. számú melléklet: a  Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás tagjainak névsora, 
székhelye
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Tagok neve Székhelye
Bakonygyirót Község Önkormányzata 8433 Bakonygyirót, Béke u. 4.
Bakonypéterd Község Önkormányzata 9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 62.
Bakonyszentlászló Község Önkormányzata 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.
Écs Község Önkormányzata 9083 Écs, Fő u. 94.
Fenyőfő Község Önkormányzata 8432 Fenyőfő, Kossuth L. u. 10.
Győrasszonyfa Község Önkormányzata 9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18.
Győrság Község Önkormányzata 9084 Győrság, Országút u. 75.
Lázi Község Önkormányzata 9089 Lázi, Petőfi S. u. 6.
Nyalka Község Önkormányzata 9096 Nyalka, Rákóczi F. u. 4.
Pannonhalma Város Önkormányzata 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10.
Pázmándfalu Község Önkormányzata 9085 Pázmándfalu, Fő u. 64.
Ravazd Község Önkormányzata 9091 Ravazd, Országút u. 119.
Románd Község Önkormányzata 8434 Románd, Kossuth L. u. 3.
Sikátor Község Önkormányzata 8439 Sikátor, Kossuth L. u. 4.
Táp Község Önkormányzata 9095 Táp, Győri u. 39.
Tápszentmiklós Község Önkormányzata 9094 Tápszentmiklós, Fő u. 146.
Tarjánpuszta Község Önkormányzata 9092 Tarjánpuszta, Baross u. 8.
Veszprémvarsány Község Önkormányzata 8438 Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 44.

2. számú melléklet: a Pannonhalma Kistérség Területfejlesztési Társulás tagjainak név-
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sora, székhelye

Tagok neve Székhelye
Bakonygyirót Község Önkormányzata 8433 Bakonygyirót, Béke u. 4.
Bakonypéterd Község Önkormányzata 9088 Bakonypéterd, Kossuth L. u. 62.
Bakonyszentlászló Község Önkormányzata 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.
Écs Község Önkormányzata 9083 Écs, Fő u. 94.
Fenyőfő Község Önkormányzata 8432 Fenyőfő, Kossuth L. u. 10.
Győrasszonyfa Község Önkormányzata 9093 Győrasszonyfa, Hunyadi tér 18.
Győrság Község Önkormányzata 9084 Győrság, Országút u. 75.
Lázi Község Önkormányzata 9089 Lázi, Petőfi S. u. 6.
Nyalka Község Önkormányzata 9096 Nyalka, Rákóczi F. u. 4.
Pannonhalma Város Önkormányzata 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10.
Pázmándfalu Község Önkormányzata 9085 Pázmándfalu, Fő u. 64.
Ravazd Község Önkormányzata 9091 Ravazd, Országút u. 119.
Románd Község Önkormányzata 8434 Románd, Kossuth L. u. 3.
Sikátor Község Önkormányzata 8439 Sikátor, Kossuth L. u. 4.
Táp Község Önkormányzata 9095 Táp, Győri u. 39.
Tápszentmiklós Község Önkormányzata 9094 Tápszentmiklós, Fő u. 146.
Tarjánpuszta Község Önkormányzata 9092 Tarjánpuszta, Baross u. 8.
Veszprémvarsány Község Önkormányzata 8438 Veszprémvarsány, Kossuth L. u. 44.

3. számú melléklet: Az egyes szoc. alapfeladatok felvételéhez csatlakozott települések
3 A A házi segítségnyújtás szoc. alapfeladathoz csatlakozott települések :
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Társulás tagjának neve Jóváhagyó képviselőtestü-
leti határozat száma

Bakonygyirót Község Ön-
kormányzata

46/2008 (X.29) Kt. határo-
zat

Bakonyszentlászló Község 
Önkormányzata

70/2008 (X.30) Kt. határo-
zat

Bakonypéterd Község Ön-
kormányzata

3/2011 (I.27) Kt. határozat

Écs Község Önkormányzata 43/2008. (VI.06.) Kt. hatá-
rozat

Fenyőfő Község Önkor-
mányzata

45/2008 (X.28) Kt. határo-
zat

Győrság Község Önkor-
mányzata

71/2008. (X.08) Kt. határo-
zat

Győrasszonyfa Község Ön-
kormányzata

54/2008 (IX.30) Kt. határo-
zat

Lázi Község Önkormányzata 83/2008. (XI.04) Kt. határo-
zat

Nyalka Község Önkormány-
zata

42/2008. (X.22) Kt határo-
zat

Pannonhalma Város Önkor-
mányzata

210/2008. (XI.04) Kt. hatá-
rozat

Pázmándfalu Község Ön-
kormányzata

52/2008. (X.07) Kt. határo-
zat

Ravazd Község Önkormány-
zata

66/2008 (XI.06) Kt. határo-
zat

Románd Község Önkor-
mányzata

47/2008 (X.30.) Kt. határo-
zat

Sikátor Község Önkormány-
zata

47/2008 (X.10) Kt. határo-
zat

Táp Község Önkormányzata 55/2008 (XI.07) Kt. határo-
zat

Tápszentmiklós Község Ön-
kormányzata

68/2008 (IX.10) Kt. határo-
zat

Tarjánpuszta Község Ön-
kormányzata

58/2008 (X.08) Kt. határo-
zat

Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata

85/2008 (X.03) Kt. határo-
zat

Nyúl Község Önkormányzata 100/2010 (V.25.)Kt.hatrozat
3B A családsegítés szoc. alapfeladathoz csatlakozott települések:
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Társulás tagjának neve Jóváhagyó képviselőtestü-
leti határozat száma

Bakonygyirót Község Ön-
kormányzata

46/2008 (X.29) Kt. határo-
zat

Bakonypéterd Község Ön-
kormányzata

38/2008 (X.16) Kt. határo-
zat

Bakonyszentlászló Község 
Önkormányzata

70/2008 (X.30) Kt. határo-
zat

Écs Község Önkormányzata 43/2008. (VI.06.) Kt. hatá-
rozat

Fenyőfő Község Önkor-
mányzata

45/2008 (X.28) Kt. határo-
zat

Győrasszonyfa Község Ön-
kormányzata

54/2008. (IX.30) Kt. határo-
zat

Győrság Község Önkor-
mányzata

71/2008. (X.08) Kt. határo-
zat

Lázi Község Önkormányza-
ta

83/2008. (XI.04) Kt. határo-
zat

Nyalka Község Önkor-
mányzata

42/2008. (X.22) Kt határo-
zat

Pannonhalma Város Ön-
kormányzata

210/2008. (XI.04) Kt. hatá-
rozat

Pázmándfalu Község Ön-
kormányzata

52/2008. (X.07) Kt. határo-
zat

Ravazd Község Önkor-
mányzata

66/2008 (XI.06) Kt. határo-
zat

Románd Község Önkor-
mányzata

47/2008 (X.30.) Kt. határo-
zat

Sikátor Község Önkor-
mányzata

47/2008 (X.10) Kt. határo-
zat

Táp Község Önkormányza-
ta

55/2008 (XI.07) Kt. határo-
zat

Tápszentmiklós Község 
Önkormányzata

68/2008 (IX.10) Kt. határo-
zat

Tarjánpuszta Község Ön-
kormányzata

58/2008 (X.08) Kt. határo-
zat

Veszprémvarsány Község 
Önkormányzata

85/2008 (X.03) Kt. határo-
zat

Nyúl Község Önkormány-
zata
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3 C Az étkeztetés szoc. alapfeladathoz csatlakozott települések:
Társulás tagjának neve Jóváhagyó képviselőtestü-

leti határozat száma
Bakonygyirót Község Ön-

kormányzata
46/2008 (X.29) Kt. határo-

zat
Bakonypéterd Község Ön-

kormányzata
38/2008 (X.16) Kt. határo-

zat
Bakonyszentlászló Község 

Önkormányzata
70/2008 (X.30) Kt. határo-

zat
Écs Község Önkormányzata 43/2008. (VI.06.) Kt. hatá-

rozat
Fenyőfő Község Önkor-

mányzata
45/2008 (X.28) Kt. határo-

zat
Győrasszonyfa Község Ön-

kormányzata
54/2008. (IX.30) Kt. határo-

zat
Győrság Község Önkor-

mányzata
71/2008. (X.08) Kt. határo-

zat
Lázi Község Önkormányza-

ta
83/2008. (XI.04) Kt. határo-

zat
Nyalka Község Önkor-

mányzata
42/2008. (X.22) Kt határo-

zat
Pannonhalma Város Ön-

kormányzata
210/2008. (XI.04) Kt. hatá-

rozat
Pázmándfalu Község Ön-

kormányzata
52/2008. (X.07) Kt. határo-

zat
Ravazd Község Önkor-

mányzata
66/2008 (XI.06) Kt. határo-

zat
Románd Község Önkor-

mányzata
47/2008 (X.30.) Kt. határo-

zat
Sikátor Község Önkor-

mányzata
47/2008 (X.10) Kt. határo-

zat
Táp Község Önkormányza-

ta
55/2008 (XI.07) Kt. határo-

zat
Tápszentmiklós Község 

Önkormányzata
68/2008 (IX.10) Kt. határo-

zat
Tarjánpuszta Község Ön-

kormányzata
58/2008 (X.08) Kt. határo-

zat
Veszprémvarsány Község 

Önkormányzata
85/2008 (X.03) Kt. határo-

zat
Nyúl Község Önkormányzata 100/2010 (V.25.)Kt hatrozat

1. számú függelék: A  területfejlesztési feladatok tekintetében  a társulás 
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tagjainak  lakosságszáma

Név Település Utca Irányítószám Lakosság-
szám

Léhner Dezső Má-
tyás

Bakonygyirót Béke u. 4. 8433 154

Bolla Tünde Bakonypéterd Kossuth u. 62. 9088 283

Sebestyén Vince Bakonyszentlászló Vak B. u. 1. 8431 1935

Mondovics László Écs Fő u. 94. 9083 1884

Ifj. Klauz Dezső Fenyőfő Kossuth u. 10. 8432 136

Valiczkó Mihály Győrasszonyfa Hunyadi tér 18. 9093 534

Ferenczi Zsolt Győrság Országút utca 
75.

9084 1502

Makkné Somjai 
Nóra

Lázi Petőfi u.6. 9089 586

Balogh Ervin Nyalka Rákóczi F. u. 4. 9096 465

Bagó Ferenc Pannonhalma Dózsa Gy. u. 
10.

9090 3525

Nagy Imre Gusz-
táv

Pázmándfalu Fő u. 64. 9085 998

Feketéné Varga 
Mária

Ravazd Országút 
119./a.

9091 1249

Müller Gábor Románd Kossuth L. u. 3. 8434 328

Vighné Kemény 
Teréz

Sikátor Kossuth L. u. 4. 8439 336

Farkas Szilvia Táp Győri u. 39. 9095 744

Kovács József Tápszentmiklós Fő u. 146. 9094 958

Kálmán Józsefné Tarjánpuszta Baross u. 8. 9092 404

Németh Csaba Veszprémvarsány Kossuth u. 44. 8438 1047

17 068

A fenti lakosságszám adatok a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal személyia-
dat és lakcímnyilvántartásán alapulnak, 2009. január 01-i dátummal. 

2. számú függelék: A  közszolgáltatási feladatok  tekintetében a társulás 
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tagjainak lakosságszáma

Név Település Utca Irányítószám Lakosság-
szám

Léhner Dezső Má-
tyás

Bakonygyirót Béke u. 4. 8433 154

Bolla Tünde Bakonypéterd Kossuth u. 62. 9088 283

Sebestyén Vince Bakonyszentlászló Vak B. u. 1. 8431 1935

Mondovics László Écs Fő u. 94. 9083 1884

Ifj. Klauz Dezső Fenyőfő Kossuth u. 10. 8432 136

Valiczkó Mihály Győrasszonyfa Hunyadi tér 18. 9093 534

Ferenczi Zsolt Győrság Országút utca 
75.

9084 1502

Makkné Somjai 
Nóra

Lázi Petőfi u.6. 9089 586

Balogh Ervin Nyalka Rákóczi F. u. 4. 9096 465

Bagó Ferenc Pannonhalma Dózsa Gy. u. 
10.

9090 3525

Nagy Imre Gusz-
táv

Pázmándfalu Fő u. 64. 9085 998

Feketéné Varga 
Mária

Ravazd Országút 
119./a.

9091 1249

Müller Gábor Románd Kossuth L. u. 3. 8434 328

Vighné Kemény 
Terézia

Sikátor Kossuth L. u. 4. 8439 336

Farkas Szilvia Táp Győri u. 39. 9095 744

Kovács József Tápszentmiklós Fő u. 146. 9094 958

Kálmán Józsefné Tarjánpuszta Baross u. 8. 9092 404

Németh Csaba Veszprémvarsány Kossuth u. 44. 8438 1047

17 068

A fenti lakosságszám adatok a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal személyia-
dat és lakcímnyilvántartásán alapulnak, 2009. január 01-i dátummal. 
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A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás államháztartási szakfeladatok rendje sze-
rinti szakfeladatai :

841 011 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841 112 Önkormányzati jogalkotás
841 143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
841 173 Statisztikai tevékenység
841 355 Közlekedés fejlesztésének támogatása
841 357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása
841 358 Turizmus- fejlesztési támogatások és tevékenységek
842 155 Önkormányzatos máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
851 000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851 011 Óvodai nevelés, ellátás
851 012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852 000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)
852 012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okta-

tása (1.-4. évfolyam)
852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)
852 022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, okta-

tása (5.-8. évfolyam)
852 031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852 032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábmű-

vészeti ágban
855 911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855 912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855 914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855 915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855 933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
856 000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
856 011 Pedagógiai szakszolgálati tevékenység
856 020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
856 012 Korai fejlesztés, gondozás
856 013 Fejlesztő felkészítés
862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
880 000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881 000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
881 011 Idősek nappali ellátása
889 102 Családi napközi
889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889 921 Szociális étkeztetés
889 922 Házi segítségnyújtás
889 924 Családsegítés
890 441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890 442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglal-

koztatása
890 443 Egyéb közfoglalkoztatás
910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910 122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910 123 Könyvtári szolgáltatások
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	A társulás célja és feladatai
	 
	b) Közoktatási szakszolgálati feladat
	2.2.4. Egészségügy 
	A Társulás (e megállapodás 1. számú mellékletében megjelölt települések,a Társulás munkaszervezete, a Pannonhalma  Többcélú Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény valamint a Pannonhalma Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tekintetében) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról, saját feladatellátásban, külső erőforrás bevonásával gondoskodik.
	A Társulás a kistérségi ügyintézés korszerűsítése érdekében támogatást igényelhet:
	- kistérségi ügyintézési, ügyfélszolgálati iroda létrehozásához, a Társulás munkaszervezete irodahelyiségének kialakításához (helyiségvásárlás, helyiség kialakítása, felszerelése, informatikai hálózat kialakítása, számítástechnikai eszközök beszerzése),
	- a Társulás által fenntartott intézmények (pl. közoktatási, szociális stb.) kistérségi munkaszervezethez integrálásával kapcsolatban felmerülő fejlesztési kiadásokhoz (internet-kapcsolat kiépítése, szoftverbeszerzés, hálózatkiépítés, számítástechnikai eszköz beszerzés) -, feltéve, ha a Társuláshoz tartozó valamennyi települési önkormányzat bekapcsolódik a kistérségi informatikai hálózat kialakításába.
	A Társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.

