
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 14.§ 
(2) bekezdésben, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
törvény (továbbiakban:  Tkt.)  11.§  (1) bekezdésben  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Pannonhalma 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási  Tanácsa működési  szabályait  az alábbiak szerint állapítja 
meg.

I.
Általános rendelkezések

1. A Társulás neve: Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás)
2. A Társulás székhelye: 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor u. 2.
3. Működési  területe:  A  társulási  megállapodásban  résztvevő  önkormányzatok  közigazgatási 

területe. 
4. A  társulás  jogállása:  A  Társulás  jogi  személy,  gazdálkodására  a  költségvetési  szervek 

működésére  vonatkozó  szabályokat  kell  alkalmazni.  A  Társulás  működéséhez  szükséges 
teendőket, pénzügyi-gazdasági feladatait  a társulás által létrehozott munkaszervezet látja el.

II.
A Társulás működésével kapcsolatos feladatok

1. A Társulás vezető döntéshozó szerve a Társulási Tanács, létszáma: 18 fő. 

2. A  Társulási  Tanácsban  a  tagönkormányzatokat  a  települési  polgármesterek  képviselik.  A 
polgármesterek  helyettesítésének  rendjéről  a  képviselő-testület  rendelkezik  a  Tkt.  5.§  (2)  
bekezdése  alapján.  A  meghatalmazást  az  ülés  kezdetekor  a  meghatalmazottnak  be  kell 
mutatnia a tanácskozás levezetőjének.

3. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart.

4. A Társulási Tanács üléseit általában Pannonhalma, Dallos Sándor utca 2. szám alatti Kistérségi 
Központ tárgyaló termében tartja. A tagönkormányzatok székhelyén kihelyezett ülés tartható.

5.  A  Társulási  Tanács  üléseit  a  Társulási  Tanács  elnöke  hívja  össze  és  vezeti.  Az  elnököt  
akadályoztatása  esetén  elnökhelyettes  helyettesíti.  Amennyiben  az  elnökhelyettesek  is 
akadályoztatva vannak, a legidősebb polgármester hívja össze és vezeti az ülést.

6.   A Társulási Tanács ülését évente legalább négyszer, a Társulási Tanács által meghatározott     
      Időpontban össze kell hívni.
      Rendkívüli ülést kell összehívni:

a)    az elnök – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől 8 napon belül, 
            b)   a Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak 
                   kézhezvételétől számított 15 napon belül,

c) a Közigazgatási  Hivatal  vezetőjének kezdeményezésére a kézhezvételtől  számított 
15 napon belül.
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     A rendkívüli ülésen az előre meghatározott napirend nem módosítható.

7. Amennyiben a Társulási Tanács elnöke a 6.) b.) pontban meghatározottak indítványára 15 napon 
belül nem hívja össze a Társulási Tanács ülését, a Közigazgatási Hivatal vezetőjének eljárása 
kezdeményezhető.

8. A Társulási Tanács ülése rendkívüli esetben, kivételesen rövid úton is (telefonon,  faxon,  SMS 
formájában,  e-mailen)  összehívható,  az  összehívásról  a  javasolt  napirend  megjelölésével 
feljegyzést kell készíteni.

9. A Társulási Tanács ülésére meg kell hívni:
9.1.szavazati joggal 

a Társulási Tanács tagjait (SZMSZ 1.sz. melléklete),
9.2.az ülésen tanácskozási joggal  
- a Közigazgatási Hivatal vezetőjét, megbízottját,
- a munkaszervezet vezetőjét, 
- a tagönkormányzatok jegyzőit, körjegyzőit, 
- a kistérségi megbízottat,
- vidékfejlesztési menedzsert,
- akiknek meghívását indokoltnak tartják.

10.  A Társulási Tanács ülésére szóló meghívónak tartalmazni kell: 
- az ülés helyét és időpontját,
- a javasolt napirendi pontokat,
- az előterjesztők nevét.

11. A meghívót a Társulási Tanács elnöke írja alá.

12. A  meghívóhoz  mellékelni  kell  az  előterjesztéseket,  határozat-tervezeteket,  kivéve,  amelyek 
szolgálati illetve államtitoknak minősülnek. 

13. A  Társulási  Tanács  ülésére  szóló  meghívót  és  az  előterjesztéseket  a  9.  pontban  foglalt 
személyek  részére  olyan  időpontban  kell  megküldeni,  hogy  ülés  időpontját  megelőző  5 
nappal megkapják, kivéve a 8. pontban foglaltak esetén. 

III.  
A Társulási Tanács ülése

1. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 

2. A Társulási Tanács

    2.1. Zárt ülést tart: (Tkt. 7.§ (5))
-  választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása;
-  fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása  és  állásfoglalást  igénylő  

személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele;
-  önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.

   2. 2. Zárt ülést rendelhet el:
- a vagyonával való rendelkezés és
- az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
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   2.3. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, tanácskozási joggal résztvevő jegyzők, körjegyzők, a 
munkaszervezet vezető, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény 
előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

3.  A munkaterv

3.1. A Társulási Tanács működésének alapja a munkaterv. 

3.2. A Társulási Tanács éves munkatervének tervezetét a Társulás Elnöke terjeszti jóváhagyásra 
a Tanács elé.

3.3.  Az  elnök  a  munkaterv  tervezetének  elkészítésekor  javaslatot  kér  a  Társulási  Tanács 
tagjaitól, továbbá javaslatot kérhet a III. fejezet 6.2. pontjában felsoroltaktól.

4.  A munkaterv első része tartalmazza:
- az ülések tervezett időpontját;
- az ülések várható napirendjét;
- a napirendi pontok készítésében résztvevő szerveket, személyeket, megnevezve a  napirendi 

pontok előterjesztőit;
- meghatározza  azokat  a  témákat,  amelyhez  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületei 

előzetes állásfoglalását kell beszerezni;
- az előterjesztések elkészítésének határidejét;
- az ülésre a napirendre külön meghívott szerveket, személyeket;
- a napirendhez kapcsolódó szemléltető eszközök, anyagok használatát.

A  munkaterv  második  része  a  kistérségi  eseménynaptár,  mely  tartalmazza  a  társult 
önkormányzatok éves rendezvénytervét.

5. A  munkatervi  javaslat  jóváhagyásra  való  előterjesztésekor  tájékoztatást  kell  adni  a 
munkatervbe fel nem vett javaslatokról is.

6. A munkatervet a tárgyévet megelőző év december hó végéig állapítja meg a Társulási Tanács.

7.  A munkatervet meg kell küldeni, illetve meg kell jelentetni:
- a Társulási Tanács tagjainak,
- a Társulási Tanács ülése állandó meghívottainak,
- a munkatervben érintett előterjesztőknek,
- el kell helyezni a honlappal rendelkező önkormányzatok honlapján.

IV.
Előterjesztések

1. Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett beszámoló és tájékoztató.

2. A Társulási Tanács ülését megelőzően  - legalább 10 nappal -  a jelen szabályzat  V.fejezet 3. 
pontban meghatározott  személyek  és  szervek  előterjesztést  írásban  nyújthatnak  be;  ennek 
napirendre  tűzéséről  a  Tanács  Elnöke  foglal  állást.  Az  elnök  elutasító  véleménye  esetén  a 
napirendre vételről a Társulási Tanács egyszerű szótöbbséggel határoz.

3.  A Társulási Tanács elé előterjesztési joggal rendelkezik:
- az elnök,
- az elnökhelyettesek,
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- a Tanács tagjai,
- a társulás intézményeinek vezetője, az intézmény tevékenységéről szóló beszámoló esetén,
- gazdasági előterjesztés tárgyában a tagönkormányzatok területén működő gazdasági  

érdek-képviseleti szervek, és az előterjesztés tárgyában érintett kamara.

4. Kötelezően írásos előterjesztés készül:
- a  Társulás  tulajdonával,  vagyonával  és  költségvetésével  kapcsolatos  ügyekben, 

összeghatárra tekintet nélkül;
- a Társulás és a Társulási  Tanács alapvető jelentőségű szervezeti  és működési  rendjének 

kialakítása, megváltoztatása, szervezeti és működési formák megszüntetése tárgyában;
- fejlesztési koncepciók tárgyában;
- Társulás intézménye beszámoltatása ügyében;
-     költségvetést érintő  ügyekben;
-   a Társulás hatáskörébe tartozó személyi ügyekben;
-   a munkatervről.

5. Az előterjesztések formai és tartalmi követelményei:
- a tárgy pontos bemutatása,
- az előkészítésben résztvevők megnevezése,
- annak megjelölése, hogy a Társulási Tanács, vagy szervei, illetve jogelődje foglalkozott-e 

korábban  az  előterjesztés  tárgykörével,  ha  igen  milyen  határozatot  hozott  és  milyen 
eredménnyel történt meg annak végrehajtása,

- az eltérő vélemények megjelölése és annak indokai,
- mindazon  körülmények,  összefüggések  és  tényszerű  információk  feltüntetése,  melyek 

indokolják a javasolt döntést,
-  az előterjesztésnek alkalmasnak kell lenni a tárgykör valósághű bemutatására, a megfelelő 

következtetések levonására, és a legcélszerűbb döntések meghozatalára,
-  amennyiben  a  munkaterv  az  előterjesztés  tárgyalásához  a  tagönkormányzatok  képviselő- 

testületei előzetes véleményezését követelik meg, a vélemény csatolása kötelező.

6. Határozati javaslat:
- kapcsolódnia kell szervesen az előterjesztés megállapításaihoz,
- törvényesnek,  célszerűnek,  szakszerűnek  és  végrehajthatónak  kell  lennie,  konkrétan 

meghatározva a végrehajtás objektív és szubjektív feltételeit,
- ha a döntések végrehajtásnak több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az alternatívákat,
- rendelkezni kell az ugyanabban a tárgykörben korábban hozott és hatályos határozat sorsáról,
- meg kell jelölni a végrehajtásért felelős személyt,
- meg kell jelölni a végrehajtás határidejét.

V.
Sürgősségi indítvány

1. Sürgősségi  indítványnak  minősül  minden  olyan  indítvány,  mely  az  ülés  meghívójában  nem 
szerepel.

2. A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei:
- a sürgősségi indítvány - a sürgősség tényének rövid indokolásával - legkésőbb 48 órával az 

ülés kezdetét megelőzően, írásban nyújtható be az elnöknél;
- ha a Tanács nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt egyszerű napirendi javaslatként 

kell kezelni, és a napirendek meghatározásakor kell állást foglalni arról, hogy mikorra tűzik 
napirendre,  illetve  hányadik  napirendként  tárgyalják,  amennyiben  megfelel  az 
előterjesztések rendjére vonatkozó szabályoknak;
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- ha a Társulási  Tanács helyt  ad a sürgősségi indítványnak, úgy azt a meghívóban közölt 
napirendek előtt tárgyalja, kivéve, ha a tanács másként dönt.

3. A sürgősség tárgyának elfogadásához olyan  szavazati  többség szükséges,  amilyen  az ügy 
érdemi elbírálásához kell.

VI.  
A Társulási Tanács tanácskozási rendje

1. Az elnök a Társulási Tanács ülés vezetése során

- megállapítja, hogy a Tanács ülésének összehívása az SZMSZ-ben foglaltak szerint történt;
- megállapítja az ülés határozatképességét;
- előterjeszti az ülés napirendjét;
- tájékoztatást ad a lejárt határidejű döntések végrehajtásának állásáról;
- tájékoztatást  ad  az  előző  Társulási  Tanács  ülésén  elhangzott  bejelentések  nyomán  tett 

intézkedésekről.

2. Az  elnök  előterjeszti  a  napirendi  tervezetet,  amelyről  a  Társulási  Tanács  egyszerű 
szótöbbséggel, vita nélkül határoz.

3. A Társulási Tanács az elnök előterjesztése alapján dönt:

- lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés,
- az előző Társulási Tanács ülését követő időszakban végzett munkáról szóló beszámoló,
- az  előző  ülést  követő  fontosabb  intézkedésekről,  eseményekről  adott  tájékoztatók 

elfogadásáról.

4. Az  elnök  az  egyes  előterjesztések  felett  külön-külön  vitát  nyit,  javasolhatja  egyes  
napirendek összevont tárgyalását. Az előterjesztőhöz a Társulás Tanács tagjai, a tanácskozási 
joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni. 

5. Az írásbeli  előterjesztést  az előterjesztő szóban, vagy írásban kiegészítheti,  ha azt az anyag 
leadása és az ülés közötti időszakban bekövetkezett változások indokolják.

6. A Társulási Tanács tanácskozásának rendje:

- Az elnök határozza meg a hozzászólások sorrendjét.
- Az előkészítésben résztvevő,  az előterjesztő és a javaslat  előadója határozathozatal  előtt 

bármikor felszólalhatnak.
- Az előterjesztő a határozathozatal előtt a beérkezett módosító indítványokról véleményt mond.
- A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik tag bármikor szót kérhet.

7.   Ügyrendi kérdés:

-  napirendi pont tárgyalásának elhalasztására, elnapolására vonatkozó javaslat,
- javaslat a hozzászólók listájának lezárására,
- vita lezárására vonatkozó javaslat,
- szavazás módjára vonatkozó javaslat.

        Az ügyrendi javaslatok felett a Társulási Tanács vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

55



Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

8. A Társulási  Tanács ülésein a tanácskozási joggal meghívottak a tevékenységi körüket érintő 
előterjesztések  kapcsán  felszólalhatnak.  A  felszólalás  időtartamát  az  elnök  5  percben 
korlátozhatja.

9. A hozzászólásokat  követően  az  elnök a  vitát  lezárja,  összefoglalja  a  vita  lényegét,  kitér  az 
előterjesztéstől  eltérő  véleményekre,  a  határozati  javaslatot  érintő  valamennyi  módosításra.  
Intézkedik  a  tanácskozás  során  elhangzott  egyéb  javaslatok,  észrevételek  érdemi 
megválaszolásáról.

10. A vita lezárása után a napirend előterjesztője válaszol a hozzászólásokra.

11.  A  vita  lezárását  követően,  a  szavazás  elrendelésétől  annak  befejezéséig  sem  érdemi,  sem 
ügyrendi hozzászólásnak helye nincs, kivéve a személyes érintettség bejelentését.

12.  A tanácskozás rendjének fenntartása

      12.1. A tanácskozás rendjének fenntartása az elnök feladata, ha nem az elnök vezeti, úgy a 
levezető elnök feladata.

      12.2. Az elnök:
- figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgytól, vagy ha a tanácskozáshoz nem  illő, 

másokat sértő a fogalmazása;
- rendreutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít;
- rendreutasítja azt a felszólalót, aki a felszólalás során a tanács tekintélyét, vagy va lamely 

tagot sértő kifejezést használ;
- figyelmezteti azt az ülésen jelenlévőt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarj a;
- ismételt rendzavarás esetén az ülésterem elhagyására kötelezi a nem tanácstag rendzavarót.

Az ülés hallgatósága az ülésen semmilyen formában nem nyilváníthatja ki a témával kapcsolatos 
véleményét.

      12.3. Amennyiben a Társulási Tanács ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás  
folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja, vagy elhagyja 
az  elnöki  széket,  az  ülés  ezzel  félbeszakad,  és  csak  akkor  folytatódik,  ha  az  elnök  ismét 
összehívja.

      12.4.  Az elnöknek  a  rendfenntartás  érdekében  tett  intézkedései  ellen  felszólalni,  azokat 
visszautasítani nem lehet.

VII. 
Határozathozatal

1. Társulási Tanács akkor határozat képes, ha ülésén a tanács tagjainak több mint fele jelen van és 
a  jelenlévő  tagok  által  képviselt  települések  lakosságszáma  meghaladja  a  többcélú  kistérségi 
társulást alkotó települések lakosságszámának 1/3-át. A javaslat elfogadásához a megállapodásban 
meghatározott  számú,  de  legalább  annyi  tag  igen  szavazata  szükséges,  amely  meghaladja  a 
jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 1/3-át.

2. A határozathozatalban az adott  közszolgáltatási  feladatellátásban részt vevő önkormányzatok 
polgármesterei  vesznek részt. Közszolgálati  - közoktatási  feladatok - tárgykörben szavazásra 
jogosultakat, és szavazatszámukat az 1.számú függelék tartalmazza.

    

66



Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

3.  Minősített többség szükséges: 
a) a  kistérség  fejlesztését  szolgáló  –  pénzügyi  hozzájárulást  igénylő  –  pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,
b) költségvetés elfogadásához és módosításához, zárszámadás elfogadásához,
c) a IV.2.2 pontban meghatározott zárt ülés elrendeléséhez,
d) hatáskörébe  utalt  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízás  adása,  illetve 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,
e) az SZMSZ megalkotásához, módosításához,
f) a Társulási megállapodás módosítását kezdeményező döntés vagy javaslat, valamint a 

társulás megszűnését kezdeményező döntés meghozatalához,
g) tagi hozzájárulás megállapításához,
h) kettőmillió forint feletti beruházással kapcsolatos döntések meghozatalához,
i) a Társulás által alapított intézmény alapításához, alapító okiratának elfogadásához,
j) intézmény  megszüntetéséhez,  megszüntető  okirat  elfogadásához,  intézmény 

átszervezéséhez.

A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag 
igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét.

Minősített többség közszolgáltatási feladatok esetén 

Minősített  többség:legalább  a  közszolgáltatási  feladatot  vállaló  tagok  2/3-a,  és  az  általuk 
képviselt települések lakosságszámának fele.

4. A  határozatképtelenség  okából  elmaradt  ülést  –  változatlan  napirenddel,  kivétel  sürgősségi 
ügytárgyalás: a VI. fejezetben foglaltak szerint – 8 napon belül össze kell hívni. 

5. Az ülés jegyzőkönyvében az 5.  pontban meghatározottak miatt nem szavazó tagok nevét 
külön fel kell tüntetni.

6. A  Társulási  Tanács  döntéseit  általában  nyílt  szavazással  hozza.  A  Társulási  Tanács  ülésén 
szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes útján lehet. 

7. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.

8. Név szerinti szavazást kell tartani:
- ha az elnök indítványozza;
- a Társulási Tanács tagjának javaslatára, ha azt a jelen lévő tagok 1/3-a kéri,

9. Név szerinti szavazás esetén az elnök felolvassa a tagok névsorát. A tag „igen" vagy "nem" 
nyilatkozattal  szavaznak.  Az  elnök  a  szavazást  a  névsoron  feltünteti,  a  szavazatokat  
összeszámolja, és a szavazás eredményét - névsorral együtt - átadja a jegyzőkönyvvezetőnek. A 
szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

10.  Titkos szavazás

A Tkt 5.§ (3) bekezdése szerint a Társulás titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az elnök 
helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, meghatározza a helyettesí-
tés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz 
- amennyiben a társulási tanács tagjainak száma a huszonötöt meghaladja - a jelen lévő tagok leg-
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alább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javasla-
tot.

A Tanács az előterjesztő vagy bármely tagja ügyrendi javaslatára – titkos szavazást tarthat azokban 
az ügyekben – melyekben zárt ülést tart, illetve zárt ülést tarthat.
  
A  titkos  szavazás  lebonyolítására  3  tagú  ad-  hoc  bizottságot  választ,  mely  szavazatszámláló 
bizottságként jár el. 

A  szavazás  módját  a  szavazatszámláló  bizottság  elnöke  ismerteti.  A  titkos  szavazás  borítékba 
helyezett szavazólapon történik. 

A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni (mely tartalmazza: az ülés helyét és idejét, 
az ad- hoc bizottság tagjainak nevét, a szavazás körülményeit, a szavazás eredményét). A szavazás 
eredményét az ad- hoc bizottság elnöke ismerteti.

11. A szavazás rendje:

- az  elnök  az  előterjesztésben  szereplő  és  a  vita  során  elhangzott  határozati  javaslatokat 
egyenként megszavaztatja;

- előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatok felett kell dönteni;
- kézfelemeléssel történő szavazásnál szavazni először igent, majd nemet végül tartózkodást 

tartalmazó elnöki kérdésre adandóan kell;
- a szavazás eredményének megállapítása után az elnök kihirdeti a határozatot.

12. Ha a  szavazás  eredménye  felől  kétség  merülne  fel,  bármely  tag  kérésére  az  elnök  köteles 
megismételtetni a szavazást. A szavazás módjának megváltoztatását adott napirend során a vita 
lezárásáig bármely tag javasolhatja. A Társulási Tanács a javaslatról vita nélkül határoz.

13.  A Társulási  Tanács  határozatait  külön-külön  -  a  naptári  év elejétől  kezdődően -  folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A Tanács döntéseinek rövidítése: 1/2007. (**.**) Tkt.  
határozat, területfejlesztési tanácsként eljárva: 1/2007.(**.**.) Tft. határozat.

14. A  Társulási  Tanács  határozatairól  a  munkaszervezet  vezetője  betűrendes  és  határidős 
nyilvántartást vezet.

15. A határozatokat kivonat formájában a Társulási Tanács ülését követő 5 munkanapon belül meg 
kell küldeni a végrehajtásért felelős személyeknek, szerveknek.

16. Titkos szavazás számítása minősített többség esetén elnökválasztásnál

Tktv. 8.§  (2) bekezdés c) pontja szerint minősített többség szükséges:
a  hatáskörébe  utalt  választás,  kinevezés,  felmentés,  vezetői  megbízatás  adása,  illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és

A 8.§ (3) bekezdése értelmében a minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott 
számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak 
kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

− A legkisebb lakosú település lakosságszámával el kell osztani a többi település lakosságszá-
mát. Az így kapott hányados adja ki a mandátumszámot. Ez jelöli, hogy az adott település 
lakosságaránya mennyi a többcélú társulás összlakosságához képest. 
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− A mandátumok számát össze kell adni, és elosztani kettővel az így kapott különbség adja 
meg a kistérség összlakosságának a felét. 

− A szavazás jelen esetben két urnával történik. Az egyik urnába dobják a tanács tagjai a sza-
vazatukat, (a minősített többséghez a jelenlevők 2/3 kell vagyis jelen esetben 12 fő) míg a 
másik urna a lakosságarányos szavazásra szolgál. 

− Ezután a korábban már kiszámolt mandátumuknak megfelelően kapnak szavazólapot a ta-
gok. (minden tag annyi szavazólapot kap, amennyi mandátuma van a korábbi számítások 
alapján). 

− A megkapott szavazólapokat a tagok mandátumuk alapján azonos tartalommal töltik ki, dob-
ják be az urnába. Így lehet megállapítani, hogy a jelölt megkapta-e a többcélú társulás lakos-
ságszámának felét, anélkül, hogy a titkos szavazásra vonatkozó elvek sérülnének. 

Mindez akkor érvényesül, ha minden tag jelen van. Mindent a jelenlevő tagokra vonatkozóan 
kell megállapítani. 

VIII.  
A Társulási Tanács jegyzőkönyve

1. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet 
kell  készíteni.  Külön  törvény alapján  a  közérdekű  adatok  és  a  közérdekből  nyilvános  adat 
megismerését zárt ülés esetén is biztosítani kell.

2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés helyét és időpontját,
- a határozatképesség megállapítását,
- az ülésen megjelent tagok nevét,
- az ülésen végig, illetőleg annak egyes napirendi pontjainál tanácskozási joggal jelenlévők 

nevét,
- az elfogadott napirendet,
- napirendi pontonként az előterjesztők nevét, szóbeli előterjesztés esetén annak rövid tartalmát, 

a  felszólalók  nevét  és  mondanivalójuk  lényegét,  a  szóban  előterjesztett  határozati 
javaslatokat,

- döntésenként  a  szavazás  -  név  szerinti  szavazás  esetén  annak  részletes  -  számszaki 
eredményét,

- a határozatok szó szerinti szövegét,

- a Társulási  Tanács  tagja  írásos  különvéleményét,  vagy az általa  elmondottak  szó szerinti 
rögzítését,

- az elnök és a Társulási Tanács által erre a feladatra felhatalmazott személy aláírását.

3. A jegyzőkönyv mellékletei:
- a meghívó,
- az előterjesztések,

 - a határozattervezetek egy-egy példánya,
 - jelenléti ív, 
 -     a tag írásbeli beadványa,
 -     a képviseleti meghatalmazások másolata.

4.  A Társulási Tanács ülése jegyzőkönyvének elkészítéséről hangrögzítés alapján a Tanács el-
nöke gondoskodik.  A jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja 
alá. 
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5.   A  választópolgárok  a  munkaszervezet  irodájában betekinthetnek  a  Társulási  Tanács  nyílt 
üléseinek  jegyzőkönyvébe,  erről  a  lakosságot  a  polgármesteri  hivatalok  valamennyi 
hirdetőtábláján tájékoztatni kell.  

6.   A Társulási Tanács üléseiről készült jegyzőkönyvet a Tanács elnöke 15 napon belül megküldi a 
Közigazgatási Hivatal Vezetője és e-mailen a Társulás tagjai részére.               

                                                                                          

IX.  
A Társulási Tanács tagja

1. A Társulási Tanács tagja a kistérség egészéért vállalt felelősséggel képviseli a településének  
érdekeit.  Részt  vehet  a  Társulási  Tanács  döntéseinek  előkészítésében,  végrehajtásuk 
szervezésében és ellenőrzésében.

2. A tag joga:
- kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni; illetőleg 
kérésére a véleményét szó szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;
- tevékenyen rész vesz a Társulási Tanács munkájában;
-     képviseli saját önkormányzata érdekeit;
- felkérés  alapján  részt  vesz  a  Társulási  Tanács  döntéseinek  előkészítésében,  valamint 
különböző vizsgálatokban.

3. A tag kötelezettsége:
- írásban vagy szóban bejelenteni, ha a Társulási Tanács ülésén való részvételben, vagy egyéb 

megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van;
- a társulási megállapodásban és az SZMSZ-ben foglaltak betartása;
- évente legalább két alkalommal beszámolni a képviselő-testületének a Társulási tanácsban 

végzett tevékenységéről (Tkt 6.§ (3));
- a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott közmeghallgatáson tájékoztatni a 

lakosságot a többcélú társulás tevékenységéről (Tkt. 6.§ (4)).

4.  A Tanács elnökének feladatai és hatásköre:

- előkészíti és összehívja a Tanács üléseit,
- vezeti az ülést,
- érvényt szerez az SZMSZ szabályainak,
- a költségvetés keretei között kötelezettséget vállal, utalványozza a kiadásokat és a bevételeket,
- gondoskodik a döntések és a Társulás más feladatainak végrehajtásáról, 
- ellátja a Társulás képviseletét,
- kapcsolatot tart különböző szervekkel,
- biztosítja a Társulás működésével kapcsolatos ügyviteli, adminisztratív feladatok ellátását,
- gyakorolja  a  Tanács  által  kinevezett  intézményvezető  tekintetében  az  egyéb  munkálta- 

tói jogokat.

5.  A Tanács elnökhelyetteseinek feladatai és hatásköre:

A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából 2 fő  
elnökhelyettest  választ.  Az elnökhelyettesek  az elnök akadályoztatása  esetén teljes  jogkörrel 
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helyettesítenek, ellátják az elnök feladatait és gyakorolják hatásköreit. A helyettesítés határozott  
idejű írásbeli meghatalmazással történik.

X.  A Társulási Tanács bizottságai

1. A Társulási  Tanács  pénzügyi-,  kulturális  és  idegenforgalmi-,  valamint  területfejlesztési- 
bizottságot  hoz  létre  a  társulási  tanács  tagjaiból,  illetve  a  kistérség  területén  működő  
gazdasági  szervek,  továbbá  a  lakosság  önszerveződő  közösségeinek  képviselőiből.  A 
Társulás  a  Közbeszerzési  Szabályzatban foglaltak szerint  Közbeszerzési  Bizottságot  hoz 
létre.

2. A bizottságok lehetnek állandó bizottságok és ideiglenes bizottságok.

3. A  bizottság  elnökét  és  tagjainak  több  mint  a  felét  a  Társulási  Tanács  tagjai  közül  kell 
választani.

4. Egy  tag  több  bizottság  tagjának  is  megválasztható,  elnöki  tisztséget  azonban  csak  egy 
bizottságban tölthet be.

5. A  bizottságok  feladatkörükben  ellenőrzik  a  Társulási  Tanács  döntéseinek  az  előkészítésére 
illetőleg  végrehajtására  irányuló  munkáját.  Ha  a  bizottságok  a  hivatal  tevékenységében  a 
Társulási  Tanács  álláspontjától,  céljaitól  való  eltérést,  a  társulási  érdek  sérelmét,  vagy  a 
szükséges intézkedés elmulasztását észlelik, az elnök intézkedését kezdeményezhetik.

6. A  bizottságok  működéséhez  szükséges  ügyviteli  feladatok  ellátásáról  a  munkaszervezet  
gondoskodik. 

7. A bizottság  -  a feladatkörében - előkészíti a Társulási Tanács döntéseit, szervezi és ellenőrzi  a 
döntések végrehajtását.

8. A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját személyesen érinti 
az ügy. A személyes érintettségét az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a 
Társulási  Tanács,  a  bizottsági  tag  esetén  a  bizottság  dönt.  A  bizottság  elnöke,  tagja  adott 
ügyben  elfogultságát  bejelentheti,  a  döntéshozatalban  nem vehet  részt,  de  határozatképesség 
szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

9. A bizottságok maguk állapítják meg működésük részletes szabályait. A határozatképességre és a 
határozathozatalra,  valamint  az  ülések  nyilvánosságára,  a  zárt  ülésre a  Társulási  Tanács 
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. A bizottság ülésének összehívásáról a bizottság elnöke gondoskodik.

11. Amennyiben a bizottság által tárgyalt ügy más bizottság feladatkörét is érinti, úgy a bizottság 
elnöke összevont tárgyalást kezdeményezhet.

12.  A Társulási  Tanács  tagjai  közül 7 tagú előkészítő  testületet hoz létre (2.sz.  függelék).   Az 
elnökségi ülésre állandó meghívott a kistérségi megbízott, valamint a munkaszervezet vezető.

13. A Társulási Tanács tagjai közül 3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre (tagok: 3. számú függelék). 
A Pénzügyi Bizottság feladatkörét a szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.
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14. A Társulási  Tanács tagjai  közül Kulturális  és Idegenforgalmi Bizottságot hoz létre  (tagok: 4. 
számú függelék). A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság feladatkörét a szabályzat 7. számú 
melléklete tartalmazza. A Bizottság ülésére állandó meghívott a vidékfejlesztési menedzser és a 
munkaszervezet vezető.

15.  A  Társulási  Tanács  tagjai  közül  Területfejlesztési  Bizottságot  hoz  létre  (tagok:  5.  számú 
függelék).  A  Területfejlesztési  Bizottság  feladatkörét  a  szabályzat  8.  számú  melléklete 
tartalmazza. A Bizottság ülésére állandó meghívott a területfejlesztési szakreferens.

16. A Társulási Tanács tagjai közül Közoktatási Bizottságot hoz létre (tagok: 6. számú függelék). A 
Közoktatási  Bizottság  feladatkörét  a  szabályzat  9.  számú melléklete  tartalmazza.  A Bizottság 
ülésére állandó meghívott a munkaszervezet vezető.

XI.  
A Társulás  munkaszervezete

1.  A  Társulás  munkaszervezete  Pannonhalma  Többcélú  Kistérségi  Társulás  szakmai 
munkaszervezete.

2.  A munkaszervezet feladata, hogy biztosítsa a Tanács és szervei folyamatos működését, ellássa a 
Tanács  és  szervei  hivatali,  a  döntés  előkészítéssel  és  végrehajtással  kapcsolatos  feladatait, 
segítse  a  Tanács  tisztségviselőinek  és  tagjainak  tevékenységét,  ellássa  a  területfejlesztési 
feladat-  és  hatáskörök,  a  kistérségi  szintű  feladat-  és  hatáskörök  gyakorlásával,  a 
közszolgáltatások előkészítésével,  szervezésével,  koordinálásával,  végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat.

3.   A Munkaszervezet feladatai különösen:
a)  a  társulás  és  szervei  (tanács,  bizottságok)  üléseinek  előkészítése  és  lebonyolításának 
biztosítása,
b) gondoskodik a társulás és szervei ülésének előkészítéséről, eljuttatja az ülések tárgyalási 
anyagát és egyéb tájékoztató anyagokat az érintetteknek,
c)  közreműködik  az  ülés  menetének  biztosításában,  jogi,  szakmai  segítséget  nyújt  az 
elnöknek, az elnökhelyettesnek az ülések vezetésénél,
d)  gondoskodik  a  Társulási  Tanács  és  a  bizottságok  jegyzőkönyvének  elkészítéséről, 
megküldéséről, nyilvánosságra hozataláról,
e)  nyilvántartja  a  Társulási  Tanács  és  a  bizottság  határozatait,  gondoskodik 
hozzáférhetőségükről,
f)  gondoskodik  a  Társulási  Tanács  tagjainak  tájékoztatásáról,  a  tájékoztatást  szolgáló 
információs rendszert működtet,
g) ellátja a Társulási Tanács és a bizottság működésével kapcsolatos általános igazgatási és 
ügyviteli feladatokat, 
h) intézi a Társulási Tanács elnökéhez érkezett bejelentésekkel, javaslatokkal, panaszokkal 
kapcsolatos teendőket,
i) gondoskodik a kistérségi szintű feladat-és hatáskör, a közszolgáltatások szervezéséről,
j)  előkészíti,  koordinálja  a  kistérségi  feladatellátással  kapcsolatos  megállapodásokat, 
szerződéseket,
k)  kezeli  a  társulás  dokumentumait  (társulási  megállapodást,  alapító  okiratot,  külön 
megállapodásokat, SZMSZ-t),
l)  figyelemmel  kíséri  a  kistérségi  feladatokkal,  közszolgáltatásokkal,  területfejlesztéssel 
kapcsolatos pályázatokat, kidolgozza és benyújtja a pályázatokat,
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m) figyelemmel kíséri a társulás ösztönzési, támogatási rendszereket.

XII.
A Társulási Tanács költségvetése

1.  A munkaszervezet vezetője és a gazdasági vezető által elkészített költségvetés tervezetét az  
elnök a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 45 napon belül 
a Társulási Tanács elé terjeszti.

2.  Az elkészített  zárszámadás  tervezetét,  valamint  a  külön  törvény  szerinti,  könyvvizsgáló 
záradékkal  ellátott  egyszerűsített  tartalmú  -  a  Társulási  Tanács  és  intézményei  adatait 
összevontan  tartalmazó  -  éves  pénzforgalmi  jelentést,  könyvviteli  mérleget,  pénzmaradvány 
kimutatást és eredmény kimutatást az elnök a költségvetési évet követően  négy hónapon belül 
terjeszti a Társulási Tanács elé. Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot hoz.

3.  A  társulás  költségvetését  a  Társulási  Tanács  két  fordulóban  történő  tárgyalást  követően 
határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a munkaszervezet gondoskodik.  A 
többcélú  kistérségi  társulás  költségvetése  magába  foglalja  a  Társulás  által  létrehozott  és 
fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.

XIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2012 április 19.-én lép hatályba.

2. A Társulási Tanács hatásköreit tartalmazó nyilvántartás vezetéséért a munkaszervezet vezetője 
felelős, a hatályos feladat és hatásköri nyilvántartás a munkaszervezet vezetőjénél tekinthető meg.

3. A szabályzat mellékletei:

1. Társulási Tanács tagjainak névsora
2. Az ülésekre tanácskozási joggal meghívandó társadalmi szervezetek felsorolása
3. Állandó meghívottak listája
4. Fejlesztési Tanács feladata és hatásköre
5. Előkészítő Testület feladata és hatásköre
6. A Pénzügyi Bizottság feladatai
7. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság feladatai
8. A Területfejlesztési Bizottság feladatai
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4.   A szabályzat függelékei

1. Közszolgálati- közoktatási feladatok- tárgykörben szavazásra  jogosultak  névsora, 
lakosságszáma, szavazati arány

2. Elnökség tagjai
3. Pénzügyi Bizottság tagjai
4. Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tagjai
5. Területfejlesztési Bizottság tagjai
6. Közoktatási Bizottság tagjai
7. Mandátumarányos titkos szavazásnál  szavazásra jogosultak névsora, lakosságszáma, 

szavazati arány
8. A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás államháztartási szakfeladatok rendje 

szerinti szakfeladatai

Pannonhalma, 2012 április 19. 

              Mondovics László
                                                                                             Többcélú Kistérségi Társulás elnöke

ZÁRADÉK:  Jelen  módosított szabályzatot  a  Társulási  Tanács  a  17/2012  (IV.19.)  sz.  TKT. 
határozatával 2012. április 19.-i hatállyal jóváhagyta.
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SZMSZ 1.sz. melléklet

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás tagjai

Név Település Utca Irányítószám Lakosságszám

Lehner Dezső 
Mátyás

Bakonygyirót Béke u. 4. 8433 159

Bolla Tünde Bakonypéterd Kossuth u. 62. 9088 280

Sebestyén Vince Bakonyszentlászló Vak B. u. 1. 8431 1926

Mondovics László Écs Fő u. 94. 9083 1898

Ifj. Klauz Dezső Fenyőfő Kossuth u. 24. 8432 131

Valiczkó Mihály Győrasszonyfa Hunyadi tér 18. 9093 528

Ferenczi Zsolt Győrság Országút utca 75. 9084 1507

Makkné Somjai 
Nóra

Lázi Petőfi u.6. 9089 590

Balogh Ervin Nyalka Rákóczi F. u. 4. 9096 479

Bagó Ferenc Pannonhalma Dózsa Gy. u. 10. 9090 3548

Nagy Imre Gusztáv Pázmándfalu Fő u. 64. 9085 1014

Feketéné Varga 
Mária

Ravazd Országút 119./a. 9091 1231

Müller Gábor Románd Kossuth L. u. 3. 8434 320

Vighné Kemény 
Teréz

Sikátor Kossuth L. u. 4. 8439 345

Farkas Szilvia 
Sándor

Táp Győri u. 39. 9095 743

Kovács József Tápszentmiklós Fő u. 146. 9094 955

Kálmán Józsefné Tarjánpuszta Baross u. 8. 9092 410

Németh Csaba Veszprémvarsány Kossuth u. 44. 8438 1044

17 108
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A fenti  lakosságszám adatok a BM Központi  Adatfeldolgozó,  Nyilvántartó és  Választási  Hivatal  személyiadat és  
lakcímnyilvántartásán alapulnak, 2011. január 01-i dátummal. 

SZMSZ 2.sz. melléklet

Tanácskozási joggal meghívandó társadalmi szervezetek felsorolása

Név Település Utca Irányítószám
REFLEX 
Környezetvédő 
Egyesület
Lajtmann Csaba

Győr Bartók B. u. 7. 9024

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamara
Tatai Adolf

Győr Szent István u. 10./a. 9021

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Agrárkamara
Sipos Csaba

Győr Árpád u. 2. 9021

Ipartestületek Győr-
Moson-Sopron 
Megyei Szövetsége
Moulon Tibor

Győr Arany J. u. 31. 9021

IPOSZ
Imre László

Pannonhalma Rákóczi F. u. 54. 9090

1616



Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ 3.sz. melléklet

Állandó meghívottak listája

Név Település Utca Irányítószám
Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal, 
Széles Sándor

Győr Árpád u. 32. 9021

Győr-Moson-Sopron 
Megyei  Önkormányzat  - 
Székely Imre

Győr Árpád utca 32. 9021

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatal, 
Dr. Józsa Viktória

Győr Árpád u. 32. 9021

Németh Tamás
Területfejlesztési ref.

Pannonhalma Dallos S. u. 2. 9090

Jegyzők, körjegyzők 
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SZMSZ 4. sz. melléklet

Előkészítő Testület feladata és hatásköre

Állandó meghívott az előkészítő testületi ülésre:    

 Kistérségi megbízott
 Munkaszervezet vezetője

Az előkészítő testület feladata és hatásköre: 

1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése

2. A bizottságok munkájának összehangolása

3. A munkaszervezet irányítása

A döntés-előkészítés és feladat végrehajtás szakmai hátterét a munkaszervezet biztosítja.
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SZMSZ 5. sz. melléklet

A Pénzügyi bizottság feladatai

1. Előkészíti a szolgáltatás-fejlesztési programokat és az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;

2. Kidolgozza a vállalkozásfejlesztési programot;

3. Vizsgálatot indít, tájékozódik, elemzést készít minden olyan kérdésben, mellyel a Társulási 
Tanács megbízza, ilyen megbízás kiadását maga a bizottság is kezdeményezheti;

4. Véleményezi  az  éves  költségvetési  javaslatot  és  a  végrehajtásáról  szóló  féléves,  éves  
beszámoló tervezeteit;

5. Ellenőrizheti  a  pénzkezelési  szabályzat  megtartását,  a  bizonylati  rend  és  bizonylati  
fegyelem érvényesítését;

6. Ellenőrzi a jelentősebb önkormányzati beruházások előkészítő terveit,  döntéseket, pályázati 
kiírásokat, központi pénzalapok elnyeréséhez készülő pályázatokat;

7. Állást foglal a településfejlesztési koncepciók tervezetéről;

8. Ellenőrzi a területfejlesztési és központi alapokra benyújtandó pályázatokat;

9. Ellenőrzi a Társulási Tanács határozatainak végrehajtását;

10. Ellenőrzéseiről, megállapításairól beszámol a Társulási Tanácsnak.
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SZMSZ 6. sz. melléklet

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság feladatai

1. A  kistérség  településeinek  kulturális  értékeire  alapozva,  a  kistérséget  érintő  kulturális 
tevékenységek koordinálása;

2. A  kistérséget  összefűző  kulturális  azonosság  erősítése,  kulturális  és  örökségturizmus 
összehangolt fejlesztése; 

3. A kistérségi települések rendezvényei szervezőinek igény szerint szakmai segítség nyújtása, 
a települések egymás közötti kulturális nyitottságának megteremtése, elősegítése;

4. A  település-marketing  tevékenységek  koordinálása;  tájegységre  jellemző  ökoturisztikai, 
kistérségi alapon szervezett tematikus programok, szolgáltatások;

5. A kistérséget érintő turisztikai fejlesztések véleményezése és segítése;

6. Turisztikai  rendezvények  szervezése  és  támogatása,  kistérségi  kulturális  rendezvényterv 
összeállítására javaslattétel;

7. Kulturális helyszínek infrastrukturális fejlesztésére javaslattétel;

8. A kistérség kulturális identitásán alapuló hagyományos vagy hagyományt  teremtő, illetve 
közösségfejlesztő programok szervezésére irányuló javaslatok kidolgozása;

9. Kapcsolattartás a Pannonhalmi Tourinform Irodával;

10. Idegenforgalmi  látványosságok,  borturizmus  kihasználhatóságának  növelése  érdekében 
javaslatok, intézkedési tervek elkészítése;

11. A  települések  kulturális  körű  civil  szerveződéseivel,  hagyományőrző  csoportjaival  való 
kapcsolatfelvétel kezdeményezése adott programok megvalósítására;

12. A Bizottság  felelősséget  érez  a  kistérség  területén  élő  nemzetiségi  és  etnikai  kisebbség 
kulturális értékeinek megőrzéséért, ezért a kulturális és turisztikai programok térség szintű 
kialakításánál ezen értékeket számba veszi;

13. A  Társulás  és  a  Pannonhalmi  Főapátság,  valamint  a  Pannonhalma  és  Vidéke 
Takarékszövetkezet  által  megkötött  együttműködési  keret-megállapodás  kitöltésére 
javaslatot tesz; 
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14. Az előzetesen kialakított véleményeiről, javaslatairól – az együttműködés követelményének 
megfelelően – a Társulási Tanács ülésein tájékoztatja a Tanácsot,  az ülésein megtárgyalt 
kérdésekről tájékoztatja a bizottságok munkáját összehangoló elnökséget;

15. Kulturális kapcsolatok teremtése és ápolása határon túli magyar kulturális szervezetekkel.

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság szükség szerint, de évente legalább három alkalommal 
ülést tart. Az ülésekre a vidékfejlesztési menedzser és a munkaszervezet vezető állandó meghívott.
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SZMSZ 7. sz. melléklet

A Területfejlesztési Bizottság feladatai

1. Az integrált kistérségi fejlesztési koncepció kialakítására való javaslattétel;

2. Az országos, regionális és megyei területfejlesztési koncepciók véleményezése;

3. Környezetvédelmi,  természetvédelmi  terv  kidolgozása,  a  hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos feladatok tervezése;

4. Kapcsolatfelvétel területfejlesztési szervekkel a kistérség határain átnyúló területfejlesztési 
koncepciókkal kapcsolatban;

5. A térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kialakítására való javaslattétel;

6. Segíti a Fejlesztési Tanács döntéseinek előkészítését, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat 
előkészítő tevékenységét;

7. Előzetesen  kialakított  véleményeiről,  javaslatairól  –  az  együttműködés  követelményének 
megfelelően – a Társulási Tanács ülésein tájékoztatja a Tanácsot,  az ülésein megtárgyalt 
kérdésekről tájékoztatja a bizottságok munkáját összehangoló elnökséget.

A Területfejlesztési Bizottság szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülést tart. Az 
ülésekre a munkaszervezet területfejlesztési szakreferense állandó meghívott.
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SZMSZ 8. sz. melléklet

A Közoktatási Bizottság feladatai

1. A kistérségi közoktatási feladatok koordinálása

2. A kistérség közoktatási intézményeinek fejlesztése érdekében végzett koordináció

3. Közreműködés  az  integrált  kistérségi  intézkedési  terv  kidolgozásában,  annak 
véleményezése, aktualizálása

4. Közreműködés  a  kistérségi  közoktatásában  az  esélyegyenlőség  elvének  érvényre 
juttatásában.

5. Kapcsolattartás  a  kistérségi  közoktatási  intézményekkel  az  ahhoz  kapcsolódó  civil 
szervezetekkel.

6. Részvétel a pedagógiai szakszolgálati feladatok működtetésében.
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SZMSZ 1.sz. függelék

Közszolgálati - közoktatási feladatok - tárgykörben szavazásra jogosultak 
névsora, lakosságszáma, szavazati arány

A fenti  lakosságszám adatok a BM Központi  Adatfeldolgozó,  Nyilvántartó és  Választási  Hivatal  személyiadat és  
lakcímnyilvántartásán alapulnak, 2011. január 01-i dátummal.

2424

Sorszám Település neve Lakos
ság 

szám

Közoktatáshoz csatlakozott Szavazáskor 
figyelembe 

veendő 
lakosságszám

igen nem Nem 
nyilatkozott

1. Bakonygyirót 163 1 163
2. Bakonypéterd 294 1 294
3. Bakonyszentlászló 1949 1 1949
4. Écs 1879 1 1879
5. Fenyőfő 137 1 137
6. Győrasszonyfa 537 1 537
7. Győrság 1472 0 1
8. Lázi 583 1 583
9. Nyalka 452 1 452
10. Pázmándfalu 990 1 990
11. Ravazd 1221 1 1221
12. Románd 331 1 331
13. Sikátor 332 1 332
14. Táp 739 1 739
15. Tápszentmiklós 932 1 932
16. Tarjánpuszta 401 1 401
17. Veszprémvarsány 1053 1 1053
18. Pannonhalma 3537 1 3537
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 SZMSZ 2.sz. függelék

Az előkészítő testület tagjai

Mondovics László, elnök Écs polgármestere
Bagó Ferenc, általános elnökhelyettes Pannonhalma polgármestere
Sebestyén Vince, elnökhelyettes Tarjánpuszta polgármestere
Ferenczi Zsolt Győrság polgármestere
Kovács József Tápszentmiklós polgármestere
Valiczkó Mihály Győrasszonyfa polgármestere
Balogh Ervin Nyalka polgármestere
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SZMSZ 3.sz. függelék

Pénzügyi Bizottság tagjai

Németh Csaba, a bizottság elnöke Veszprémvarsány polgármestere
Makkné Somjai Nóra Lázi polgármestere
Feketéné Varga Mária Ravazd polgármestere
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SZMSZ 4.sz. függelék

Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tagjai

Farkas Szilvia Táp polgármestere
Bolla Tünde Bakonypéterd polgármestere
Makkné Somjai Nóra Lázi polgármestere
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SZMSZ 5.sz. függelék

Területfejlesztési Bizottság tagjai

Sebestyén Vince Bakonyszentlászló polgármestere
Ferenczi Zsolt Győrság polgármestere
Nagy Imre Gusztáv Pázmándfalu polgármestere
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SZMSZ 6.sz. függelék

Közoktatási Bizottság tagjai

Müller Gábor Románd polgármestere
Vighné Kemény Terézia Sikátor polgármestere
Feketéné Varga Mária Ravazd polgármestere
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Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ 7.sz. függelék

Mandátumarányos titkos szavazásnál  szavazásra jogosultak névsora, 
lakosságszáma, szavazati arány

A fenti  lakosságszám adatok a BM Központi  Adatfeldolgozó,  Nyilvántartó és  Választási  Hivatal  személyiadat és  
lakcímnyilvántartásán alapulnak, 2011. január 01-i dátummal.
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Sorszám Település neve Lakos
ság 

szám

szavazatszám Szavazáskor 
figyelembe 

veendő 
lakosságszám

igen nem Mandátum

1. Bakonygyirót 159 1 1 159
2. Bakonypéterd 280 1 2 280
3. Bakonyszentlászló 1926 1 15 1926
4. Écs 1898 1 14 1898
5. Fenyőfő 131 1 1 131
6. Győrasszonyfa 528 1 4 528
7. Győrság 1507 1 12 1507
8. Lázi 590 1 5 590
9. Nyalka 479 1 4 479
10. Pázmándfalu 1014 1 8 1014
11. Ravazd 1231 1 9 1231
12. Románd 320 1 2 320
13. Sikátor 345 1 3 345
14. Táp 743 1 6 743
15. Tápszentmiklós 955 1 7 955
16. Tarjánpuszta 410 1 3 410
17. Veszprémvarsány 1044 1 8 1044
18. Pannonhalma 3548 1 27 3548
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Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ 8.sz. függelék

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás államháztartási szakfeladatok rendje szerinti 
szakfeladatai :

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, oktatása (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, oktatása (5.-8. 
évfolyam)
852 031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852 032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti,  táncművészeti,  szín-és bábművészeti 
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 
közfoglalkoztatása
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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	Közoktatáshoz csatlakozott
	szavazatszám
	3.  A munkaterv
	A minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
	A Tkt 5.§ (3) bekezdése szerint a Társulás titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettes(eke)t választhat, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz - amennyiben a társulási tanács tagjainak száma a huszonötöt meghaladja - a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettes(ek) személyére az elnök tesz javaslatot.
	Tktv. 8.§  (2) bekezdés c) pontja szerint minősített többség szükséges:
	a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és
	A 8.§ (3) bekezdése értelmében a minősített többséghez a társulási megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
	4.  A Társulási Tanács ülése jegyzőkönyvének elkészítéséről hangrögzítés alapján a Tanács elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott tag írja alá. 
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