
 

 

 

 

 

DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI 

TÁRSULÁSA   

 

 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

(A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007. JANUÁR



ELŐZMÉNYEK 

 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Dunabogdány Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

SzentendreVáros Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

 

 

– a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) 

pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. § (1) bekezdése (Ötv.), a 

helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 

16. §-a (a továbbiakban: Ttv.), a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény (a továbbiakban: Tft.), 10. §, 10.A/§-10./G §-ai ,a kistérségek megállapításáról, 

lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII.18.) Korm rendelet, 

valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

törvény alapján 2004.06.24. napján létrehozták a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok 

Többcélú Kistérségi Társulását azzal, hogy 2006. december 31.-ig az együttműködés további 

lehetőségeiről a tagönkormányzatok külön döntést hoznak és ennek megfelelően  

 

- a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere 

szervezeti keretének biztosítására, 

 

-  a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátása, 

 

- a térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az 

egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati 

feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének 

kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,  
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- a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, 

fejlesztésére, intézményfenntartásra, 

 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség 

területének összehangolt fejlesztésére, 

 

- egyes közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására,  

 

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű 

ellátása érdekében a 2004.06.24. napján megkötött Kistérségi társulási megállapodást az 

alábbiak szerint módosítják, illetve azt egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadják el: 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

 

(1) A Szentendrei Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei, 

társulási megállapodással 2004.06.24. napján önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú 

kistérségi társulást hoztak létre.  

 

(2) A Többcélú Társulás alapító tagjai a 244/2003.(XII.18.) Korm. rendelet melléklete szerint 

a Szentendrei Kistérséghez (Kistérségi jelzőszám: 4314) tartozó települési önkormányzatok 

képviselő-testületei. 

 

(3) A többcélú kistérségi társulás időtartama: határozatlan  

   

(4) A kistérséget alkotó települési önkormányzatok felsorolását – a társulás tagjainak nevét és 

székhelyét, lakosságszámát, valamint a többcélú társulás lakosságszámát – jelen megállapodás 

melléklete tartalmazza. 

 

 

 

2.§ 

 

(1) A Többcélú Társulás neve: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 

Társulása (továbbiakban: Többcélú Kistérségi Társulás) 

 

(2) A Többcélú Társulás alapításának ideje: 2004.06.24. 

 

(3) A Többcélú Társulás székhelye (továbbiakban: térségközpont):  

 

2 0 0 0  S z e n t e n d r e ,  V á r o s h á z  t é r  1 - 3 .  
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(4) A Többcélú Társulás működési területe: a Szentendrei Kistérséget alkotó - az 1. számú 

mellékletben feltüntetett - települési önkormányzatok közigazgatási területe (Szentendrei 

Kistérség területe). 

 

(5) A Többcélú Társulás jogállása: jogi személy. 

 

a.) A Többcélú Társulás alapításáról, illetve a Társulási Megállapodás módosításáról a 

Többcélú Kistérségi Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei külön 

határozatba foglaltan rendelkeznek. 

 

b.) A Többcélú Társulás alapító és felügyeleti szerve a hozzátartozó települési 

önkormányzatok képviselő-testületei. 

 

(6) A Többcélú Kistérségi Társulás gazdálkodása: a Többcélú Társulás gazdálkodására a 

költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

a) Az előirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve: teljes jogkörű. 

 

b) A Többcélú Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulás által létrehozott, 

költségvetési szervként működő Munkaszervezet (továbbiakban: Kistérségi Iroda) látja el. 

 

(7) A Többcélú Társulás képviseletét a Társulás Tanácsa elnöke látja el. 

 

(8) A társulás tagsági nyilvántartása: 

 

a) A társulás tagjairól, képviseletéről, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön 

nyilvántartást kell vezetni. 

 

b) A nyilvántartás tartalmazza:  

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselője (és helyettese) nevét, 

- a belépés, a csatlakozás időpontját, 

- a térségi feladat- és hatáskört, a térségi közszolgáltatást, ill. mely önkormányzat 

illetékességi, működési, ellátási - szolgáltatási területére terjed ki a feladatellátás,  

- az egyes közszolgáltatási feladatkörben megillető szavazati jogosultságot,  

- a pénzügyi hozzájárulást. 

 

c) A nyilvántartás felfektetése és vezetése a Kistérségi Iroda vezetőjének feladatát képezi. 

  

II. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS CÉLJA,  

FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE 

 

3.  § 

 

(1)  A Többcélú Társulás célja, hogy 

 

- szervezeti keretet biztosítson a szentendrei Kistérség települési önkormányzatai kapcsolat- 

és együttműködési rendszerének, 
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- az önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének 

kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése, (térségi feladatellátás) 

 

- egyes ágazati feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás), 

 

- a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása, 

intézményfenntartás, 

 

- a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség 

területének összehangolt fejlesztése, 

 

- közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátása,  

 

- térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása. 

 

- a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő ellátása, 

  

- kistérségi területfejlesztéssel összefüggő feladatok ellátása (Kistérségi Fejlesztési Tanács), 

 

- kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése. 

 

 

(2) A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási 

megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, 

hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön 

megállapodásokban rögzített feladatokat, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, 

fejlesztési tevékenységet. 

 

4. § 

 

Többcélú Társulás funkciói: 

 

 

a) önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és 

szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, 

intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, 

biztosítása, fejlesztése, 

 

b) egyes igazgatási feladat- és hatáskör ellátása, 

 

c) térségfejlesztés: 

- területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése, (fejlesztési 

tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)  

 - településfejlesztés összehangolása. 

 

5. § 

 

(1) A Többcélú Társulás területfejlesztési és más feladatkörben: 

 

a)  a területfejlesztési feladatok tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként jár el, 
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b) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait, 

 

c) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását, 

 

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt nyilvánít 

a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott 

támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban 

szerepel, 

 

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi 

fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, 

 

f) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; elősegíti a 

fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; 

 

g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében; 

 

h) koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt - 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; 

 

i) a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit; 

 

j) folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 

regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő 

közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható 

helyi források feltárása érdekében; 

 

k) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, 

különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően,  

 

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

 

m) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben 

 

n) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez 

 

o) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését 

erősítő felhasználását, tájékoztatja a települések illetékes bizottságait a kistérség 

költségvetésének tervezéséről és végrehajtásáról, a tervezett fejlesztésekről; 
 

p) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával, munkavégzésével kapcsolatban, 

 

r) szakmai munkaszervezetet működtet, 
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s) külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.  

 

(2) A Többcélú Kistérség Társulási Tanácsa a Kistérségi Fejlesztési Tanács, valamint az 

Önkormányzati Területfejlesztési Tanács feladat- és hatáskörében jár el. 

 

(3) A kistérségi fejlesztési tanácsként eljáró többcélú kistérségi társulás illetékessége: a 

területfejlesztési feladatokat és hatásköröket a Szentendrei Kistérséghez tartozó valamennyi 

települési önkormányzat illetékességi területén ellátja, illetve gyakorolja. 

 

6. § 
 

A Többcélú Kistérségi Társulás feladat- és hatáskör ellátása: 

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei 

egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a 

társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  

 

a) A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, 

az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa és emberközeli közigazgatással 

szolgálja ki a térség lakosságát. 

 

b) A Többcélú Kistérségi Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített, a kistérség 

egészére kiterjedő feladat- és hatásköröket. (térségi feladatok, térségi feladatellátás). 

 

c) A Többcélú Kistérségi Társulás ellátja a hozzá tartozó, egyes települési önkormányzat 

képviselő-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket. (ágazati, fakultatív feladatok, 

átruházott feladatellátás) 

 

d) A települési önkormányzat képviselő-testülete egyes ágazati feladatainak ellátására külön 

megállapodást köt a Többcélú Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat 

képviselő-testületével. 

   

7. § 

 

A Többcélú Kistérségi Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében – külön 

jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet 

alapíthat, megválasztja és kinevezi vezetőit. 

 

8. § 

 

(1) A kinevezési jogkört a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke 

gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői 

megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a 

fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot kell érteni. 

 

(2) A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára vonatkozóan a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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9. § 

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközpont 

önkormányzata, a társulás más tagja, illetve annak intézménye, a Társulás által alapított 

intézmény, illetve megbízás alapján más szervezet (a továbbiakban együttesen: intézmény) 

útján látja el.  

 

(2)  A feladatellátásról és annak konkrét tartalmáról külön megállapodás köttetik. 

 

(3) A megállapodásban meg kell jelölni, hogy a társulás feladatát mely intézmény látja el.  

 

10. § 

 

A feladatellátás módja:  

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás feladatait többféle módon láthatja el: 

 

- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási 

megállapodás keretében (pl. hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó 

társulás), 

- saját intézmény útján,  

- térségközpont (városi) intézmény útján, 

- mikrotérség (községi) intézmény útján, 

- ellátási szerződés útján, 

- feladatellátási szerződés útján, 

- közszolgáltatási szerződés útján, 

- vállalkozási szerződés útján,  

- térségközpont polgármesteri hivatala útján, 

- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,  

- valamint egyéb más módon. 

 

III. 

 

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS 

 

11. § 

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás a társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat – 

külön, erre vonatkozó szerződés alapján - a térség egészére kiterjedően, térségi szinten 

láthatja el. 

 

 

(2) A Többcélú Kistérségi társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzatok képviselő-

testületei egyes önkormányzati feladat- és hatásköreit, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos 

feladat- és hatásköreit átruházhatja a Többcélú Kistérségi Társulásra.  

 

12. § 

 

A feladatellátás rendszerébe tartozó térségi feladatok: 
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(1) Területfejlesztéssel összefüggő feladatok: 

 

Jelen Társulási Megállapodás 5. §-ban foglaltak szerint. 

 

(2) Közoktatási szakmai szolgáltatás kistérségi szintű működtetése. 

 

 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 fejlesztő pedagógus alkalmazása 

 gyógy-testnevelés 

 az önkormányzatok által elfogadott eszközjegyzék szerinti tárgyi feltételek biztosítása. 

 

A Közoktatási Intézményi feladatok ellátásáról a Többcélú Kistérségi Társulás a társult 

települések Önkormányzatai által fenntartott intézmények útján gondoskodik. 

 

 

(3) Egészségügyi alapellátás: védőnői szolgálati, ügyeleti ellátás, iskolaorvosi szolgálat, 

szakorvosi ellátás. 

 

(4) Települési szilárd hulladékgyűjtés: tárgyi feltételek biztosítása. Települési és 

kistérségi hulladékgazdálkodási terv készítése, települési szilárd hulladék kezelése. 

 

(5) Gyepmesteri feladatok kistérségi szintű ellátása. 

 

(6) A társulás tagjai részére az önkormányzati szintű belső ellenőrzés ellátása. 

 

(7) Közbeszerzési eljárások szervezése és bonyolítása. 

 

(8) Szociális, gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetése, oktatás. 

 

(9) Helyi közlekedés és közútkezelés. 

 

(10) Szennyvízelvezetés és tisztítás. 

 

(11) Környezetvédelem, ivóvízvédelem, utak fenntartása. 

 

(12) Tűzoltóság tevékenységének megszervezése, ellátása. 

 

(13) A Ttv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott más feladatok ellátása. 
 

 

IV. 

 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI 

 

13. § 

 

A tagsági jogviszony keletkezése: 
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(1) A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselő-testületei – kizárólagos 

jogkörükben minősített többséggel hozott - határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a 

Többcélú Kistérségi Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás) 

 

(2) A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosíthatják, továbbá 

törvényben vagy a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltozatásának 

rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják, illetve a helyi 

önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. 

 

(3) A Többcélú Társulás tagjai    

 - a térség egészére kiterjedő – társulási megállapodásban meghatározott közös 

feladatellátásra, 

 

- egyes települési önkormányzatokra kiterjedő - külön megállapodásban 

meghatározott – egyes ágazati/ fakultatív feladatellátásra  

 

is társulhatnak. 

 

 

14. § 

Csatlakozás szabályai: 

 

(1) A Többcélú Társuláshoz a Szentendrei Kistérséghez tartozó települési önkormányzatok 

képviselő-testületei bármikor csatlakozhatnak. A csatlakozásról szóló döntést legalább 3 

hónappal korábban írásban közölni kell a Többcélú Kistérség Társulási Tanácsának 

Elnökével. 

 

(2) A csatlakozási döntést tartalmazó határozatban a képviselő-testületnek ki kell mondani, 

hogy  - a Társulási megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja 

el,  - a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos a költségek, pénzügyi 

hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja. 

 

(3) A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-

testülete minősített többséggel, a Többcélú Kistérség Társulási Tanácsa jelen Társulási 

Megállapodásban meghatározott minősített szavazataránnyal dönt. 

 

15. § 

 

A kiválás szabályai: 

 

(1) A Többcélú Társulásból kiválni törvényben, továbbá a kistérségek megállapításáról, 

lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott 

esetben, illetve a naptári év utolsó napjával lehet. 

 

(2) A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési önkormányzat 

képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival 

közölni. 
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16. § 

 

A Ttv. 1. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Többcélú Kistérségi Társulás 

tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó 

napjával a többcélú kistérségi társulásból kizárhatja azon tagját, amely a megállapodásban 

foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra a megadott határidőben nem tesz eleget. 

 

 

17. § 

 

A társulás tagjai a társulási megállapodás módosításáról, a Többcélú Kistérségi Társulás 

megszüntetéséről, a csatlakozáshoz való hozzájárulásról a kezdeményezés megküldésétől 

számított 30 napon belül döntenek. 

 

V. 

 

A TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE 

 

18. § 

 

A Többcélú Kistérségi Társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és 

döntéshozatali eljárási rendjének főbb szabályait jelen megállapodás, illetve további, részletes 

szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg. 

19. § 

 

A Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Kistérségi Iroda szervezeti és működési 

szabályzatát a Társulás Tanácsa fogadja el.  

 

A társulás szervei 

 

20. § 

 

A Társulási Tanács, a Tanács Elnöke, a Tanács Alelnökei, az Elnökség, a Pénzügyi Bizottság, 

a Kistérségi Iroda. 

 

 

 

 Társulási Tanács 

 

21. § 

 

(1)  A Többcélú Kistérségi Társulás legfőbb, döntéshozó szerve a Társulási Tanács (a 

továbbiakban: Tanács).  

 

(2) A Tanács gyakorolja a jelen társulási megállapodásban meghatározott, valamint a 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által külön megállapodásban átruházott 

önkormányzati feladat- és hatásköröket. A Tanács dönt a Társulási Megállapodásban 

meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörben. 

  

 



 12 

(3) A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkori hivatalban lévő 

polgármesterei.   

 

(4) A Tanács tagjának, a polgármesternek az akadályoztatása, ill. távolléte esetére a 

polgármester helyettesítésének a rendjét a települési önkormányzat képviselő-testülete 

határozza meg. 

 

(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete által helyettesítési, képviseleti joggal 

felhatalmazott képviselője a polgármestert megillető jogkörrel (teljes jogkörrel) rendelkezik, 

jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. 

 

(6) A helyettesítéssel, képviseleti joggal felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat 

(szabályzat, határozat, kijelölő irat) bemutatását, átadását követően járhat el. 

 

(7) A Tanács testületként működik, maga és szervei részletes működési szabályait jelen 

Társulási Megállapodásban, illetve jelen Társulási Megállapodásban rögzített keretek között a 

szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg.  

 

Társulás Elnöke 

 

22. § 

 

(1) A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából Elnököt választ.  

 

(2) Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  

 

(3) Az elnök megválasztásához minősített többség szükséges. 

 

(4) A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Kistérségi Társulást. Távolléte és akadályoztatása 

esetén a társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére – a szervezeti és működési 

szabályzatban megjelöltek szerint – az elnök által kijelölt alelnök látja el. 

 

 

Társulás Elnökhelyettesei 

(Alelnökök) 

23. § 
 

(1) A Többcélú Társulás az elnök mellett két elnökhelyettesi tisztséget létesít alelnöki 

megnevezéssel. 

 

(2) A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére titkos szavazással, 

minősített többséggel – az alakuló ülésen - tagjai sorából alelnököket választ. 

 

(3) Az alelnökök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. 

 

(4) Az elnököt akadályoztatása és távolléte esetén az általa kijelölt alelnök helyettesíti. 

 

(5) Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a Tanács Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 
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Elnökség 

 

24.§ 

 

(1) Az elnökség tagjai: az Elnök és az Alelnökök. Az Elnökség vezetője a Társulás elnöke.  

 

(2) Az elnökség feladat-és hatásköre 

 

a. a Társulási Tanács két ülése között elvi irányítást gyakorol, szervezi és vezeti a 

társulási tanács feladatai ellátásához szükséges előkészítő munkálatokat, 

b. az éves költségvetésben meghatározott összeghatárig a társulás nevében 

kötelezettséget vállalhat, 

c. a Társulás Tanács felhatalmazása alapján bármely ügyben eljárhat. 

 

(3) Az elnökség üléseit a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak megfelelően 

tartja.  

 

(4) Az elnökség ülése határozatképes, ha legalább az Elnök és egy Alelnök jelen van. 

Határozat hozatalhoz a jelen lévő tagok többségének szavazata szükséges. 

 

(5) Az elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmi és formai előírásai 

megegyeznek a társulási tanács jegyzőkönyvével. 

 

(6) Az elnökség jegyzőkönyvét az elnökség jelenlévő tagjai hitelesítik. 

 

(7) Az elnökség működésére vonatkozó egyéb szabályokat a szervezeti és működési 

szabályzat határozza meg. 

 

 

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

25.§ 

 

(1) A Társulási Tanács tagjai sorából háromtagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

 

(2)  A bizottság hatáskörébe tartozik a társulás gazdálkodásának figyelemmel követése és 

ellenőrzése, és az éves költségvetés és beszámoló előzetes véleményezése és értékelése. 

 

(3)  A tagokat és a bizottság elnökét a társulási tanács a tagjai sorából választja. A bizottság 

tagjainak megbízatása a megválasztását követő általános önkormányzati választásig tart.  

 

(4) Nem lehet a pénzügyi bizottság tagja a Társulás Elnöke, Alelnöke. 

 

(5) A Pénzügyi Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmi és formai 

előírásai megegyeznek a társulási tanács jegyzőkönyvével. 

 

(6) A Pénzügyi Bizottság ülése határozatképes, ha legalább a Pénzügyi Bizottság Elnöke és 

egy tagja jelen van. Határozat meghozatalához a jelen lévő tagok többségének szavazata 

szükséges. 
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(7) A Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvét a Pénzügyi Bizottság jelenlévő tagjai hitelesítik. 

 

(8) A pénzügyi bizottság ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.  

 

 

 

Eseti Munkabizottságok 

 

26.§ 

 

(1) A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, 

végrehajtásának szervezésére eseti jelleggel munkabizottságot hozhat létre. 

 

(2) Az eseti munkabizottság feladatát, tagjainak számát, összetételét a létrehozó határozatban 

a Társulási Tanács határozza meg. 

 

(3) A bizottság működésének, eljárásának rendjére vonatkozó főbb szabályokat a Tanács a 

szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. 

 

(4) A bizottság tagjait a Társulási Tanács választja meg a Tanács saját tagjai sorából. A 

Tanács esetenként a külső szakértőket is a bizottságai tagjainak sorába választhatja. 

 

(5) A bizottság tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai 

sorából e feladatra választott tag lehet.  

 

(6) Az elnök a bizottság véleményéről, javaslatáról, intézkedéséről a Tanács elnökét írásban 

tájékoztatja. 

 

 

 Hivatali és munkaszervezet 

 

27.§ 

 

(1) A Társulási Tanács integrált hivatali és munkaszervezetet működtet (Kistérségi Iroda). 

 

(2) A Tanács működésével kapcsolatos hivatali teendők ellátását, üléseinek, döntéseinek 

előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak végrehajtását az önálló költségvetési 

szervként létrehozott Munkaszervezet útján, annak közreműködésével  látja el.  

 

(3)  A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, 

illetve a Kistérségi Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

  

(4) A Kistérségi Iroda a Társulás Elnöke közvetlen irányítása alatt áll. 

 

(5) A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje: 

 

(6) A Kistérségi Iroda vezetője tekintetében a foglalkoztatási jogviszony keletkezésével és 

megszüntetésével kapcsolatos jogokat (kinevezési jogkör) a Társulási Tanács, az egyéb 

munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja.  



 15 

 

(7) A Kistérségi Iroda dolgozói felett a munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetője 

gyakorolja. Az alkalmazáshoz, a jogviszony megszüntetéséhez az Elnök egyetértése 

szükséges.  

 

 

 

 Jegyzői Kollégium 

 

28. § 

 

(1) A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat jegyzői. A 

jegyzőt az aljegyző teljes jogkörrel helyettesítheti. 

 

(2) A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi. 

 

(3) A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába 

esetenként bevonja a kollégiumot. 

 

(4) A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a kollégiummal. 

 

(5) A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a 

döntések végrehajtásában.  

 

(6) A Jegyzői Kollégium határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Jegyző 

Kollégium működésének egyéb szabályait maga állapítja meg. 

 

 

 

VI.   

 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

 

Társulási Tanács működési szabálya 

29. § 

 

(1) A Tanács alakuló ülését  térségközpont (Szentendre) polgármestere hívja össze és vezeti.  

 

 

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendje:  

- a társulás tisztségviselőinek megválasztása, 

-  a társulási szervek tagjainak megválasztása, 

- a társulási megállapodás felülvizsgálata. 

 

(3) A Társulási Tanács minden tagja egy-egy szavazattal rendelkezik. 

  

(4) A Tanács egyik  tagja sem rendelkezhet a szavazatok több, mint a felével. 

 

(5) Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott 

képviselő útján lehet.     
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(6) A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt, titkos, vagy név szerinti szavazással, határozati 

formában hozza meg.  

 

(7) A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte 

esetén a szervezeti és működési szabályzat szerint meghatározott alelnök hívja össze és vezeti.  

 

(8) A Tanács ülését a Ttv. 7. § (3) bekezdésében, valamint a szervezeti és működési 

szabályzatban rögzített esetekben kell összehívni.  

 

(9) A Tanács ülése nyilvános.  

 

(10) A Tanács  

 

a) zárt ülést tart a Ttv. 7. § (5) bekezdésének a) pontjában foglalt esetetekben, 

illetve  

b) zárt ülést rendelhet el a Ttv. 7. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt 

esetekben. Ebben az esetben zárt ülés elrendeléséről a Tanács minősített 

többséggel határoz. 

 

(11) A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv.-nek a képviselő-testület 

üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, 

hogy a jegyzőkönyvet az elnök és Tanács által felhatalmazott tagja írja alá. 

 

(12) A Tanács Elnöke a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a Közép 

Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének és a társulás tagjainak. 

 

(13) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen - a székhely települést képviselő 

taggal együtt - a tanács tagjainak több mint 60 %-a jelen van és a jelenlévő tagok által 

képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. 

 

(14) Egyszerű többségű döntéshozatal: A társulási tanács ülésén előterjesztett javaslat 

elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a 

társulás tagjai összes szavazatának 60 %-át és az általuk képviselt települések lakosságszáma 

meghaladja a kistérség lakosságszámának egyharmadát. 

 

(15) Minősített többségű döntéshozatal: A javaslat elfogadásához a Ttv. 8. § (3) bekezdésében 

meghatározott „igen” szavazat szükséges (legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

eléri a jelenlévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt lakosságszámának a 

felét.). 

 

(16) Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy 

ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.  

 

 

 

VII.  

 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
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30. § 

(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: 

a) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a 

jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét szó 

szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, 

b) tevékenyen részt venni a Társulási Tanács munkájában, 

c) felkérés alapján részt venni a Társulási Tanács ülésének 

előkészítésében, valamint különböző vizsgálatokban, 

d) az Elnök, vagy a Társulási Tanács felkérése alapján képviselni a 

Társulást meghatározott fórumokon, konferenciákon, rendezvényeken.  

 

(3) A tag kötelezettsége: 

a) írásban bejelenteni, ha a Társulási Tanács ülésén való 

részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva 

van, 

b) a vele szemben felmerült összeférhetetlenségi okot a vita előtt, 

azt megelőzően bejelenteni 

c) a Ttv.- 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Társulási 

Tanácsban végzett tevékenységéről évente legalább 2 alkalommal 

beszámol az adott település Képviselő-testületének. 

 

VIII. 

 

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA 

 

31. § 

 

(1) A társulás pénzügyi forrása: 

 

A Többcélú Társulás működésének és feladatai ellátásának fedezetét 

 

a) települési önkormányzatok által a társulásnak átadott tagdíjak és egyéb 

támogatások, 

b)  saját bevétel  

c) központi költségvetési pénzeszköz:   

- állami támogatás 

 - állami költségvetési hozzájárulás 

- kiegészítő támogatás 

- ösztönző támogatás 

d) egyéb bevételek 

 

biztosítják. 

 

(2) A költségek viselése: A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú 

Társulás működési költségeihez, az általuk képviselt település (a normatív támogatás 
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megállapításánál figyelembe vett) lakosságszámának arányában járulnak hozzá. (működési 

pénzügyi hozzájárulás) 

 

(3) A Társulás munkaszervezete által elkészített költségvetés tervezetét az elnök a Magyar 

Köztársaság költségvetéséről szóló törvény elfogadását követő 45 napon belül a Társulási 

Tanács elé terjeszti. 

 

(4) A Társulás munkaszervezete által elkészített zárszámadás tervezetét, valamint a külön 

törvény szerinti, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a Társulási 

Tanács és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, 

könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást az elnök 

költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a Társulási Tanács elé. Társulási 

Tanács a zárszámadásról határozatot hoz. 

 

(5) A Társulási Tanács tagjainak tiszteletdíját a Társulási Tanács minősített többséggel hozott 

határozatával állapítja meg. 

 

(6) A működés és a feladat ellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács 

állapítja meg költségvetési évenként.  

 

(7) A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben 

történik:   

 

1. az első részlet január 15., 

2. a második részlet június 15. napjáig. 

      

(8) A befizetés átutalással történik a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési elszámolási 

számlájára. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelt 

értékben kell a pénzügyi hozzájárulást megfizetni. 

 

 

(9) A Többcélú Kistérségi Társulás a működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, 

tervei megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat 

gyűjthet. 

 

(10) A Tanács pályázatot nyújthat be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez, feladatai 

ellátásához kapcsolódó források igényléséhez. 

 

 

(11) A Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez és a kistérségi programok, tervek 

megvalósításához, a feladatellátásához költségvetési/ kormányzati hozzájárulást, támogatást, 

pályázati támogatást igényel. 

 

(12) A Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához 

költségvetési kiegészítő normatív támogatást igényel. 

 

(13) A Többcélú Társulás költségvetése: 

 

a) A Többcélú Kistérségi Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. 
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b) A Tanács minősített többséggel hozott költségvetési határozatával állapítja meg a társulás 

éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, figyelemmel kíséri a források 

hatékony felhasználását, évente beszámol a költségvetés végrehajtásáról, gazdálkodásáról. 

 

 

c) A Társulási Tanács a költségvetés végrehajtásáról a Kistérségi Iroda útján gondoskodik (a 

társulás költségvetését elkülönítetten kezelő szerv). 

 

d) A költségvetés kezelésére kijelölt szervezet (Kistérségi Iroda) – tárgyév során a 

jogszabályokban előírt rend szerint beszámol a társulás működési és közszolgáltatási 

feladatellátás központi és társulási pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról. 

 

e) A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Tanács felelős.  

 

 

 

VAGYONI VISZONYOK 

 

32. § 

 

(1) A Többcélú Kistérségi Társulás vagyonának köre:  

a)  a feladatellátáshoz a társult tag által átadott vagyon, 

b) más forrásból átvett vagyon,  

c) a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon szaporulata, mely a 

társulás közös tulajdonát képezi, (saját vagyon) 

d) pályázati úton megszerzett vagyon, 

e) egyéb vagyon. 

 

(2) A Többcélú Kistérségi Társulás vagyonának részét képezi a társulás tagjai által bevitt 

vagyon, valamint a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén 

keletkezett saját vagyon.  

 

(3) A Többcélú Kistérségi Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a 

társulást illeti meg. 

 

 

(4) A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása: A tulajdonnal való rendelkezési jogot a 

Tanács gyakorolja. 

 

(5) A társulás tagjai a kilépéskor és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. 

 

(6) A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a 

többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni.  

 

(7) Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem 

veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú 

társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 

(8) A Többcélú Kistérségi Társulás megszűnéssel és a Többcélú Kistérségi Társulásból 

történő kiválással összefüggő visszafizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok:  
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a) Amennyiben az adott feladat kistérségi társulásban történő ellátása megszűnik – kivéve, 

ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre - , úgy a támogatást, kamattal növelten 

kell visszafizetni a központi költségvetésnek, továbbá a társulási hozzájárulást a társulás 

tagjainak.  

b) A kilépő önkormányzat köteles a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó 

támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek 

megfizetni. 

 

X. 

 

KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZER 

 

33. § 

 

(1) A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttműködik a települési 

önkormányzatok képviselő-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, 

egyéb társulásaival. 

 

(2) A Tanács kapcsolatot tart és együttműködik a kistérségben működő, a kistérség 

fejlesztésében  érdekelt gazdasági,  társadalmi,  és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti 

szervekkel, a lakosság önszerveződő közösségeivel.   

 

(3) Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben működő közigazgatási szervekkel, 

intézményekkel.  

 

(4) A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban 

képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének rendszeresen 

tájékoztatást adnak.  

 

(5) A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési 

önkormányzat közmeghallgatása keretében beszámolnak a társulási cél megvalósulásáról, a 

társulási megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, a társulás pénzügyi helyzetéről, a 

tanácsban végzett tevékenységükről a lakosságnak. 

 

(6) A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei  

dokumentumait, a társulás üléseit, előterjesztéseit, az ülés jegyzőkönyveit, a társulás 

döntéseit, a társulásra vonatkozó közérdekű adatait a kistérség honlapján  folyamatosan 

közzéteszi a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei tájékoztatására. 

 

 

(7) A Tanács térségi fórumrendszert működtet: 

a) Térségi Civil Fórum 

b) Együttes ülés 

 

(8) A Tanács konzultációs jogot biztosít a kistérség területén működő bejegyzett társadalmi 

szervezeteknek, a kistérség fejlesztését érintő kérdések megvitatására térségi civil 

fórumrendszert működtet.  

 

(9) A fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell. 
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(10) A Tanács a honlapján folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi: 

a) a társulás alapdokumentumait (társulási megállapodás, Alapító Okirat, 

SZMSZ, Ügyrend, külön megállapodások,  

b) a társulási előterjesztéseket, ülés jegyzőkönyveket, döntéseket 

(határozatok) 

c) egyéb közérdekű adatokat (költségvetés, beszámoló) 

 

  

XI. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

34. § 

 

(1) A jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezései, a 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, valamint az 

egyéb irányadó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

   

(2) Jelen egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a Többcélú Társulást alkotó 

valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával, annak 

időpontjával válik hatályossá. 

 

(3) A Társulási Megállapodás mellékleteit képezik: 

 

- a Többcélú Társulás tagjainak Jegyzéke, lakosságszáma (1. sz. melléklet) 

- a Többcélú Társulás Alapító Okirata (2. sz. melléklet) 

 

(4) A Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásának, hatáskör gyakorlásának részletes 

feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. 

 

(5) A Többcélú Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a 

társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, 

tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. 

 

 

Szentendre, 2007. ………………………………..  
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A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a Társulási 

Megállapodást aláírásával látta el: 

 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:  

 

 Polgármester Jegyző 

Budakalász Nagyközség 

Önkormányzati Képviselő-testülete   

   
Csobánka Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Dunabogdány Község  

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Kisoroszi Község  

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Leányfalu Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Pilisszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Pilisszentlászló Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Pócsmegyer Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Szigetmonostor Község  

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
Tahitótfalu Község 

Önkormányzati Képviselő-testülete   

   
Visegrád Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete   

   
   

 

 



Z á r a d é k: 

 

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási 

Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező 

rendelkezésként fogadták el. 

 

Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:            Jóváhagyó határozat száma: 

 

Budakalász Nagyközség 

Önkormányzati Képviselő-testülete 
 

  

Csobánka Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Dunabogdány Község  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Kisoroszi Község  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Leányfalu Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Pilisszentkereszt Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Pilisszentlászló Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Pócsmegyer Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

Pomáz Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

  

Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

  

Szigetmonostor Község  
Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

  

  

Tahitótfalu Község 
Önkormányzati Képviselő-testülete 

 

  

  

Visegrád Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. sz. melléklet a Szentendrei Kistérség Többcélú Megállapodáshoz 

 

Települési önkormányzatok megnevezése, székhelye Lakosságszám (fő) 

Budakalász Nagyközség Önkormányzat 2011. Budakalász Petőfi tér 1.  10 125 

Csobánka Község Önkormányzat 2014. Csobánka Fő u. 1.   3 075 

Dunabogdány Község Önkormányzat 2023. Dunabogdány, Kossuth u. 76.    3 051 

Kisoroszi Község Önkormányzat 2024. Kisoroszi, Széchenyi u. 93.      848 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat 2016. Leányfalu, Petőfi u. 15.   3 033 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2098. Pilisszentkereszt, Fő u. 12.   2 214 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2009. Pilisszentlászló, Szabadság tér 2.   1 036 

Pócsmegyer Község Önkormányzat 2017. Pócsmegyer, Hunyadi u. 23.    1 506 

Pomáz Város Önkormányzat 2013. Pomáz, Kossuth u. 23. 16 060 

Szentendre Város Önkormányzat 2000. Szentendre, Városház tér 1-3. 24 705 

Szigetmonostor Község Önkormányzat 2015. Szigetmonostor, Fő u. 26.   2 113 

Tahitótfalu Község Önkormányzat 2021. Tahitótfalu, Kossuth u. 4.   5 128 

Visegrád Város Önkormányzat 2025. Visegrád, Fő u. 81.   1 692 

 


