
K I V O N A T 

 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott soros, 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

266/2012. (XII. 11.) határozata 

 

a Móri TKT Társulási Megállapodás módosításáról 

 

Bodajk Város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Móri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló javaslatot, és a következő 

határozatot hozta: 

I.  

Bodajk Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Móri Többcélú Kistérségi Társulás – 

Móron, 2005. december 18.-napján kelt – Társulási Megállapodását (továbbiakban: 

Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely a VI. számú módosítás:  

 

1. A Társulási Megállapodás: 

 

 I. Fejezete: 11.2., 11.3, 13. pontja,  

 II. Fejezete 1 pont első, ötödiktől tizenegyedik és tizenhárom, tizennégy francia 

bekezdése, 4. pontja,  

 III. Fejezete 2.4., 6. pontja,  

 IV. Fejezete 1., 2.1.-2.3., 2.8., 2.12., 2.13., 2.15., 2.17.-2.21., 3.1., 3.3., 3.4., 3.6.-

3.10., 3.12.-3.16.,  4.1., 4.3., 4.5.-4.7., 5., 6.1-6.4., 6.6., 6.8.-6.10., 6.14.-6.19., 7, 

8.2.-8.5., 8.7., 8.10., 9.7.,-9.8., 10.2.-10.3., 10.5., 10.6. 10.8.-10.10., 11.4., 11.7., 

12.7., 15. pontja,  

 

hatályát veszti.  

 

 A Megállapodás V. Fejezete 2.2., 4.2., továbbá 8., 11., 12.5.-12.6. pontja szintén 

hatályát veszti, melyet követően az V. Fejezet 6.-13. pontjai a Társulási 

Megállapodás – a Társulási Tanács tisztségviselői, a Társulási Tanács bizottságai, 

a Társulás munkaszervezete című - új VI. Fejezete 1.-6. pontjaivá válnak, mellyel 

egyidejűleg a VI. – IX. Fejezetek számozása VII.-X. pont számozásra módosulnak. 

 

 A Társulási Megállapodás 

 új VI. Fejezete: 1.1. pontja második bekezdése, 5.1. pontja második és harmadik 

bekezdése, 5.2.2.-5.2.5. pontja, 5.3. pontja első, második és harmadik bekezdése, 

5.3.2., 5.3.4., 5.5. pont harmadik bekezdése, 55.1., 5.5.2., 6.1.1. pontja,  

 új számozás szerinti VII. Fejezete 1.9.2., 1.12.2., 1.13.1., 1.13.9., 1.15.6., 1.15.19.-

1.15.20., 1.15.22. pontjai, 

 X. Fejezete 1., 3.1.,3.2.2.,  3.3., 4., 5., 9., 12.1., 12.2.-12.8., 12.11. -12.13., 14.2., 

15.3.1., 15.7.-15.9., 15.18., 16.3., 16.11.1.-16.11.4. pontjai,  

 

szintén hatályukat vesztik.  



2. A Társulási Megállapodás I/9., V/4.1., új VI/2., 2.1., 2.2., VII/1.4, 1.15.1., IX/6.6. 

pontjában az „elnökhelyettes” megnevezése „alelnök” megnevezésre módosul.  

 

3. A Társulási Megállapodás  IV/5.9, X/7., 7.4., X/13.1., 14.15., 15. pont címében, 15.1.1.-

15.1.2., 15.2., 15.3., 15.7., 15.7.1.,15.11., 15.14.,16.4.,16.5.,16.8.   pontjában a 

közoktatási intézmények megnevezés helyébe „köznevelési intézmény” megnevezés lép, 

mellyel egyidejűleg a X/7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 15.16, 15.17., 16.4. és 16.6.  pontok 

szövegezésében az intézményre, tagintézményre,illetőleg intézményvezetőre vonatkozó 

szövegezések egyes számra módosulnak. 

 

4. A Társulási Megállapodás bevezetője „a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. törvény 41. §-ának (1) bekezdésében, valamint a „települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulásról” szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján –„, továbbá az „és területfejlesztést”  mondatrésze 

hatályát veszti.  

5. A Társulási Megállapodás I/2., 3., 3.1.-3.3. pontja szövegezése múlt időre módosul, 

egyidejűleg a 3.2. pont a „Többcélú Kistérségi Társulás” mondatrészt követően 

kiegészül a „2013. január 1-napjáig”, továbbá  az „irányadóak voltak” mondatrésszel.  

 

6. A Társulási Megállapodás I/3. pontja kiegészül az alábbi 3.4.-3.5. pontokkal: 

 

„3.4. A Társulás tagjai 2013. január  1-i hatállyal a közös feladatellátás körét s az 

Mötv. szabályait nem érintő egyéb megállapodásokat módosítják, azonban a 

2013. június 30-napjáig általuk fenntartani vállalt intézményeket érintő állami 

költségvetési normatívák igénylési szabályait meghatározó 2013. évi 

költségvetési törvény tervezet 2. számú melléklet Kiegészítő Szabályok 5. 

pontjában foglaltakra figyelemmel az Mötv. szabályainak megfelelő 

módosításáról a 3.5. pontban foglalt hatállyal döntenek.  

 

3.5. A Társulás tagjai a IV. pontban foglalt feladataikat a jövőben is együtt kívánják 

teljesíteni, melyre tekintettel 2013. június 30-napjával , mint kezdő hatállyal az 

Mötv. 87. § - 95. §-ai alapján a Társulási Megállapodás XV/12. pontjában 

felsorolt Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő  szabályokat módosítják 

annak rögzítésével, hogy: 

 

3.5.1. a Társulás tevékenysége 2013. július 1-napjától jogfolytonos, a Társulás 

elnevezése, tagi összetétele változatlan, 

 

3.5.2. a Társulás által fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szervek 

működése is jogfolytonos.” 

 

7. A Társulási Megállapodás I/5. pontja kiegészül a 2011. január 1-i 35.404 fő 

lakosságszám, és a 2012. január 1-i 35.321 fő lakosságszám adattal, továbbá 6.1.- 6.13. 

pontjában a 2008. január 1. és 2009. január 1-i népesség adatok hatályukat vesztik, 

egyidejűleg kiegészülnek a 2012. január 1-jei adatokkal.  

 

8. A Társulási Megállapodás I/7. pont „mely azonos a Tkt. Mellékletében meghatározott 

móri kistérség teljes közigazgatási területével.” mondatrésze hatályát veszti.  

 



9. A Társulási Megállapodás I/8. pontjában a „Magyar Köztársaság” megnevezése 

helyébe „Magyarország” megnevezés lép. 

 

10. A Társulási Megállapodás I/9. pontja „Társulás Tanácsa által megbízott polgármester” 

mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „korelnök” mondatrész lép. 

 

11. A Társulási Megállapodás I/10.2. pontja szövegezése az „önálló” mondatrészt követően 

kiegészül az „adószámmal és önálló” mondatrésszel.  

 

12. A Társulási Megállapodás I/10.3. pontja kiegészül az „és az általa fenntartott helyi 

önkormányzati költségvetési szerv – továbbiakban: Intézmény” mondatrésszel.  

 

13. A Társulási Megállapodás I/10.4. pontja „Móri Kistérségi Iroda” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „Móri Polgármesteri Hivatal – továbbiakban: Polgármesteri Hivatal – 

„ mondatrész lép, s kiegészül a  „mely ellátja – külön munkamegosztási megállapodás 

alapján – az Intézmény pénzügyi gazdálkodási feladatait is.” mondatrésszel. 

 

14. A Társulási Megállapodás I/11. pont „és területfejlesztési” mondatrésze hatályát veszti. 

 

15. A Társulási Megállapodás I/11.1. pontja a „gazdálkodó szervezet” mondatrészt 

követően kiegészül a „nonprofit szervezet és egyéb szervezet” mondatrésszel, 

egyidejűleg a „biztosítja” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „biztosíthatja” 

mondatrész lép, továbbá a 11.2. pontjában a „közoktatási” mondatrész helyébe 

„köznevelési” mondatrész lép. 

 

16. A Társulási Megállapodás I/12. pont „tervezett” mondatrésze hatályát veszti, továbbá a 

I. pont kiegészül az alábbi I/13. ponttal: 

 

 „13.  A Társulás az Mötv. 88. § - 95. §-aiban foglalt szabályok szerint működik.” 

 

17. A Társulási Megállapodás II/1. pont harmadik francia bekezdése – alapfokú oktatás – 

hatályát veszti, helyébe az „óvodai nevelés” lép.  

 

18. A Társulási Megállapodás II/2. pont harmadik bekezdés „teljességre” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe a „költségtakarékos közös feladatmegvalósításra” mondatrész 

lép. 

 

19. A Társulási Megállapodás IV/2.4., 2.5., 2.7., 2.9., 2.10., 2.16., 3.2., 3.5. pontja 

szövegezése feltételes módra változik, míg a IV/2.14. pont szövegezése kiegészül „A 

feladatkörében” mondatrésszel. 

 

20. A Társulási Megállapodás  3.2. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 

 

„A Társulás a Móri Kistérségi Iroda szakmai szervezeti egységét képező Hajléktalan 

Szállót fenntartja 2013. június 30-napjáig, ezen időpontot követően a közös 

feladatellátás azon időpontig valósul meg, amíg Mór Város Önkormányzata a 

feladatellátásra vonatkozó megállapodást felmondja, s Mór Város Önkormányzata, 

avagy a részvételével létrejövő az Mötv. 87. §-a szerinti jogi személyiségű társulás a 

tevékenység végzésére jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik.” 

 



21. A Társulási Megállapodás IV/3.11. pont „megszervezi és koordinálja, illetőleg” 

mondatrésze hatályát veszti, továbbá az „ellátja” mondatrész helyébe „elláthatja”, míg 

a  „tudják” mondatrésze helyébe a „kívánja” mondatrész lép, s kiegészül az alábbi 

második bekezdéssel: 

 

„A feladatellátás azon időpontig tart, amíg az ellátás biztosítására az érintett 

Önkormányzat, avagy a részvételével működő társulás, avagy általa kötött 

feladatellátási szerződés alapján szociális szolgáltató működési engedéllyel nem 

rendelkezik. A Társulási általi 2013. első félévre vonatkozó normatíva igénylésre 

tekintettel a közös feladatellátás legalább 2013. június 30-napjáig tart.” 

 

22. A Társulási Megállapodás IV/4.2. pontja második francia bekezdése kiegészül a 

„körében az óvodai étkeztetés” mondatrésszel, míg harmadik francia bekezdése 

hatályát veszti, s kiegészül „A feladatellátás időpontjára nézve a 3.1. pont második 

bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz legalább 2013. június 30-napjáig tart.” 

mondattal.  

 

23. A Társulási Megállapodás IV/5.9. pont a „köznevelési intézmény” mondatrészt 

követően kiegészül a „- továbbiakban: Intézmény –„ mondatrésszel, továbbá az „és az 

általános iskolai oktatási-nevelési közoktatási feladatok” mondatrésze hatályát veszti 

helyébe a „köznevelési feladat” mondatrész lép, s az „iskolai és” mondatrésze szintén 

hatályát veszti.  

 

24. A Társulási Megállapodás IV/6.5., 6.7., 6.12., 6.13., 8.1., 8.6., 8.8., 8.9., 9., 10.1., 10.4., 

11.1., 11.2., 11.3., 11.5., 12.2. - 12.6., 13.8., 14.1., 14.2., 14.3. pontja szövegezése 

feltételes módra változik. 

 

25. A Társulási Megállapodás  IV/13. pontja „a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. tv., az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a „költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről” szóló 193/2003.)XI.26.) Korm. sz. rendelet szerint 

gondoskodik a belső ellenőri” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „az 

Önkormányzatok igénye esetén gondoskodhat a belső ellenőrzési” mondatrész lép.  

 

26. A Társulási Megállapodás IV/13.1. pontja „Körjegyzőségeknél” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „Közös Önkormányzati Hivataloknál” mondatrész lép. 

 

27. A Társulási Megállapodás V. Fejezete címe kiegészül a „A Társulásból történő kiválás” 

s „A Társulás döntéshozó szerve és a tagjait megillető szavazatarányok” címekkel.  

 

28. A Társulási Megállapodás V/1.1. pontjában a „mondják” mondatrész helyébe 

„mondták” mondatrész lép. 

 

29. A Társulási Megállapodás V/2.1. pontja „Társulási tagjaival” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „Társulási Tanáccsal” mondatrész lép.  

 

30. A Társulási Megállapodás V/2.2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi 

szövegezés lép: 

 

 „A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági 

jogviszony kiválással mindaddig a 2.1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a 



Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a 

kiválni kívánó tagi Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint 

kedvezményezett támogatásban részesült, s még a kötelező üzemeltetési, fenntartási 

időtartam nem járt le. Amennyiben a kiválni kívánó tag a támogatási szerződés 

módosítása keretében a kötelezettségek átvállalásával kedvezményezetté válhat, úgy az 

által történő kiválásnak a kötelező fenntartási, üzemeltetési időtartam fennállta nem 

akadálya.” 

 

31. A Társulási Megállapodás V/2.3. pont szövegezése a „tagsági jogviszony” mondatrészt 

követően kiegészül a „továbbá” mondatrésszel. 

 

32. A Társulási Megállapodás V/2.4.3. pontja kiegészül az alábbi utolsó francia 

bekezdéssel: 

 

„a Társulás által fenntartott intézmény(ek) működéséhez a Társulási Tanács által 

meghatározott időpontig esedékes a Társulási Tanács által évente megállapított 

költségvetési működési hozzájárulást – költségelőleget – több, mint három hónapon 

keresztül nem fizeti meg.” 

 

33. A Társulási Megállapodás V/2.4.3. pont harmadik bekezdése kiegészül „A tagsági 

jogviszony megszűnése nem jelenti a kötelezettségek elévülését. A Társulási Tanácsnak 

kötelessége minden jogszerű eszközt felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást 

behajtsa.” második mondattal. 

 

34. A Társulási Megállapodás V/3.1. pont „amely a határozatképesség és szavazati jog 

megállapításának alapja is” mondatrésze, továbbá a 3.2. pont harmadik francia 

bekezdése  hatályát veszti. 

 

35. A Társulási Megállapodás V/3.3. pontja „munkaszervezete” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe a „munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal” mondatrész 

lép. 

 

36. A Társulási Megállapodás V/4.1. pontja „a Társulási Tanács irányító és stratégiai 

munkáját előkészítő jegyzői kollégium, valamint a Társulás munkaszervezete” 

mondatrésze hatályát veszti. 

 

37. A Társulási Megállapodás V/5.2. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi 

szövegezés lép: 

 

„A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a 

Képviselőtestületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori 

polgármesterét delegálják.” 

 

38. A Társulási Megállapodás V/5.3. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe „A 

Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg” szövegezés lép.  

 

39. A Társulási Megállapodás V/5.4. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi 

bekezdések lépnek: 

 



„A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt 

helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselőtestületének a 

polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott 

képviselőtestületi tag. 

 

A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselőtestületi tag jogai és kötelességei 

azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog 

gyakorlásához a résztevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.” 

 

40. A Társulási Megállapodás V/5.5. pont „a Tf. tv.” mondatrésze hatályát veszti, helyébe 

„az Mötv., az intézmény(ek) alapítói, fenntartói, irányító szervi jogkörének 

gyakorlására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések” mondatrész 

lép. 

 

41. A Társulási Megállapodás V/5.8. pontja „az átalakulással történő” mondatrésze 

hatályát veszti, továbbá az 5.8. pont kiegészül az alábbi bekezdéssel és 5.8.1.-5.8.3. 

ponttal: 

 

„A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az 

alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 

 

5.8.1. a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

5.8.2. megválasztja az alelnököt, 

5.8.3.  s a bizottságai tagjait.” 

 

42. A Társulási Megállapodás új VI/1.3. pont első mondata a „képviseli a Társulást” 

mondatrészt követően kiegészül a „valamint ellátja a Társulás működésével kapcsolatos 

kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.” mondatrésszel, 

továbbá a második mondata „külön meghatalmazás nélkül az elnökhelyettes” 

mondatrésze hatályát veszti, helyébe „az alelnök, együttes akadályoztatás esetén a 

korelnök” mondatrész lép.  

 

43. A Társulási Megállapodás új VI/3. pont címében, továbbá a 3.1. és 3.2. pontjában a 

Bizottságok  „ágazati” megjelölése hatályát veszti.  

 

44. A Társulási Megállapodás új VI/3.1. pontja „segíthetik” mondatrésze hatályát veszti, 

helyébe a „segítik” mondatrész lép, míg a 3.2. pontjában a „maximum” mondatrész 

szintén hatályát veszti.  

 

45. A Társulási Megállapodás VI/3.3. pont első bekezdése második mondata hatályát veszti, 

helyébe „A Bizottságok elnökét és a Bizottság tagjai több, mint felét a Tanács tagjai 

sorából kell megválasztani.” mondat lép. A második bekezdés „Társulás 

munkabizottsági” mondatrésze szintén hatályát veszti, helyébe a „Bizottság elnökének 

és” mondatrész, míg a 3.3. pont harmadik bekezdésében a „Tanács elnökét írásban” 

mondatrész helyébe a „Tanácsot ülésén” mondatrész lép. 

 

46. A Társulási Megállapodás új VI/3. pontja kiegészül az alábbi 3.4. ponttal: 

 

„3.4. A Társulási Tanács bizottságai: 

 



3.4.1. Egészségügyi Bizottság 

3.4.2. Oktatási Bizottság” 
 

47. A Társulási Megállapodás új VI/4.4. pont „a Tkt. 12. § (3) bekezdése értelmében” 

mondatrésze hatályát veszti.  

 

48. A Társulási Megállapodás új VI/5.1. pont második és harmadik bekezdése hatályát veszti, 

továbbá az első bekezdése „a Társulási Tanács által 2005. szeptember 9.-napján kiadott 

alapító okirattal 2005. október 1-i hatállyal költségvetési szervként alapított Móri 

Kistérségi Iroda – melynek székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 2. sz. – látja el„ 

mondatrésze hatályát veszti, helyébe a  „2013. július 1-jei hatállyal a Móri Polgármesteri 

Hivatal – továbbiakban: Polgármesteri Hivatal – látja el, a Móri Kistérségi Iroda 2013. 

június 30-napján megszűnik „ mondatrész lép. 

 

49. A Társulási Megállapodás új VI/5.2. pontja „Móri Kistérségi Iroda” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe a „Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép. 

 

50. A Társulási Megállapodás új VI/5.2.7. pont első francia bekezdése kiegészül „A 

Társulás” mondatrészt követően az „és költségvetési szerv(ek)”  mondatrésszel, továbbá 

az alábbi francia bekezdésekkel: 

 

„- A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a 

közreműködő szervezetek, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett 

Önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé. 

- A Kistérségi Alap bevételek felhasználásának elszámolása a tagi Önkormányzatok 

felé. 

- A Zengő Óvoda fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az 

állami költségvetési hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, valamint 

létszám elszámolások) elkészítése és dokumentált egyeztetése az érintett 

önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően.” 

 

51. A Társulási Megállapodás új VI/5.2.8. pont „a Móri Kistérségi Iroda vezetője jogosult” 

mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Mór Város Önkormányzata Jegyzője – 

továbbiakban: Jegyző – által írásban kijelölt köztisztviselő(k) jogosult(ak). „ mondatrész 

lép. 

 

52. A Társulási Megállapodás új VI/5.3.1. pont „Móri Kistérségi Iroda” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe a „Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai ellátásához 

szükséges” mondatrész lép, míg a „biztosítására az állami költségvetési hozzájárulások 

szolgálnak, melyek által nem fedezett további költségek viselése” mondatrész helyébe a 

„biztosítása” mondatrész lép.  

 

 53. A Társulási Megállapodás új VI/5.3.1.1. pontja „gazdasági csoport” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe a „Zengő Óvoda pénzügyi gazdálkodási feladataihoz 

kapcsolódó” mondatrész lép.  

 

A Társulási Megállapodás új VI/5.3.1.2. pontja szövegezése 2013. január 1-napjától 

akként módosul, hogy az „Irodavezető” mondatrészt követően kiegészül a „gazdasági 

vezető” mondatrésszel, s az „összesen 3 fő” létszám „összesen 4 fő” létszámra módosul. 

Ugyanezen pont 2013. június 30.-napjától akként módosul, hogy az  „Irodavezető, a 



gazdasági vezető és a 2 fő ügyintéző – összesen 4 fő –„ mondatrész hatályát veszti 

helyébe ”a munkaszervezeti feladatokat ellátók” mondatrész, a „Móri Kistérségi Iroda 

működéséhez” mondatrész helyébe pedig a „munkaszervezeti működéshez” mondatrész 

lép.  

 

54. A Társulási Megállapodás az új VI/5.3. pontot követően kiegészül az alábbi 5.4. ponttal, 

mellyel az 5.4. pont számozása 5.5. pontra módosul: 

 

„5.4. A Társulási Tanács, Mór Város Önkormányzata, s a munkaszervezeti feladatokat 

ellátó Polgármesteri Hivatal a Móri Kistérségi Iroda megszűnését követő naptári 

naptól létrejövő külön Megállapodás keretében rögzítik: 

 

5.4.1. a költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők, és 

 

5.4.2. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében a 

Felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak.  

 

5.4.3. a Megállapodás mellékletét képezi a Móri Kistérségi Iroda azon ingó 

vagyonának leltára, melyre a Polgármesteri Hivatalt használati jog illeti 

meg.” 

 

55. A Társulási Megállapodás új VI/5.5. pontja szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi 

5.5. pont lép: 

 

„5.5. A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat 

ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat Mór Város Önkormányzata 

Jegyzője gyakorolja. 

 

A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a 

Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében 

kapcsolattartásra jogosult(ak) s köteles(ek), melyről – s a változásairól – a 

Tanács tagjait tájékoztatja.” 

 

56. A Társulási Megállapodás új VI/5. pontja kiegészül az alábbi 5.6. és 5.7. pontokkal:  

 

„5.6. A Társulási Tanács a Móri Kistérségi Iroda költségvetési szervet – mely a 

munkaszervezeti feladatokon túlmenően a hajléktalan szálló működtetési 

feladatokat is ellátja – az Áht. 11. § (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti 

meg 2013. június 30-napjával akként, hogy: 

 

5.6.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó 

közalkalmazottak vonatkozásában munkáltatói jogutódnak Polgármesteri 

Hivatal, 

 

5.6.2. a hajléktalan szálló feladatok tekintetében jogutódnak, s ezen álláshelyen 

foglalkoztatottak tekintetében munkáltatói jogutódnak Mór Város 

Önkormányzata által, avagy tagi részvételével működő jogi személyiségű 

Társulás által fenntartott a feladatot ellátó intézmény, 

 



5.6.3. vagyoni jogutódnak a Móri Többcélú Kistérségi Társulás minősül azzal, 

hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges ingóságok 

használati jogát a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére, a hajléktalan 

szálló működtetés tekintetében az ingóságok használati jogát az 5.6.2. pont 

szerinti intézmény részére biztosítja. 

 

5.7.  Mór Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosítását 2013. július 1-i hatállyal, a Társulási Tanács a Móri 

Kistérségi Iroda megszüntető okiratát 2013. június 30-i hatállyal – az 5.6. 

pontban foglalt tartalommal – adják ki.” 

 

57. A Társulási Megállapodás új VI/6.1. pontja „rendelkezéseit tekintik az irányadónak” 

mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „rendelkezései az irányadóak” mondatrész lép.  

 

58. A Társulási Megállapodás VII. Fejezete címe kiegészül a „Társulási Tanács 

döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei” címrésszel.  
 

59. A Társulási Megállapodás VII/1.3. pont „napirendet tartalmazó – indítványára, annak 

kézhezvételét követő 15 napon belül, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének 

kezdeményezésére, szintén annak kézhezvételét követő 15 napon belül” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe „a Társulás bizottságának, továbbá a Fejér Megyei 

Kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára 

annak kézhezvételét követő 15 napon belül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének 

és napirendjének meghatározásával.” mondatrész lép.  

 

60. A Társulási Megállapodás VII/1.4. pont „helyettesítéssel megbízott tagja” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe a „korelnök” mondatrész lép.  

 

61. A Társulási Megállapodás VII/1.7.1. és 1.7.2. pontja szövegezése hatályát veszti, 

helyükbe az alábbi 1.7.1. és 1.7.2. pont szerinti szövegezések lépnek, egyidejűleg az 1.7. 

pont kiegészül az alábbi 1.7.3. ponttal és utolsó bekezdéssel: 

 

„1.7.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor,  

valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

 

1.7.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

 

1.7.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa 

kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 

A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott 

további személyek lehetnek jelen.” 

 

62. A Társulási Megállapodás VII/1.8. pontja első bekezdése „Ötv.”-re történő hivatkozása 

helyébe az „Mötv.”-re hivatkozás lép, míg a „vonatkozó” mondatrész helyébe a „52. § 

(1) bekezdésében meghatározott” mondatrész, a „tag” mondatrész pedig „egy tag, mint 



könyvhitelesítő”  mondatrészre módosul, s kiegészül „ A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet 

kell készíteni” második bekezdéssel. 

 

 A harmadik bekezdés „Kormányhivatal vezetőjének és a társulás tagjainak” mondatrésze 

hatályát veszti, helyébe a Kormányhivatalnak” mondatrész lép. 

 

63. A Társulási Megállapodás VII/1.9. pontja kiegészül „A határozatképességet 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni” mondatrésszel.  

 

64. A Társulási Megállapodás VII/1.10. pontja a „működése során” mondatrészt követően 

kiegészül „a V/5.3. pontban rögzítettek szerint” mondatrésszel.  

 

65. A Társulási Megállapodás VII/1.11. pont „IV/1.5. és a VI/1.13.” pontokra történő 

hivatkozása hatályát veszti, helyébe a „VII/1.13.” pontra történő hivatkozás lép. A 

VII/1.11.1. pontja „a Társulás legalább 8 tagja igen szavazata” mondatrésze helyébe „a 

Társulási Tanács legalább annyi tagjai igen” mondatrész lép, s az 1.11. pont az 1.11.2. 

pontot követően kiegészül a „melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot 

elutasítja” mondatrésszel.  

 

66. A Társulási Megállapodás VII/1.12.1. pont „a jelen lévő tagok szavazatainak 

kétharmadát” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a Társulásban részt vevő tagok által 

képviselt települések lakosságszámának a felét,melynek hiányában a Társulási Tanács a 

javaslatot elutasítja.” mondatrész lép. 

 

67. A Társulási Megállapodás VII/1.13.2. pontjában a VI/1.7. pontra történő hivatkozás 

VII/1.7. pontra módosul, 1.13.3. pontjában a „fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi 

büntetés kiszabása” mondatrész hatályát veszti, míg az 1.13.5. pontban a „költségvetés” 

mondatrész „A Társulás éves” költségvetése mondatrészre módosul, s kiegészül „az éves 

költségvetés módosításához” mondatrésszel. Az 1.13.8. pontban a „Tf. tv. 10/C. § (3) 

bekezdésében foglaltak szerint a” és a „megismételt ülésen történő” mondatrészek 

hatályukat vesztik.  

 

68. A Társulási Megállapodás VII/1.14. pontja a „határozat formájában” mondatrészt 

követően kiegészül a „nyílt szavazással” mondatrésszel, s az alábbi 1.14.1.-1.14.4. 

pontokkal: 

 

„1.14.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

 

 a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,  

 továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben. 

 

Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. 

Nincs helye név szerinti szavazásnak: 

 

 bizottság létszáma és összetétele,  

 avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben.  

 

1.14.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a VII/1.7. pontban meghatározott 

ügyekben. 

  



1.14.3.  A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának 

meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  

 

1.14.4.  A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. 

Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a 

Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet 

ismételni. „ 

 

69. A Társulási Megállapodás VII/1.15.7. pontja a „költségvetési hozzájárulás” mondatrészt 

követően kiegészül a „működési költségelőleg, valamint zárszámadást követően az 

Önkormányzatot terhelő működési költségelőleg hozzájárulás és működési költségelőleg 

különbözetnek a” mondatrésszel. 

 

70. A Társulási Megállapodás VII/1.15.21. pontja az „alapítói, fenntartói” mondatrészt 

követően kiegészül az „irányító szervi” mondatrésszel. 

 

71. A Társulási Megállapodás VII/1.16. pont második bekezdése „a Tkt. 14. § (16) bekezdése 

és a Ttv. 20. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve” mondatrésze hatályát 

veszti, s „a Társulást” mondatrészt követően kiegészül „az Mötv. 41. § (4) bekezdése 

alapján” mondatrésszel.  

 

72. A Társulási Megállapodás VII/1.16.1. pontjában a „fenntartói” mondatrész hatályát 

veszti, helyébe az „irányító szervi” mondatrész lép, míg 1.16.3. pontjában a 

„közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv.” helyébe a „nemzeti köznevelésről” szóló 

2011. évi XCX. tv.” törvényi hivatkozás lép, s egyidejűleg az 1.16. pont kiegészül az 

alábbi 1.16.4. ponttal: 

 

„1.16.4. „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény – 

továbbiakban: Sztv. – és „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” 

szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – mindenkori hatályos 

rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben való 

döntés.” 
 

73. A Társulási Megállapodás VII/1.17. pontja kiegészül az alábbi 1.17.1.-1.17.5. pontokkal, 

továbbá az 1. pont az alábbi 1.18. ponttal: 

 

„1.17.1. A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó 

önkormányzati rendelet tervezetet a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

szervezet vezetője Mór Város Önkormányzata Képviselőtestülete napirendet 

tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban az érintett önkormányzatok 

polgármesterei részére megküldi.  

 

1.17.2. Az Önkormányzatok Képviselőtestületei soron következő ülésükön, de 

legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt 

nyilvánítanak, melyet a Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző részére 

írásban megküldenek  

 

 Amennyiben az érintett Önkormányzat(ok) Képviselőtestülete(i) ezen 

határidőn belül a véleményt nem alakítja(ják) ki, úgy a határidő lejártát 



követően annak hiányában Mór Város Önkormányzata Képviselőtestülete 

által az önkormányzati rendelet megalkotható.  

 

1.17.3. Amennyiben az Önkormányzat(ok) Képviselőtestülete(i) a tervezetben 

foglaltakkal nem ért(enek) egyet, úgy indokolással ellátott 

álláspontját(jukat) a rendelet megalkotását megelőzően a munkaszervezeti 

feladatokat ellátó szervezet vezetőjének a Társulás Tanács ülésén kell 

ismertetnie.  

 

1.17.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete 

indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén 

egyeztetett újabb javaslat szerinti 1.17.2. pontban foglalt eljárást ismételten 

le kell folytatni.  

 

1.17.5. Ha az érintett Önkormányzat Képviselőtestülete indokait nem fogalmazza 

meg, avagy azt nem ismerteti, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, 

úgy a Társulási Tanács ezen utóbbi tényt megállapító döntését követően az 

eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a székhely 

Önkormányzat Képviselőtestülete által megalkotható.  

 

1.18. A Társulási Tanács működésének további részletes szabályait a Társulás Szervezeti 

és Működési Szabályzata tartalmazza.” 

 

74. A Társulási Megállapodás VII/2.1. pontja „jegyzői kollégiuma, ágazati” mondatrésze, 

továbbá „az eseti munkabizottsága” és a „Döntési javaslatok, amelyeket a jelenlévő 

tagjai „egyszerű többségű” szavazatával hoz meg. „ mondatrészei hatályukat vesztik.  

 

75. A Társulási Megállapodás VII/2.3. pont második bekezdése hatályát veszti, helyébe az 

alábbi második bekezdés lép: 

 

„A bizottságok működésére az Mötv-nek az önkormányzati bizottságokra vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni” 

 

76. A Társulási Megállapodás IX/2. pontja az első bekezdést követően kiegészül „A Társulás 

vagyona: törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet” második bekezdéssel, míg 2.1. pontja „A 

Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.” 

mondattal. 

 

77. A Társulási Megállapodás IX/2.4. pontja kiegészül a „amennyiben tartozását a Társulás 

felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani” 

szövegrésszel.  
 

78. A Társulási Megállapodás IX/6.6. pontja szövegezése az „ellenjegyzés jogát” 

mondatrészt megelőzően kiegészül a „pénzügyi” mondatrésszel, míg „a Móri Kistérségi 

Iroda vezetője gyakorolja” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Mór Város 

Önkormányzata Jegyzője, illetőleg a Polgármesteri Hivatal által írásban kijelölt 

köztisztviselő(k) gyakorolja(k).” mondatrész lép.  

 



79. A Társulási Megállapodás IX/8.3.4. pont „vehető” mondatrésze hatályát veszti, s az 

„igénybe” mondatrészt követően kiegészül a „vehető a Társulási Tanács egyedi döntése 

esetén is.” mondatrésszel. 

 

80. A Társulási Megállapodás IX/9.1. pont „továbbá a megyei területfejlesztési tanács, 

regionális fejlesztési tanács által” mondatrésze hatályát veszti.  

 

81. A Társulási Megállapodás IX/9.5. pontja „a Móri Kistérségi Iroda vezetője” 

mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „Mór Város Önkormányzata Jegyzője, avagy 

általa kijelölt köztisztviselő” mondatrész lép, s az „ellenjegyzésére” mondatrészt 

megelőzően kiegészül a „pénzügyi” mondatrésszel.  

 

82. A Társulási Megállapodás IX/10.1. pont utolsó bekezdésében a „Móri Kistérségi 

Irodának” mondatrész helyébe a „Móri Polgármesteri Hivatalnak” mondatrész lép.  

 

83. A Társulási Megállapodás IX/12.1. pontjában a „munkaszervezet” mondatrész helyébe a 

„munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép.  

 

84. A Társulási Megállapodás X. Fejezet címe kiegészül „A közös fenntartású intézmény” 

mondatrésszel, egyidejűleg a „közoktatási” mondatrésze helyébe a „köznevelési” 

mondatrész lép.  

 

85. A Társulási Megállapodás X/7. pontjában a „IX/5.1.-IX/5.3. és„ mondatrész hatályát 

veszti, továbbá 7.6. pontjában „Mór Város Önkormányzatának” valamint az „és 

Bakonycsernye Község Önkormányzatának”  mondatrészei szintén hatályukat vesztik.  

 

86. A Társulási Megállapodás X/8.9. pontjában a „tanulói és” mondatrész, továbbá 10.3. 

pontjában a „megállapodás módosításával” mondatrész hatályát veszti.  

 

87. A Társulási Megállapodás X/11. pont „általános iskolai és”  valamint X/11.3. pont 

„kivéve a Csákberényi Tagiskola esetén, ahol az 5.-8. évfolyamon oktató pedagógusi 

munkakörben és egyéb munkakörben dolgozó közalkalmazottak tekintetében a Mór – 

Nagyveleg – Söréd – Csákberény Közoktatási Társulás által fenntartott intézmény 

minősül munkáltatói jogutódnak” mondatrésze hatályát veszti. A X/11.1. pontban a 

„közoktatási” mondatrész helyébe „köznevelési” mondatrész lép. 

 

88. A Társulási Megállapodás X/12.10. pontja utolsó mondatában „a Móri Kistérségi Iroda” 

mondatrész hatályát veszti, helyébe a „munkamegosztási megállapodás alapján a Móri 

Polgármesteri Hivatal” mondatrész lép.  

 

89. A Társulási Megállapodás X/13. pont címében a „közoktatási intézmények” mondatrész 

„köznevelési intézmény” mondatrészre, míg a „tanuló” mondatrésze „és az óvodáskorú 

gyermekek” mondatrészre módosul. A X/13.2. pont „a tanulói jogviszonyban álló 

tanulókat” mondatrésze, a 13.3. pont „2009. július 31-ig terjedő időtartamban” és a 

„2009. július 31-ig terjedő időtartam alatti felmentéseknél” mondatrészei hatályukat 

vesztik.  

 

90. A Társulási Megállapodás: 

 



 14.3. pontja:  „Bodajki Általános Iskola székhelyintézmény által használt bodajki 304 

hrsz-ú 8053 Bodajk, Bányász ltp. 21-22. sz. alatt fekvő „iskola” és a”  

 14.4. pontja: „Bodajki Általános Iskola csókakői Báró Nádasdy Tamás Tagiskolája 

elhelyezését biztosító csókakői 356 hrsz-ú, 8074 Csókakő, Petőfi út 4. 

sz. alatt fekvő, „iskola” megnevezésű és a”,  

 14.5. pontja:  „Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskolája 

működtetését biztosító csákberényi 294/1 hrsz-ú, 8073 Csákberény, 

Kossuth u. 15. sz. alatti „iskola” megnevezésű és a, 

 14.6. pontja:  „Radnóti Miklós Általános Iskola Gróf Károlyi József Tagiskolája 

elhelyezésére szolgáló fehérvárcsurgói 589 hrsz-ú, 8052 

Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 1. sz. alatti „iskola” és”  

 14.7. pontja:  „Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája elhelyezését 

biztosító pusztavámi 383/1 hrsz-ú és 387 hrsz-ú „iskola” megnevezésű 

8066 Pusztavám, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. sz. alatti ingatlanok, továbbá 

a”  

 14.8. pontja:  „Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája 

működtetésére szolgáló kincsesbányai 63/2 hrsz-ú, 8044 Kincsesbánya, 

Iskola u. 1. sz. alatti „iskola” megnevezésű ingatlant, valamint a” 

 14.12. pontja: „Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény elhelyezését biztosító bakonycsernyei 1461 hrsz-ú, 8056 

Bakonycsernye, Rákóczi u. 37. sz. alatti „iskola” megnevezésű ingatlan, 

továbbá a” és a  

mondatrésze hatályát veszti, továbbá ugyanezen pontokban a „bennük” mondatrész egyes 

számra „benne” mondatrészre módosul.  

 

91. A Társulási Megállapodás X/14.13., 14.14., 14.15., 14.17. pontjában a „14.12.” pontra 

történő hivatkozás „14.13.” pontra hivatkozásra módosul.  

 

92. A Társulási Megállapodás X/14.19. pont „– jelen Megállapodás módosítás időpontjában 

a 11/1994.(VI.8.) MKM sz. rendelet 7. számú mellékletében –„ mondatrésze hatályát 

veszti.  

 

93. A Társulási Megállapodás X/15.1. pont „s az” , „közoktatási” és a „valamint többcélú 

kistérségi társulási állami költségvetési hozzájárulások” mondatrészei hatályukat vesztik.  

 

94. A Társulási Megállapodás X/15.2.1. pont  „tanuló, illetőleg” és „a szabad 

iskolaválasztás jogával élve” mondatrészei hatályukat vesztik, továbbá a „közoktatási” 

mondatrész helyébe „köznevelési” mondatrész lép.  

 

95. A Társulási Megállapodás: 

 

 X/15.3.1. pont: „Bodajki Általános Iskola székhelyintézmény és” , „tanuló, illetőleg” 

és „osztályok, illetőleg” mondatrészei,  

 X/15.3.2. pont: „a Báró Nádasdy Tamás Tagiskola és” 

 X/15.3.3. pont: „az 1.-4. évfolyamos Csákberényi Tagiskola és” 

 X/15.3.4. pont:  „a Gróf Károlyi József Tagiskola és” 

 X/15.3.5. pont:  „a Kazinczy Ferenc Tagiskola többletköltségei„ 

 X/15.3.6. pont: „Pusztavámi Tagiskola és a” 

 X/15.3.9. pont:  első bekezdése „a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, továbbá” , a „tanuló, illetőleg” és az 



„osztályok, illetőleg” mondatrészei, valamint második bekezdése 

„általános iskolai tanulók és”, illetőleg „a Bodajki Általános Iskola 

székhelyintézményben tanulók és”  

 

mondatrészei hatályukat vesztik, egyidejűleg a 15.3.5. pont kiegészül a „Napraforgó 

Tagóvoda többletköltségei” mondatrésszel.  
 

96. A Társulási Megállapodás X/15.3.12. pont első bekezdése „-2011. január 1-i hatállyal 7 

fő – a későbbiekben a Társulási Tanács által éves költségvetési határozatban 

megállapított álláshellyel rendelkező gazdasági csoportja” mondatrésze 2013. január 1-

napjától hatályát veszti. Ugyanezen bekezdés teljes szövegezése 2013. június 30-napjától 

hatályát veszti, s helyébe az alábbi bekezdés lép: 

 

„A Zengő Óvoda köznevelési intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait 

munkamegosztási megállapodás alapján a munkaszervezeti feladatokat teljesítő Móri 

Polgármesteri Hivatal látja el.”  

 

97. A Társulási Megállapodás  X/15.3.12. pont második bekezdése „A gazdasági csoport 

létszáma” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „Ezen gazdasági feladatokat végző 

létszám” mondatrész lép, továbbá a  „12.3.3. pontban nevesített állami költségvetési 

hozzájárulással nem fedezett „ és „a közoktatási” mondatrészei szintén hatályukat 

vesztik, utóbbi helyébe „az óvodai köznevelési” mondatrész lép, míg az „és tanuló” 

mondatrész szintén hatályát veszti. 

 

98. A Társulási Megállapodás X/15.4. pont első mondatában a „gondoskodik” mondatrésze 

helyébe a „gondoskodik” mondatrész lép, második mondat „Amennyiben az e célra 

igényelhető állami támogatás az iskolabusz szolgáltatásra nem elegendő, úgy a 

többletköltségeket” mondatrésze helyébe „A költségeket” mondatrész lép, míg a 

„tanulók” és a „tanulólétszám”  mondatrészek helyébe „gyermekek” illetőleg 

„gyermeklétszám” mondatrész lép.  

 

99. A Társulási Megállapodás X/15.7. pont címében az „előkészítése” mondatrész helyébe 

„előkészítésére vonatkozó szabályok” mondatrész lép, míg a 15.7.1. pont „Móri 

Kistérségi Iroda vezetője a közoktatási intézmények” mondatrésze helyébe a 

„Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző a köznevelési intézmény” mondatrész lép.  

 

100. A Társulási Megállapodás X/15.7.2. pontjában a „Kistérségi Iroda a közoktatási” 

mondatrésze helyébe a „Polgármesteri Hivatal a köznevelési” mondatrésze lép, míg „az 

NFGM” mondatrésze hatályát veszti.  

 

101. A Társulási Megállapodás X/15.7.3. pontjában a „Móri Kistérségi Iroda a közoktatási 

intézmények” mondatrész helyébe a „Polgármesteri Hivatal a köznevelési intézmény” 

mondatrész lép.  

 

102. A Társulási Megállapodás X/15.7.4., 15.9., 15.10., 15.11., 15.12., 16.2. pontjában  a „ 

Móri Kistérségi Iroda”, „Kistérségi Iroda” mondatrészek helyébe a ”Polgármesteri 

Hivatal” mondatrész lép. 

 



103. A Társulási Megállapodás X/15.7.5. pont „érintett” mondatrésze, továbbá a „Móri 

Kistérségi Iroda vezetőjének” mondatrésze hatályát veszti, utóbbi helyébe a 

„Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző avagy megbízottja” mondatrész lép.  

 

104. A Társulási Megállapodás X/15.13. pontja „az adott” mondatrésze hatályát veszti, 

helyébe „a köznevelési” mondatrész lép. 

 

105. A Társulási Megállapodás X/15.15. pontjában „közoktatási intézmények” mondatrész 

hatályát veszti, helyébe a „köznevelési intézmény Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja 

szerinti tartalmú” mondatrész lép, s  a pont kiegészül „A köznevelési intézmény elemi 

költségvetés jóváhagyására a Társulási Tanács elnöke jogosult.” mondattal.  

 

106. A Társulási Megállapodás X/16.1. pont „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. 

§-ában” törvényi hivatkozás helyébe a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi XCX. tv. 

– Nkt. – 83. §” törvényi hivatkozás lép.  

 

107. A Társulási Megállapodás X/16.7. pontjában a „Kotv. 102.§” mondatrész hatályát veszti, 

helyébe a „Nkt. 83. §” mondatrész lép.  

 

108. A Társulási Megállapodás X/16.8.2. pont „Pedagógiai” mondatrésze hatályát veszti, 

helyébe az „Óvodai” mondatrész lép, egyidejűleg a „melyen belül a speciális 

kompetenciaalapú pályázatokon elnyert támogatás esetén, annak időtartamára lehetséges 

eltérő programú oktatás.” mondatrésze s második bekezdése szintén hatályát veszti.  

 

109. A Társulási Megállapodás X/16.8.4. pontjában az „óvodapedagógusok” mondatrész 

„pedagógusok” mondatrészre módosul.  

 

110. A Társulási Megállapodás X/16.9. pontjában az „oktatás” mondatrész helyébe”óvodai 

nevelés” mondatrész lép, míg „a Kotv. 4. §-ában és 4/A. §-ában foglalt alapelvek 

érvényre jutásával” mondatrésze szintén hatályát veszti.  

 

111. A Társulási Megállapodás X/16.11. pont „tagiskolák és a” valamint „a tanulók 

oktatását” mondatrésze, továbbá a 16.11.5. pont „évfolyam” és „tanulók” mondatrésze 

hatályát veszti.  

 

112. A Társulási Megállapodás X/17. pont címében a „helyi kisebbségi” mondatrész helyébe 

„nemzetiségi” mondatrész, míg a 17.1. pont „a Kotv. 121. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételeknek megfelelő közoktatási intézmények” mondatrésze helyébe „köznevelési 

intézmény” mondatrész lép. 

 

113. A Társulási Megállapodás X/17.1.1. pontja „tevékenységi körének módosításához”, a 

„fenntartói jogának átadásához, működési területének meghatározásához, tevékenységi 

körének módosításához” mondatrészei, továbbá a 17.1.5. pont „nevelési programjának” 

és „szakmai programjának, intézmény minőségirányítási programjának” mondatrészei 

hatályukat vesztik, míg a 17.1. pont utolsó bekezdésében a „kisebbségi” mondatrész 

helyébe „nemzetiségi” mondatrész lép.  

 

114. A Társulási Megállapodás X/17.2. pont „a Kotv. 102. § (12)” , valamint a 18.1. pont „a 

Kotv. 102. § (11)” törvényi hivatkozások hatályukat vesztik, utóbbi helyébe a „Nkt. 84. § 

(7)” bekezdésére utalás lép.  



 

115. A Társulási Megállapodás X/18.3. pontjában a „megállapodnak” szó múlt időre,  

„megállapodtak” –ra módosul. 

 

116. A Társulási Megállapodás X/18.5.1. pont „a Kotv. 102. § (9) az Nkt. 84. § (3)”  és „tanév 

szorgalmi időszakán túlmenően *****- illetőleg” mondatrészei hatályukat vesztik.  

 

117. A Társulási Megállapodás X/19.1. pontja „a Kotv. 102. § (11)” mondatrésze helyébe „az 

Nkt.   84. § (7)” mondatrész, míg 19.2. pontjában „a közoktatásról” szóló 1993. évi 

LXXIX. tv. 102. § (9)” mondatrész helyébe „az Nkt. 84. § (3)” mondatrész lép, 

egyidejűleg a 19.2. pont „tanév szorgalmi időszakán túlmenően, illetőleg” mondatrész, s 

a 19.3. pont „IX/8. és „ pontjára hivatkozás hatályát veszti.  

 

118. A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi XI-XIII. Fejezetekkel, mellyel egyidejűleg 

az eredeti X.-XI. Fejezet számozása XIV.- XV. Fejezet számozásra módosul: 

 

„XI. 

A TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÁS 

 

1. A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó 

Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges: 

 

1.1. A Társult Képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi önkormányzatok 

képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek: 

 

1.1.1. elfogadják a Társulás céljait, 

 

1.1.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladatok költségkímélő 

megvalósításában, 

 

1.1.3. továbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el. 

 

1.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének az 1.1. pontban 

foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell 

megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év 1. napjával lehet, s 

erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.  

 

1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata 

alapján a társult Képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási 

Megállapodás egyidejű módosításával.  

 

XII. 

A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

 

1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, 

gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban 

meghatározott rendelkezések az irányadóak.  

 



2. A Társult Képviselőtestületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente az Intézmény 

költségvetési beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a társult – köznevelési 

feladatellátásban részt vevő – Önkormányzatok Képviselőtestületei Pénzügyi Bizottságai 

elnökeiből álló a feladatban részt vevő Önkormnyzatokkal azonos számú tagú Ellenőrzési 

Bizottságot hoznak létre, mely – az Önkormányzatok Polgármesteri Hivatalai, Közös 

Önkormányzati Hivatalai szakembereinek és külső szakértők szükségszerű bevonásával – 

pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek eredményéről a bizottság tagjai a 

Képviselőtestületeiknek és a Társulási Tanácsnak beszámolnak. 

 

3. A Társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselő-

testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak 

megvalósításáról. 

 

XIII. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A Társulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei közös 

megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják.  

 

 A köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó, a köznevelési intézmény átszervezésének 

szükségességét maga után vonó módosítás időpontja meghatározása tekintetében a 

köznevelésről szóló törvényben meghatározottak az irányadóak. 

 

2. A Társulásból történő kiválás, továbbá a Társulási Tanács irányító szervi hatáskörében 

az Intézmény(eket) érintő alapító okirat(i) módosítása a Társulási Megállapodás 

módosítását igényli, ezen tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a 

Megállapodásban szerepeltetni.”  

 

119. A Társulási Megállapodás XIV/1. pontja kiegészül az alábbi 1.4. ponttal: 

 

„1.4. a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul.” 
 

120. A Társulási Megállapodás XIV/5. pontja „A létrejött vagyon célvagyon”  mondata 

hatályát veszti.  

 

121. A Társulási Megállapodás XV/2. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 

 

„Amennyiben egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy 

megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselőtestület kéri az 

Országos Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság 

állásfoglalását, s a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően 

nyújtja be, melynek elbírálása a Székesfehérvári Törvényszék hatáskörébe tartozik.” 

 

122. A Társulási Megállapodás XV. fejezete kiegészül az alábbi 12. ponttal: 

 

„12. A Társulási Megállapodás: 

 

12.1. A I/2., 3.2.-3.4., 5, 7, 8, 10.2, 10.3, 13. pontja, a II., III. IV. Fejezete, a V/1.1., 

1.2., 2.2., 2.4.3., 3.1., 3.2., 4.2., 5.3., 5.4., 5.5. pontja, a VI/3., 4., eredeti V/11. 

V/5.1. pont második bekezdés, VI/5.2.2..-5.2.5., 5.2.7., 5.3.1.2. pontja, VI/6.1., 



VII/1.2., VII/1.13.1., 1.13.2., 1.13.4., 1.15.7., 1.15.19., 1.15.20. (a fegyelmi 

jogkör gyakorlása) , 1.15.23., 1.16.1.-116.4., 1.17.1.-1.17.5., 1.18. pontjai, IX/2, 

8.3.4., 9.1., X/1., 2.1., 2.1.2., 3.3., 4-9., 12.1.-12.8. és 14.1. 15.3.12. pontja első 

bekezdésében foglalt rendelkezések 2013. január 1-napján,  

 

12.2. Az Mötv. rendelkezéseivel összhangot megteremtő I/3.5., 9, 10.4., 11.1., 13., 

V/2.1., 3.3., 4.1., 5.2., 5.8., VI/2.1., 2.2., 5.2.8., 5.3.1., 5.4., 5.6., 6.1.1., VII/1.3., 

1.4., 1.7., 1.14., 1.15.1., 1.15.20. fegyelmi jogkör gyakorlásán túlmenő többi 

rendelkezései, 1.16.1. pont első bekezdése, 2.3. pont utolsó mondata, IX/6.6., 

9.5., 10. pont utolsó bekezdése, 12.1. pontja, X/12.10. pont, a XI, XII, XIII 

Fejezetek, a XIV/1.4. és a XV/2. pont, módosításai 2012. június 30-napján lépnek 

hatályba a 2013. évi költségvetési törvény tervezete 2. számú melléklete 

normatíva igénylésére vonatkozó Kiegészítő Szabályok 5. pontjában 

meghatározottakra figyelemmel. A Móri Kistérségi Iroda megszüntetésére 

vonatkozó rendelkezés időpontja 2013. június 30—apja, a munkaszervezeti 

feladatok Móri Polgármesteri Hivatal általi ellátására vonatkozó 

megállapodások 2013. július 1-napján lépnek hatályba.  

 

12.3. A „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény állami köznevelési 

feladatvégzésére vonatkozó 2013. január 1-i hatályának esetleges módosítása 

esetén a Társulás általi X. Fejezetben foglalt általános iskolai és pedagógiai 

szakszolgálati feladatok végzési időpontja a 7.1. pontban foglaltaktól eltérően az 

Nkt-ben meghatározott időpontig tart.” 

 

123. A Társulási Megállapodás Mellékleteinek felsorolásánál az 1. számú melléklet 

elnevezésében a „fenntartani tervezett” mondatrész hatályát veszti, helyébe a 

„fenntartott” mondatrész lép, s kiegészül „A Társulás tevékenységei szakfeladat rendje” 

című 3. számú melléklet felsorolásával. 

 

124. A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete 2., 3.,4. és 6. pontja hatályát veszti, az 1. 

sz. függelék törlendő.  

 

II.  

 

1. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt VI. sz. módosítással 

egységes szerkezetbe foglalja.  

 

2. Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulás VI. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Móri Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának megküldésével 

a Képviselőtestület döntéséről értesítse.  
 

Felelős: Almádi István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Bodajk, 2012. december 12. 

 

 Almádi István dr. Nagy Gábor 

 polgármester jegyző 


