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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011 május 31-én megtartott 
rendkívüli nyílt testületi üléséről 
 
Helye:       Vörösmarty Mihály Művelődési Ház (2475 Kápolnásnyék, Fő út) 
 
Jelen vannak:   Oláhné Surányi Ágnes   polgármester 
  Cserny Vilmos    alpolgármester 
  Benkő Istvánné   képviselő 
   Serhók György   képviselő 
  Szávai Jánosné   képviselő 
  Uj Roland Gyula   képviselő 
  dr. Papp Gyula Gábor  címzetes főjegyző 
 
továbbá Serhókné Varjas Edit, a Meseliget Óvoda vezetője, Czuppon István, a Zöldliget 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója, valamint a települések 
határozatképes képviselő-testületei és Bencze Péter, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója. 
 
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás támogatásával Kápolnásnyék, 
Pázmánd, Vereb önkormányzatai kezdeményezték a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogának megváltoztatását. A 
döntés érinti a Társulási Megállapodás alapokiratát, ezért a Kistérség településeinek 
képviselő-testületei hivatottak az indítványról dönteni. 
 
Tóth István, Gárdony Város polgármestere, a VKTKT elnöke kezdeményezte az indítvány 
megtárgyalását. 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel 
határozatképes. Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirenddel tartandó rendkívüli testületi 
ülés megtartása tárgyában a Képviselő-testület szavazzon. 
Megállapítja, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2011.(V.31.) 
h a t á r o z a t a 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirenddel rendkívüli nyílt ülést 
tart: 
 
1./ VKTKT Társulási Megállapodásának VII. számú módosítása 
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 
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Napirend: 1.) VKTKT Társulási Megállapodásának VII. számú módosítása 
   (Előterjesztés 1. sz. melléklet) 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött 
anyagban, illetve az előzetes tájékoztatásban szereplő módosítás tekintetében mondjanak 
véleményt, azaz a napirendet vitára bocsátja.  
Megállapítja, kérdés, hozzászólás a napirendhez nem történt. Javasolja, hogy a kiküldött 
anyag megszövegezett határozati javaslatát fogadják el. A határozat értelmében a Társulási 
Megállapodás módosul, mely szerint a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás a 
továbbiakban nem lenne fenntartója a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, hanem helyette a kezdeményező Kápolnásnyék, 
Pázmánd, Vereb önkormányzatok által létrehozott társulás a fenntartó.  
Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, tegye fel a kezét.  
Megállapítja, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2011.(V.31.) 
h a t á r o z a t a 

Társulási Megállapodás módosításáról 
 

I.  
 
Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete „a települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – Tkt. – 1. § (9) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Gárdonyban, 2005. 
május 9.-napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, mely a VII. 
számú módosítás: 
 
1. A Társulási Megállapodás I/3.2. pontjában a „kíván benyújtani”, I/3.3. pontjában a 

„vállalnak”, 4.1. pontja „megszüntetik” és 4.2. pontja „adják ki” mondatrészek 
megfogalmazása múlt időre, azaz „nyújtott be” „vállaltak”, „megszüntették” és „adták 
ki” mondatrészekre módosulnak.  

 
2. A Társulási Megállapodás I/6.2. pontja kiegészül a „2011. január 1-i adatok szerint: 

27.966 fő” lakosságszám felsorolással, továbbá a 7.1-7.9. pontokban a 2010. január 1-i 
népességadatok hatályukat vesztik, helyükbe a 2011. január 1-i adatok lépnek.  

 
3. A Társulási Megállapodás I/14. pontja kiegészül az alábbi 14.5-14.6. ponttal, mellyel 

egyidejűleg a 14.5. pont számozása 14.7. pont számozásra módosul, s a „3. számú 
melléklete” mondatrésze „1. számú függeléke” mondatrészre módosul.  
 
„14.5. A mikro-körzeti társulásokban a kistérségbe nem tartozó önkormányzatok is 

részt vehetnek, az adott ágazati közös feladatellátásban rész vállalva.  
 
 Ezen közös feladatellátásban való részvétel jelen Társulási Megállapodásban 

foglalt szabályok szerint történhet, ezáltal a gárdonyi kistérségbe nem tartozó 
önkormányzat közös feladatellátáshoz csatlakozása a Társulási Megállapodás 
módosítását nem igényli. 

 
14.6. A mikro-körzeti társulás nevében a gárdonyi kistérségbe tartozó mikro-körzeti 

társulás székhely Önkormányzata jár el, a nem tagi önkormányzatokra is 
kiterjedő egyes ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami kiegészítő 
hozzájárulás(ok) igénylésére a Társulási Tanács jogosult.”  
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4. A Társulási Megállapodás IV/1.3.13. pontja hatályát veszti, egyidejűleg az 1.3.14-

1.3.15. pontok számozása 1.3.13.-1.3.14. számozásra módosulnak.  
 
5. A Társulási Megállapodás IV/1.4.2. pontja, IV/1.8.3. pontja és V/12.3.4. pontja „ Kht-

vel, a kistérségi koordinátorokkal, kistérségi tanácsadókkal, a Helyi Vidékfejlesztési 
Irodával” mondatrésze hatályát veszti, helyükbe a „Közhasznú Nonprofit Kft-vel” 
mondatrész lép.  

 
6. A Társulási Megállapodás IV/1.6.2. pont b) pontjában a Magyar Államkincstár „Közép-

Dunántúli Regionális” megnevezése hatályát veszti, helyébe a „Fejér Megyei” 
megnevezés lép.  

 
7. A Társulási Megállapodás V/1.2. pontja „a saját belső szabályzatuk szerint” 

mondatrésze hatályát veszti, helyébe „Képviselőtestületei határozattal” mondatrész lép. 
 
8. A Társulási Megállapodás V/2.2. pontja a „tagsági jogviszony” mondatrészt követően 

kiegészül a „megszűnése” mondatrésszel. 
 
9. A Társulási Megállapodás V/2.3. pontja „fenti” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a 

2.1. pontban rögzített” mondatrész lép.   
 
10. A Társulási Megállapodás V/6.3. pontja első mondta kiegészül a „valamint ellátja a 

Társulás működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és 
utalványozási feladatokat” mondatrésszel, továbbá második mondata „szerint az” 
mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „szerinti elnökhelyettes a Társulás működésével 
kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és utalványozási feladatokat az 
elnök általi felhatalmazással” mondatrész lép. 

 
11. A Társulási Megállapodás V/9.3. pontja harmadik bekezdése „Tanács elnökét írásban” 

mondatrésze hatályát veszti, helyébe a  „Tanácsot ülésén” mondatrész lép.  
 
12. A Társulási Megállapodás VI/1.16.4. pontja szövegezése kiegészül az „ennek keretében 

– a VIII/6.1.1. és 6.1.2. pontjában meghatározott tagi hozzájárulás évenkénti 
összegének megállapítása – a Társulás tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról 
döntés” mondatrésszel. 

 
13. A Társulási Megállapodás VI/1.16.20. pontja  kiegészül „A Társulási Tanács által 

fenntartott intézmények magasabb vezetői jutalmának megállapítása” mondattal. 
 
14. A Társulási Megállapodás VI/1.17. pontja „a Tkt. 14. § (16) bekezdése és a” 

mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – továbbiakban: Ttv. –„ mondatrész 
lép. 

 
15. A Társulási Megállapodás VIII/2.1. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 

 
„A Társulás vagyonát képezi a velencei 2181/A hrsz-ú, 2481 Velence, Balatoni út 65. sz. 
alatt fekvő 344 m2 területű „Irodaház” megnevezésű  ingatlan 36/74 tulajdoni hányada, 
melynek 38/74 tulajdoni hányada Velence Város Önkormányzatát illeti meg. A 
Társulást megillető tulajdoni hányadhoz tartozó kizárólagos használatú helyiségekben 
lévő felszerelési és berendezési tárgyak szintén a Társulás tulajdonában állnak.” 
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16. A Társulási Megállapodás VIII/7.3.8. pontja hatályát veszti. 
 
17. A Társulási Megállapodás VIII/7.4. pontja első mondata kiegészül a „melyről a 

Társulási Tanács ülésén beszámol” mondatrésszel, továbbá második bekezdése hatályát 
veszti.  

 
18. A Társulási Megállapodás VIII/8.3.4. pontja „vehető igénybe” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe az „is igénybe vehető a Társulási Tanács egyedi döntése esetén” 
mondatrész lép. 

 
19. A Társulási Megállapodás VIII/14.1. pontjában a „részesül” mondatrész 

megfogalmazása múlt időre, azaz „részesült” mondatrészre módosul. 
 
20. A Társulási Megállapodás IX/1.2., 1.3. és 1.6. pontja hatályát veszti, mellyel az 1.4.-1.5. 

pontok számozása 1.2.-1.3. pontra, az 1.7. pont számozása pedig 1.4. pont számozásra 
módosul, s ezen 1.4. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 

 
„A Társulás valamennyi tagi önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően a 
pedagógiai szakszolgálati feladatokat az általa fenntartott Velencei-tó Környéki 
Egységes Pedagógiai Szolgálat közoktatási intézmény útján látja el.” 

 
21. A Társulási Megállapodás IX/2. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel, mellyel 

a második bekezdés harmadik bekezdésre módosul, s a harmadik bekezdésben az 
„intézmény” megnevezés többes számra módosul.  

 
„A Társulás által fenntartott közoktatási intézmények működési területe nem terjed ki 
továbbá 2011. július 1-jei hatállyal Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Pázmánd 
Község Önkormányzata és Vereb Község Önkormányzata közigazgatási területére, mely 
önkormányzatok a kötelező általános iskolai nevelési-oktatási, továbbá az alapfokú 
művészetoktatási feladataikat a Társulás mikro-társulásaként működő Kápolnásnyék – 
Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulás útján látják el, mely fenntartói jog 
átvétele útján – jogfolytonos működéssel – tartja fenn a Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.” 

 
22. A Társulási Megállapodás IX/4. pontja a „IX/1. pontban részletezett” mondatrészt 

követően kiegészül az „általános iskolai oktatási-nevelési:” mondatrésszel, továbbá a 
4.2. pont hatályát veszti, mellyel egyidejűleg a 4.1. pont számozása megszűnik, a 4. pont 
második bekezdésévé válik.  

 
23. A Társulási Megállapodás IX/5. pontja „a IX/4.1, IX/4.2. és IX/4.3. pontban megjelölt 

székhelyintézmények” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a fenntartói jog átadása-
átvétele esetén a székhelyintézmény” mondatrész lép.  
 
A IX/5.2. pont szövegezése egyes számra módosul, a IX/5.3. pont „kizárólag” 
mondatrésze hatályát veszti, s „a bekövetkező változás miatt” mondatrészt követően 
kiegészül a „nem” szóval.  
 
A IX/5.4. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe „a közoktatási intézményben 
dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát a fenntartói jog átadása-átvétele nem érinti.” 
szövegezés lép.    
 
A IX/5.5. pont szövegezésében az intézményvezetők és a székhelyintézményre vonatkozó 
részek egyes számú megfogalmazásra módosulnak.  
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A IX/5.6. pont hatályát veszti, egyidejűleg az 5. pont az 5.5. pontot követően kiegészül 
az alábbi bekezdéssel: 

 
„Amennyiben a Társulás az általa fenntartott közoktatási intézmény fenntartói jogát a 
Társulás tagi önkormányzata, avagy általuk létrehozott közoktatási intézményi társulás 
részére átadja, úgy a fenntartói jog átadásával érintett intézmény működésére az 5.1.-
5.5. pontban foglaltak az irányadóak, a Társulás az intézmény megszüntető okiratát, az 
átvevő az intézmény alapító okiratát a fenti tartalom szerint adja ki.” 

 
24. A Társulási Megállapodás IX/ 6.3. pontja „a munkáltatói jogutódlásra tekintettel” 

mondatrésze hatályát veszti. 
 
25. A Társulási Megállapodás IX/6.9. pontja kiegészül az alábbi megállapodásokkal: 
 

„A Társulás és a tagi önkormányzat, avagy általuk létrehozott közoktatási intézményi 
társulás közötti intézmény fenntartói jog átadás-átvételére vonatkozó megállapodásnak 
a 6.1.-6.3. és 6.9. pontokban foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell: 

 
�   a Társulás általi fenntartás körében keletkezett közös tulajdon megszüntetésére 

vonatkozó megállapodást; 
 

�  a fenntartói jog átadása időpontjában fennálló vagyonkört részletező leltárjegyzéket 
azzal, hogy a Társulást megillető térítésmentes használati jog az átadás időpontjával 
megszűnik; 

 
�   az Áht. 64. § (5) bekezdésében rögzített normatíva lemondására s pótigénylés 

benyújtására vonatkozó rendelkezéseket,  
 
� valamennyi olyan jogosultságot avagy kötelezettséget, mely a Társulás általi 

fenntartói jog gyakorlása alatt keletkezett s az átadást követő időpontú 
elszámolással, vagyoni kihatással jár. (pl: Társulás által kötött támogatási 
szerződésből származó kötelezettségek.)” 

 
26. A Társulási Megállapodás IX/7.1 és 7.2. pontja hatályát veszti, mellyel a 7.3.-7.5. 

pontok számozása 7.1.-7.3. pont számozásra módosulnak. 
 
27. A Társulási Megállapodás IX/8.2. pontja „felügyeleti” mondatrésze hatályát veszti, 

helyébe „irányító” szerv megnevezés lép, továbbá „az „államháztartásról” szóló 1992. 
évi XXXVIII. tv. 90. § (3) bekezdése alapján az intézmények jogutód nélküli 
megszüntetésével” valamint „azaz” mondatrészei hatályukat vesztik.  

 
28. A Társulási Megállapodás IX/8.4. pontja ”4.1. és 4.2. pontban megjelölt 

székhelyintézmények” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a  „székhelyintézmény” 
mondatrész lép.  

 
29. A Társulási Megállapodás a IX/8.10. pontot követően kiegészül az alábbi 

megállapodásokkal: 
 

„A Társulási Tanács és a tagi önkormányzat, illetőleg részükről létrehozott közoktatási 
intézményi társulás között létrejövő feladat átadására vonatkozó megállapodásnak 
tartalmaznia kell: 
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�   a 8.1. pont szerinti megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését, s a 
8.10. pont alatti megállapodást, 

�   munkáltatói jogutódlással érintett esetben az Mt. 85/B. § szerinti konzultációs 
kötelezettséget, melynek teljesítésére a fenntartói jogot átvevő önkormányzat, avagy 
közoktatási intézményi társulás esetén az intézmény székhelye szerinti önkormányzat 
köteles.” 

 
30. A Társulási Megállapodás IX/9.2.1 -9.2.14. pontjait tartalmazó táblázat utáni első 

bekezdés hatályát veszti. 
 
31. A Társulási Megállapodás IX/9.4. pont „az államháztartás működéséről” szóló 

217/1998. (XII.30.) Korm. sz. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint” 
mondatrésze s „a „költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. 
évi CV. tv. 3. §. (1) bekezdés a) pontja és 16. §-a szerint közszolgáltató, a 3. §. (1) 
bekezdés b) pontja és 18. §. (1) bekezdése értelmében a feladatellátáshoz gyakorolt 
funkciói szerint” mondatrésze hatályukat vesztik, s utóbbi helyébe „az „államháztartás 
működéséről” szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.sz. rendelet 8/A. §-a” mondatrész lép.   

 
32. A Társulási Megállapodás 9.5.-9.9. pontjai hatályukat vesztik, helyükbe az alábbi 9.5.-

9.8. pontok lépnek, egyidejűleg a 9.10. pont számozása 9.9. pontra módosul.  
 

„9.5. Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
 
 Székhelye: 2481 Velence, Balatoni út 65. 
 
9.6. Létrehozásának éve:  2006. január 1. 

 

Alapításról rendelkező határozat száma: 
 Velencei–tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa 65/2005. (XI.18.) számú határozata 
 

9.7. A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységi körébe 
tartozik: 

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 
9.7.1. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 856011 
9.7.2. Pedagógiai szakmai szolgáltatások 856020 
9.7.3. Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 855931 
9.7.4. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 855932 
9.7.5. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 856099 

 
 

9.8. A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önálló jogi személy: a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő; költségvetési 
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörű; önálló 
bankszámlával nem rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. A 
költségvetési előirányzatait a Gárdonyi Kistérségi Iroda költségvetése tartalmazza 

 
 Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Gárdonyi Kistérségi Iroda látja el.” 
 
33. A Társulási Megállapodás IX/10.3. pontja első bekezdése szövegezése a „212/1 hrsz. 

alatt fekvő” mondatrészt követően kiegészül a „Kápolnásnyék Község Önkormányzata 
tulajdonában álló” mondatrésszel, továbbá az „intézmények valamennyi tanulója 
egyaránt használhatja” mondatrésze hatályát veszti, helyébe az „intézmény tanulói 
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térítés ellenében használhatják a tulajdonos Önkormányzattal kötött külön 
megállapodás alapján.” mondatrész lép.   

 
 Ugyanezen pont második bekezdésében a „Társulási Tanács” mondatrész helyébe a 

„tulajdonosi Önkormányzat” mondatrész lép.  
 
34. A Társulási Megállapodás IX/11.1. pontja szövegezése a „Többcélú Kistérségi 

Társulás” mondatrészt követően kiegészül „az általános iskolai oktatási-nevelési” 
mondatrésszel, továbbá a 11.1. pont az alábbi második bekezdéssel:   

 
„A Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Társulás tulajdonát is 
képező 2181/A hrsz-ú, 2481 Velence, Balatoni út 65. sz. alatt fekvő ”Irodaház” 
megnevezésű ingatlanban nyert elhelyezést.” 

 
35. A Társulási Megállapodás IX/11.4., 11.5 és 11.7. pontjai hatályukat vesztik, mellyel 

egyidejűleg a 11.6. pont számozása 11.4. pontra, míg a 11.8.-11.15. pontok számozása 
11.5.-11.12. pont számozásra módosulnak. A 11.8., 11.10, 11.12. pontokban a „11.2.-
11.7” pontokra történő hivatkozás  „11.2-11.3. és 11.6.” pontokra történő hivatkozásra 
módosul.  

 
36.  A Társulási Megállapodás – 32. pontban részletezettek szerinti – új IX/11.6. pontja 

kiegészül az alábbi megállapodással: 
 

„A volt 11.2.-11.4. pontok szerinti leltárjegyzékek a fenntartói jog 2011. július 1-jei 
hatályú Társulási Tanács és a Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási 
Intézményi Társulás közötti fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodás 
mellékletét képezik” 

 
37. A Társulási Megállapodás új IX/11.12. pontja „a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, 

Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művészetoktatási tevékenységének 
Kápolnásnyék Nagyközség Önkormányzata általi minősíttetése illetőleg” mondatrésze 
hatályát veszti.  

 
38. A Társulási Megállapodás IX/12.3.3., 12.3.4. és 12.3.6. pontjai hatályukat vesztik, 

egyidejűleg a 12.3.5. pont számozása 12.3.3. pontra módosul.  
 
39. A Társulási Megállapodás IX/12.7. pontjában a „12.3.1.-12.3.6.” pontokra történő 

hivatkozás „12.3.1.-12.3.2. és 12.3.5.” pontra módosul.  
 
40. A Társulási Megállapodás IX/12.10. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel: 
 

 „Amennyiben a Társulás az általa fenntartott közoktatási intézmény fenntartói jogát 
tagi Önkormányzat, avagy tagi Önkormányzatok által létrehozott közoktatási intézményi 
társulás részére átadja, úgy az Áht. 64. § (5) bekezdésében foglalt határidőig – a 
közoktatási feladat és az intézmény fenntartói jogának átadás-átvételét, az általa 
igényelt normatíváról a lemondást a Társulás, az átvevő pedig a pótlólagos igénylést a 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához egymással kölcsönösen 
együttműködve bejelentik. Közoktatási intézményi Társulás általi fenntartói jog átvétele 
esetén a pótigénylés benyújtására a Megállapodásban kijelölt intézmény székhelye 
szerinti Önkormányzat jogosult.” 

 
41. A Társulási Megállapodás IX/12.18. pont „rendkívüli, váratlan” mondatrésze hatályát 

veszti, helyébe az „év közbeni, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető” mondatrész 
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lép, továbbá az „esemény bekövetkezése esetén” mondatrészt követően kiegészül az 
„illetve az előre nem látható működést akadályozó állapot megszüntetésére” 
mondatrésszel.   

 
42. A Társulási megállapodás IX/13.1. pontja szövegezése a „102. §-ában szabályozott” 

mondatrészt követően kiegészül „az alapítói jogkör gyakorlását is magában foglaló” 
mondatrésszel.  

 
43. A Társulási megállapodás IX/13.10.2. pontjában a „székhelyintézmények” valamint a 

„tagintézményeik” mondatrészek egyes számra, „székhelyintézmény” valamint 
„tagintézményei” mondatrészre módosulnak.  

 
44. A Társulási megállapodás XI. fejezete kiegészül az alábbi 12. ponttal: 
 

„12. A Társulási Megállapodás VII. számú módosítása 2011. július 1.-napján lép 
hatályba.” 

 
45. A Társulási megállapodás 1. számú melléklete 4. pontja hatályát veszti.  
 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok a 
Társult Önkormányzatok részére változatlanul kötelező érvényűek.  
 

II. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi 
Társulást a határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse, 
egyidejűleg felhatalmazza a VII. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására.  
 

Felelős:  Oláhné Surányi Ágnes polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
*  * * 

 
 
Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Tájékoztatja a jelenlévő képviselő-testületeket, illetve a 
VKTKT elnökségét a minősített többséggel meghozott határozatról.  
Más téma nem lévén, az ülést ezt követően bezárta.  
 

K.m.f. 

 
 
 
 
 
 Oláhné Surányi Ágnes dr. Papp Gyula Gábor 
 polgármester címzetes főjegyző 


