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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

(E megállapodás az eredeti szerződést a módosításokkal egységes szerkezetben 

tartalmazza.) 

 

A Balatonfüredi kistérség hét önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 41.§.(1) bekezdésében biztosított jogokkal élve - a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§-ában 

meghatározottak figyelembevételével – Közoktatási Intézményfenntartó társulási 

szerződést kötött 2004. szeptember 1-én. 

 

Társult Önkormányzatok e megállapodást, közös akarattal, 2007. június 29-én, 2009. 

június 2-án, módosították.  

 

Társult Önkormányzatok e megállapodást közös akarattal –figyelemmel a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6- pontjára, a 87-

95.§-aira és 146. §-ára– módosítják, mely szerint: 

 

2013. július 1. napjával a Társulási Megállapodás az alábbi tartalommal lép 

hatályba: 

 

1. A Társulás neve: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS  

 

2. A Társuláshoz tartozó települések lakosságának száma 16.159 fő. 

 

3. A Társulás székhelye:  8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. 

 

3.1. Alapítói jogok gyakorlásával felruházott tag:  

neve: Balatonfüred Város Önkormányzata  

székhelye: 8230 Balatonfüred Szent István tér 1.  

képviseli: dr. Bóka István polgármester 

 

3.2. Irányító és fenntartó szerve:  

neve: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás  

székhelye: 8230 Balatonfüred Szent István tér 1.  

 

4. Társult önkormányzatok:  
 

 Aszófő Község Önkormányzata  

székhelye: 8241 Aszófő, Árpád u.7.  lakosságszáma: 449 fő 

képviseli: Bors János polgármester 

 

 Balatonfüred Város Önkormányzata  

székhelye: 8230 Balatonfüred Szent István tér 1. lakosságszáma: 13778 fő 

képviseli: dr. Bóka István polgármester 

 

 Balatonszőlős Község Önkormányzata  

székhelye: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.  lakosságszáma: 626 fő 

képviseli: Mórocz László polgármester 
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 Dörgicse Község Önkormányzata  

székhelye: 8244 Dörgicse, Fő u.16.  lakosságszáma: 303 fő 

képviseli: Kis-pál Miklós polgármester 

 

 Örvényes Község Önkormányzata  

székhelye: 8242 Örvényes, fenyves u. 1. lakosságszáma: 170 fő 

képviseli: Huszár Zoltán polgármester 

 

 Pécsely Község Önkormányzata  

székhelye: 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a. lakosságszáma: 570 fő 

képviseli: Sebők Lajos polgármester 

 

 Vászoly Község Önkormányzata  

székhelye:8245 Vászoly, Béke tér 1.  lakosságszáma: 263 fő 

képviseli: Rózsahegyi Tibor polgármester 

 

5. A Társulás megalakulásának időpontja: 2004. szeptember 1. 

     A tevékenység megkezdésének időpontja: 2004. szeptember 1. 

     A Társulás határozatlan időtartamra szól. 

 

 6. A Társulás bélyegzője:  

- körbélyegző, a társulás nevének és székhelyének feltüntetésével 

- fejbélyegző: a Társulás nevének és a székhely címének feltüntetésével. 

 

 

7. A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik.  
 

7.1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

 

7.2. A Társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére az Államháztartási törvény 

rendelkezései vonatkoznak. 

  

8. A feladatellátás módja 

 

8.1. A Társulás a közszolgáltatás ellátását a Társulás fenntartásában működő 

intézmények útján látja el, az alábbiak szerint:  

 

 KISERDEI ÓVODA 8230. Balatonfüred, Park utca 11. 

 Tagintézményei 

 Mesevilág Tagóvoda   Balatonfüred, Hunyadi utca 24. 

 Kerekerdő Tagóvoda   Balatonfüred, Iskolalépcső utca 4. 
 

 ÓVÁROSI ÓVODA 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 37. 
 Tagintézménye 

 Mogyoró Tagóvoda   Balatonfüred, Mogyoró utca 1. 
 

 TÜNDÉRKERT ÓVODA 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18.  
 Tagintézménye: 

 Kökörcsin Tagóvoda   8245 Pécsely Iskola utca 183. 
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8.2. A Társulás szakmai irányítási, pénzügyi és gazdálkodási feladatait Balatonfüredi  Közös 

Önkormányzati Hivatala látja el 

 

 8.3. A Társulás jogosult költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit és egyéb 

szervezetet alapítani. Az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A megalapított 

szervezet vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

 

9. A Társulás vagyona: 
  

9.1. A társult önkormányzatok a Társulás működtetésének céljára vagyontárgyat nem adnak 

át.  

 

9.2. A Társulás feladatellátásához szükséges vagyont az alapító önkormányzatok biztosítják. 

A Társulás részére térítésmentesen használatba átadott ingatlan és ingó vagyontárgyak 

Balatonfüred Város Önkormányzata tulajdonát képezik, kivéve a Mogyoró Tagóvoda és a 

Kökörcsin Tagóvoda. A Kökörcsin Tagóvoda a 8245 Pécsely Iskola utca 183. szám alatt 

található, annak tulajdonosai továbbra is az eddigi arányban Balatonszőlős, Pécsely, Vászoly 

és Dörgicse Községek, az ingatlanban található ingóságok tulajdonosai szintén az 

ingatlantulajdonos önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában. A Mogyoró Tagóvoda 

Balatonfüred, Mogyoró utca 1. szám 2020/2 hrsz alatt található, az ingatlan a Balatonfüredi 

Református Egyházközség tulajdona, amelyet Balatonfüred Város Önkormányzata bérleti 

szerződés alapján használ. 

 

9.3. Az intézmények az ingatlan és ingó vagyontárgyakról évenként december 31. 

fordulónappal leltárt készítenek, amelyet január 31-ig megküldenek a tulajdonosi 

önkormányzat részére. 

 

9.4. Az ingyenesen használatba adott ingatlanon található épület/épületrész/iroda 

fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségeket az ingatlantulajdonos települési 

önkormányzat viseli. 

 

9.5. A közös vagyon felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Társulási Tanács 

gyakorolja és felelős a gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért. Átruházott 

hatáskörben a 100.000 Ft (Százezer forint) érték alatti vagyonnal kapcsolatos jogokat és 

kötelezettségeket a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja. 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás részére ingyenes használatba adott ingó és ingatlan 

vagyont hiánytalanul visszaadja a tulajdonos önkormányzat részére. 

 

9.6. A társulás fennállása alatt a társulás által szerzett vagyonszaporulat a balatonfüredi 

intézmények esetében Balatonfüred Város Önkormányzatának, pécselyi tagintézmény 

tekintetében pedig az ingatlan tulajdonosainak, tulajdoni hányaduk arányában képezik a 

tulajdonát. 

 

9.7. A társulás esetleges megszűnésekor a társulás fennállása alatt keletkezett 

vagyonszaporulat a feladatot továbbra is ellátó önkormányzat tulajdonában marad. 

 

9.8.. A felek megállapodnak abban, hogy a vagyonszaporulatot elsősorban az intézmények 

működési feltételeinek javítására kell felhasználni. 
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9.9. A Társulás a részére ingyenes használatra átadott vagyont használhatja, hasznait 

szedheti, az általa fenntartott intézmény részére további használatra átadhatja. 

 

9.10. A Társulás által fenntartott intézmény a használatra kapott vagyont a jó gazda 

gondosságával használhatja, hasznait szedheti. A vagyon bérbeadása - kivéve az egyházi 

ingatlan - a Társulás elnökének hozzájárulásával történhet, a befolyó bérleti díj az 

intézményt illeti meg. 

 

9.11. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyonmegosztás szerinti vagyonrész a Társulás 

tulajdonában marad, a közös feladatellátást szolgálja. A Társulás megszűnése, felszámolása 

esetén a megszerzett vagyontárgy – a vagyonnal ellátott feladatot továbbra is ellátó 

önkormányzat(ok) tulajdonában marad.  

 

10. A Társulás szervezete:  
 

10.1. A társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják a Társulás 

legfőbb döntéshozó szervét, a Társulási Tanácsot (a továbbiakban Tanács). A tanácsba 

minden önkormányzat egy tagot delegál. Tanács gyakorolja e megállapodásban 

meghatározott feladat és hatásköröket. 

 

10.2. A Tanács első ülésén, tagjai közül megválasztja az elnökét, alelnökét. 

 

10.3. A Tanács a Társulás pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének ellenőrzésére, Pénzügyi 

Bizottságot hoz létre. 

 

10.4. A Tanács a Társulás egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, 

végrehajtásának szervezésére eseti munkabizottságot hoz létre. 

 

10.5. A Társulás a munkaszervezeti feladat ellátásával a Balatonfüredi Közös 

Önkormányzati Hivatalát bízza meg. 

 

10.6. A Tanács a döntés-előkésztése, a végrehajtás szervezésének folyamatába bevonja a 

társult települések önkormányzatainak jegyzői által alkotott Jegyzői Kollégiumot. A 

Kollégium tevékenységét a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

koordinálja.  

 

11. A Társulás működése:  
 

11.1. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el. A 

Társulást a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága veszi 

nyilvántartásba. 

 

11.2. A Társulás működésének szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzíti, 

melyet a Tanács fogad el. 

 

11.3. A Tanács működésében a Társulás tagjait megillető szavazat: a társult önkormányzatok 

tekintetében a település lakosságszámának arányában illeti meg az önkormányzat 

képviselőjét az általa is felvállalt közszolgálati feladat ellátásával kapcsolatos döntések 

meghozatalánál. 

Szavazni személyesen vagy az írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. 



 5 

 

11.4.  A Társulási Tanácsot az elnök képviseli. 

 

11.5. A Tanács tagjai rendszeresen – évente legalább egy alkalommal – beszámolnak a 

Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről a képviselő-testületeiknek, valamint a 

képviselő-testület által tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot. 

 

11.6.  A Tanács döntését az ülésén, határozattal hozza. 

 

11.7. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint a fele jelen van, és az 

általuk képviselt lakosság száma meghaladja a Társulás lakosságszámának egyharmadát. 

 

11. 8. A javaslat elfogadásához a jelenlevő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 

Feltétele, hogy az igen szavazat képviselje a Társulás lakosságának egyharmadát. 

 

11.9. Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 

esetekben, valamint a Társulás éves költségvetésének elfogadásához. A minősített 

többséghez a Tanács tagjai kétharmadának igen szavazata szükséges és feltétel, hogy az 

általuk képviselt lakosság elérje a Társulás lakosságszáma felét. 

 

11.10. A Társulási Tanács ülései: 

A Társulási Tanács alakuló és rendes ülést tart. 

Az ülést össze kell hívni a társulási megállapodásban meghatározott időpontban, 

valamint a társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára. 

 

- Az alakuló ülés  

A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely szerinti település önkormányzatának 

polgármester hívja össze és vezeti. 

 

- Rendes ülés 

 

A Társulási Tanács évente két alkalommal, illetve szükség szerint ülést tart. A Társulási 

Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmazni kell: 

- az ülés helyét, időpontját 

- a megjelent tagok nevét, meghívottak nevét 

- a tárgyalt napirendi pontokat 

- a tanácskozás lényegét 

- a szavazás számszerű eredményét 

- a hozott döntéseket 

- az ülés bezárásának idejét. 

A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. 

A Társulási Tanács elnöke a jegyzőkönyvet 15 napon belül megküldi a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal és tag önkormányzatok polgármesterei részére. 

 

12. A költségek viselése, teljesítésének feltételei: 
 

12.1. A Társulás működésének és feladatai ellátásnak fedezetét: 

 a települési önkormányzatok által a társulásnak átadott állami hozzájárulások és egyéb 
támogatások 

 fenntartó önkormányzatok támogatása 
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 saját bevételek 

 központi költségvetési pénzeszközök 
biztosítják. 

 

12.2. A Társulás működtetésének költségeihez a társult települési önkormányzatok az adott év  

január 31. napján nyilvántartott óvodáskorú gyermeklétszám arányában járulnak hozzá, 

tagdíj formájában, melynek összegét a Társulás minden évben meghatározza. A tagdíj 

befizetése két részletben esedékes, az első részletet a társult tagok az adott év január 31. 

napjáig, a második részletet az adott év július 31. napjáig kötelesek a társulás számlájára 

megfizetni. 

 

KISERDEI ÓVODA, ÓVÁROSI ÓVODA, TÜNDÉRKERT ÓVODA tekintetében 

a intézmények működési költségeinek finanszírozását Balatonfüred Város 

Önkormányzata vállalja. 

 

TÜNDÉRKERT ÓVODA Tagintézménye: a Kökörcsin Tagóvoda   8245 

Pécsely Iskola utca 183. tagintézmény működési költségeinek finanszírozását az 

intézménybe az adott települési önkormányzat illetékességi területéről felvett 

gyermekek létszámának arányában ezek az önkormányzatok teljesítik, kivéve 

Balatonfüred Város Önkormányzata, aki az illetékességi területéről a Kökörcsin 

Tagóvodába járó gyermekek után működési költséget nem fizet. 

 

12.3. A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás mértékét a Tanács 

évente határozza meg, az éves költségvetése megállapítása során. 

 

12.4. Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulást havonta egyenlő részletben fizetik meg 

az adott évben megkötött támogatási szerződésben foglaltak alapján, átutalással kell 

teljesíteni a Társulás számlájára. A tag önkormányzat köteles hozzájárulást adni a 

pénzforgalmi szolgáltatója felé a beszedési megbízás teljesítésére, amelynek alapján a 

Társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén. 

 

12.5. A Tanács, a társulás költségeinek fedezésére, köteles a mindenkori pályázati 

lehetőséggel élni. 

 

12.6. A Tanács felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát, mint székhely 

önkormányzatot a Társulást megillető állami támogatások igénylésére. 

 

13. A Társulás által ellátott közszolgáltatások: 
 

13.1. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 8. §-ában meghatározott 

óvodai ellátás: 

Szakágazat: 851020 

Szakfeladatok: 

 

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 

680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása 

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye 

alapján integráltan, közösségben nevelhető: 
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a) csoport 

 testi : (ép értelmű, illetve enyhe értelmi fogyatékos, az óvodaérettség kritériumainak 

megfelel. Sima és nehezítet, akadálymentesítést nem igénylő terepen /pl: lépcső/ 

segédeszköz nélkül önállóan járóképes  

 érzékszervi (minden típusa, kivéve a látássérült gyermekek esetében: kizárólag 

gyengénlátók) 

 értelmi (enyhe) 

 beszédfogyatékos (mind) 

 autista  (Csakis a  Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján:” 

Integráltan, közösségben nevelhető, fejleszthető autista)  

b) csoport 

 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 

rendellenessége, amennyiben közösségben fejleszthető, nevelhető 

856099-1 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység 

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás 

 

Aszófő, Balatonfüred, Balatonszőlős, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Vászoly, 

önkormányzat területén. 

 

13.2. A Társulás kiemelt feladata: 

 szervezeti keretet biztosít a társulásban résztvevő önkormányzatok kapcsolat és 
együttműködési rendszerének 

 az önkormányzati feladat és közszolgáltatási rendszer közös rendszerének kialakítása, 

szervezése, működtetése, fejlesztése  

 a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása 

 a feladatellátás feltétel-és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése 

 

13.3. A Társulás által ellátott feladatok ellenőrzési rendje: 

 Törvényességi ellenőrzés a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a Mötv. 

rendelkezései szerint. 

 Gazdálkodás ellenőrzése: belső ellenőrzés - melyet a Balatonfüredi Közös 
Önkormányzati Hivatal belső ellenőre végez -, a Pénzügyi Bizottság, a Magyar 

Államkincstár által. 

 

14. A Társulás létrejöttére, megszűnésére, társuláshoz való csatlakozásra vonatkozó 

szabályok: 

 

14.1. A Társulásban részt vevő önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges: 

 a társulási megállapodás jóváhagyásához 

 a társulási megállapodás módosításához 

 a társulási megszüntetéséhez. 

 a társuláshoz történő csatlakozáshoz 

 

14.2. A Társulás megszűnése 

A jelen Megállapodás megszűnik: 

- a tagok közös megegyezésével 

- amennyiben a tagok száma felmondás folytán egyre csökken 
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- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül 

- a bíróság jogerős döntése alapján 

A tagsági jogviszony a Társulási Tanács határozatának napján szűnik meg. 

 

  14.3. A Társulási Megállapodás felmondása: 

A Társulási Megállapodást tagok részéről felmondani a tanév utolsó napjára lehet, melyről 

szóló, minősített többségű képviselő-testületi döntést 6 hónappal korábban kell meghozni és 

a társult tagokkal közölni. 

Az ettől eltérő felmondás kizárólag a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 

minősített többséggel – a felmondás megküldésétől számított 60 napon belül – meghozott, 

hozzájárulást tartalmazó igenlő döntése esetén gyakorolható, s válik hatályossá. 

 

14.4. A Társulásból való kizárás: 

A Társulás tagjainak több mint fele, minősített többséggel hozott határozattal a tanév utolsó 

napjával fontos okból kizárhatja azt a tagönkormányzatot, amely jelen megállapodásban 

foglalt kötelezettségének ismételt – a Társulási Tanács írásbeli felhívásra a megadott 

határidőre nem tesz eleget. 

Ilyen fontos oknak minősül, ha 

- a Társulás működéséhez évenkénti költségvetésében meghatározott költségeket nem 

biztosítja 

- a képviselő-testület a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének nem 

tesz eleget. 

 

 14.5. A Társulási tagsági jogviszony megszűnése 

- a tagok közös megegyezésével 

- amennyiben a tagok száma felmondás folytán egyre csökken 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül 

- a bíróság jogerős döntése alapján 

A tagsági jogviszony a Társulási Tanács határozatának napján szűnik meg. 

A Társulási Megállapodás felmondása: 

A Társulási Megállapodást tagok részéről felmondani a tanév utolsó napjára lehet, melyről 

szóló, minősített többségű képviselő-testületi döntést 6 hónappal korábban kell meghozni és a 

társult tagokkal közölni. 

Az év közbeni felmondás kizárólag a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 

minősített többséggel – a felmondás megküldésétől számított 60 napon belül – meghozott, 

hozzájárulást tartalmazó igenlő döntése esetén gyakorolható, s válik hatályossá. 

 

14.6. A Társuláshoz való csatlakozás 

A Társuláshoz való csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat 

képviselőtestülete minősített többséggel hozott határozata szükséges, amelyben rögzítést nyer, 

hogy a képviselőtestület elfogadja a Társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső 

költségvetési hozzájárulást biztosítja és a megállapodásban foglaltakat magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

A csatlakozásról szóló döntést a Képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles 

meghozni és a Társulás tagjaival közölni. 

A csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei 

minősített többséggel hozott határozattal döntenek. 

 

14.7. A Társulás megszűnése, illetve taggal való elszámolás esetén a Társulás tagjai a társulás 

működésével kapcsolatos költségek elszámolása és a pénzügyi hozzájárulás alapján történik. 
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A költségek elszámolását a Társulás a megszűnését követő hónap 15. napjáig kell elkészíteni 

és megküldeni. 

 

Az elszámolást Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal küldi meg a Társulásban 

résztvevő önkormányzatok polgármestereinek. 

 

A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a 

kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 

 

A jelen Megállapodás felmondása és megszűnésekor a Felek kötelesek elszámolni egymással. 

 

15. A Társulási Megállapodás módosításának feltétele a Társulási Tanács előzetes egyetértő 

állásfoglalása. 

 

16. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

17. A 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. A bírói út igénybevételével 

kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita 

eldöntésére a Veszprémi Törvényszék illetékességét kötik ki.  

 

Balatonfüred, 2013………………………. 

 

Záradék:  

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulást alkotó önkormányzatok képviselő-testületei a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az 1.sz. mellékletben 

foglalt határozataikkal  hagyták jóvá: 

A határozatok felhatalmazása alapján a Társulási Megállapodást aláírásával látta el:  

 Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

      Dr. Bóka István 

      Polgármester 

 

 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

      Bors János 

      polgármester 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

      Mórocz László 

      polgármester 
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Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

      Kis-Pál Miklós 

      polgármester 

 

Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

      Huszár Zoltán 

      Polgármester 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

      Sebők Lajos 

      polgármester 

 

Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: 

 

 

      Rózsahegyi Tibor 

      polgármester 
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1.sz.melléklet 

 

A Társulási Megállapodás módosítást jóváhagyó határozatok 

 

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

191/2013 (V.31.) számú határozat 

 

 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

 számú határozat 

 

 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

49/2013. (V. 30.) számú határozat 

 

 

Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

46/2013. (V. 17.) számú határozat 

 

 

Örvényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

 számú határozat 

 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

45/2013. (V. 27.)  számú határozat 

 

 

Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

46/2013. (V. 30.)  számú határozat 

 

 

 

 

 

 
 


