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MEGÁLLAPODÁS  

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁRÓL 

 
 
Alulírott Alapítók a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ 
(1) bek. h) pontjában foglaltakra figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 41. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvényben (a 
továbbiakban: Ttv.) foglaltaknak megfelelıen, a mai napon kelt jelen társulási 
megállapodással létrehozzák a Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulást.  
 
1./ A Társulás neve:  
 
Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 
 
2./ A Társulás rövidített neve : 
 
FAÖT 
 
3./ A Társulás tagjai:  
 

• Alsónémedi Önkormányzata (székhely: 2351 Alsónémedi, Fı út 58.),  
• Budakeszi Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fı u. 179.),  
• Csömör Önkormányzata (székhely: 2141 Csömör, Szabadság u. 5.),  
• Diósd Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.),  
• Dunaharaszti Önkormányzata (székhely: 2330 Dunaharaszti, Fı út. 152.),  
• Ecser Önkormányzata(székhely: 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.),  
• Érd Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.),  
• Gyál Önkormányzata (székhely: 2360 Gyál, Kırösi út 112-114.),  
• Halásztelek Önkormányzata (székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1.),  
• Kistarcsa Önkormányzata (székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.), 
• Nagykovácsi Önkormányzata (székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.),  
• Nagytarcsa Önkormányzata (székhely: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.),  
• Pécel Önkormányzata (székhely: 2119 Pécel, Kossuth tér 1.),  
• Pilisborosjenı Önkormányzata (székhely: 2097 Pilisborosjenı, Fı út 16.), 
• Remeteszılıs Önkormányzata (székhely: 2094 Remeteszılıs, Nagykovácsi u. 3.),   
• Szigetszentmiklós Önkormányzata (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth u. 2.),  
• Törökbálint Önkormányzata (székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.),  

 
4./ A Társulás székhelye: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
2360 Gyál, Kırösi út 112-114. 
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5./ A Társulás mőködési köre: 
 
A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
 
6./ A Társulás irányító szerve, annak székhelye: 
 
Irányító szerv:  Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  
Székhelye:  2360 Gyál, Kırösi út 112-114. 
 
7./ A Társulás létrehozása, a társulási megállapodás módosítása, a Társulás 
megszüntetése 
 
7.1. A társulási megállapodást az egyes önkormányzatok polgármesterei írják alá.  
 
7.2. A Társulásban résztvevı önkormányzatok (a továbbiakban: a Társulás tagja) 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges:  
 

- a megállapodás jóváhagyásához, 
- a megállapodás módosításához, 
- a megállapodás megszüntetéséhez, 
- a Társuláshoz történı csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,  
- a társulási megállapodás évközbeni felmondásához. 

 
7.2/A. A Társuláshoz való csatlakozás 
 
A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselı-testületének a csatlakozási szándékát 
tartalmazó határozatát a társult képviselı-testületeknek meg kell küldeni. A társuláshoz való 
csatlakozás elfogadásához minden tag önkormányzat képviselı-testületének minısített 
többségő döntése szükséges. A csatlakozás az utolsó tag önkormányzat képviselı-testületének 
egyetértı döntése napjával hatályos.  

 
7.3.  A társulási megállapodás felmondása 
 
A társulási megállapodást felmondani – kivéve, ha az jogszabályban elıírt feltételek 
teljesülésének megszőnése folytán bekövetkezı hatáskör megszőnés miatt válik év közben 
szükségessé – a naptári év utolsó napjával lehet, a felmondásról minısített többséggel hozott 
szavazataránnyal dönthet az egyes tagok képviselı-testülete, és legalább 3 hónappal korábban 
azt köteles a Társulás tagjaival közölni.  
 
7.4. A Társulás tagjainak kizárása 
 
A Társulás tagjainak több mint fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt az önkormányzatot, amely a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 
 
7.5.  A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetésérıl vagy felmondásáról a 
kezdeményezés megküldésétıl számított 60 napon belül döntenek. A módosítást, 
megszüntetést vagy felmondást a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. 
 
7.6.  A Társulás megszőnik: 
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- ha a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését, 
- bíróság jogerıs döntése alapján. 
 

A megszőnéskor a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.  
 
8./ A Társulás idıtartama 
 
A Társulást a tagok határozatlan idıtartamra hozzák létre.  
 
9./ A Társulás jogállása, jogköre, vagyona 
 
A Társulás önállóan mőködı, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából részjogkörrel rendelkezı szerv.  
 
A gazdasági-pénzügyi, számviteli feladatokat Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala (2360 Gyál, Kırösi út 112-114.), mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 
szerv látja el. 
 
 A Társulás jogi személyiséggel rendelkezik, ennek megfelelıen saját vagyonnal 
rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 
 
9.1. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, vállalkozásban vehet részt, felelıssége 
azonban nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.  
 
9.2. A feladatellátásra szolgáló vagyon: 
 

- éves kötelezı befizetések (tagdíj a lakosságszám arányában, 10 ft/fı/év, amelyek a 
KSH január 01-i adatai alapján kerülnek beszedésre minden év április 15-ig), 

- önként vállalt befizetések, 
- átvett pénzeszközök, 
- pályázati források, 
- ingó vagyontárgyak, 
- immateriális javak, melyek nagyságát évente a székhely település zárszámadása 

tartalmazza. 
 
A Társulás átadott vagyontárggyal nem rendelkezik. 
 
9.3. A vagyon felett rendelkezı szerv: 
 
Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. 
 
9.4. A Társulási vagyon felosztása, kiadása 
 
A Társulás megszőnése esetén vagyonát a Társulás tagjai között kell felosztani.  
 
Amennyiben a Társulásba vagyontárgyat vitt be valamely tag, vagy vagyontárgy Társulás 
tagja részére történı kiadásában kell dönteni, úgy a vagyontárgy kiadását legfeljebb 4 évre el 
lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a Társulás feladatának 
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ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját – a Társulással kötött szerzıdés alapján – 
használati díj illeti meg.  
 
10./ A Társulás döntést hozó szerve 
 
A Társulás vezetı döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a 
Társulás e megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskörét.  
 
A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják.  A polgármester 
helyettesítésének rendjérıl a tag önkormányzat képviselı-testülete rendelkezik.  
 
A Társulási Tanács alakuló ülését Gyál Város polgármestere hívja össze. A Társulási Tanács 
alakuló ülésén mondja ki a Társulás megalakulását.  
 
A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ. Az elnök 
akadályoztatása esetére, valamint a munkája segítésére a Társulási Tanács tagjai 4 
elnökhelyettest választanak körzetek szerinti bontásban. Az elnök személyére a Társulási 
Tanács bármely tagja javaslatot tehet, az 1-1 elnökhelyettes személyére a 4 elnökhelyettest 
adó körzethez tartozó tagok tehetnek javaslatot. A Délnyugati Körzetbıl választott 
elnökhelyettes az általános elnökhelyettes, aki az elnököt távolléte esetén teljes jogkörrel 
helyettesíti.  
 
A 4 elnökhelyettest adó körzetek a következık: 
 
Északnyugati Körzet: Nagykovácsi, Pilisborosjenı, Remeteszılıs. 
Északkeleti Körzet: Csömör, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel. 
Délnyugati Körzet: Budakeszi, Diósd, Érd, Törökbálint. 
Délkeleti Körzet: Alsónémedi, Dunaharaszti, Ecser, Gyál, Halásztelek, Szigetszentmiklós. 
 
A társulás az érintett települések polgármesterei közül elnököt és társelnököt választ az 
önkormányzati választásokat követı 90 napon belül. 
 
A társulás az érintett települések polgármesterei közül 4 elnökhelyettest választ körzetek 
szerint az önkormányzati választásokat követı 90 napon belül.  
 
A Társulási Tanácsban a polgármesterek egyenlıen 1-1 szavazati joggal rendelkeznek, vagyis 
minden tag önkormányzat egyenlı szavazattal vesz részt a döntések meghozatalában.  
 
Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban helyettesítésre meghatalmazott 
személy útján lehet. 
 
A Társulási Tanács tagjai képviselı-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban 
végzett tevékenységükrıl.  
 
A Társulási Tanács megalakultnak tekintendı, ha a képviselı-testületek mindegyike 
jóváhagyta a megállapodást, a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást, 
továbbá a Társulási Tanács tagjai a társulási megállapodást aláírták. 
 
A Társulási Tanács döntését ülésen határozattal hozza. 
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10.1. A Társulási Tanács ülése  
 
A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében a társelnök hívja össze és vezeti. 
 
Az ülést össze kell hívni: 
 

- szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal,  
- a Társulás tagjai legalább egynegyedének napirendet tartalmazó indítványára, 
- a Pest Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére.  

 
A Társulási Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelyre a képviselı-testület 
ülésérıl készített jegyzıkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 
jegyzıkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzıkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak. 
 
10.2.  A Társulási Tanács határozatképessége 
 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint a felével 
rendelkezı képviselı jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselı „igen” 
szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévı képviselık szavazatainak több mint a 
felét.  
 
10.3. A Társulási Tanács részletes mőködési szabályait a jelen megállapodás és a hatályos 
jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével maga állapítja meg, szervezeti és 
mőködési szabályzatában. 
 
11./ A Társulás gazdálkodása 
 
11.1. A Társulás mőködésének, a Társulás fenntartásának költségeihez a társult 
Önkormányzatok a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a költségvetésrıl szóló 
törvényben foglaltak figyelembevételével, lakosságuk számának arányában járulnak hozzá.  
 
A Társulás költségvetését a Társulási Tanács a költségvetésrıl szóló határozatban állapítja 
meg.  
 
A tagok által befizetett tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni hozzájárulásai a Társulás 
vagyonát képezik, amelybıl az igazolt mőködési költségek kifizetése után fennmaradó rész 
pályázatok elıkészítésére, pályázatok eljárási díjainak befizetésére is fordítható. 
 
11.2.  A Társulás mőködtetésének tagdíját a tag önkormányzatok egy összegben teljesítik a 
tárgyév április 15 napjáig.  A tagdíj aktuális mértékét a Társulási Tanács határozatban 
határozza meg a 9.2. pont alapján. 
 
A Társulás létrehozásának évében a tagdíj mértéke az éves kötelezı befizetés fele, mely 
összeget a Társulás tagjai 2011. augusztus 31. napjáig kötelesek teljesíteni. 
 
Amennyiben a tag önkormányzat bármely befizetési kötelezettségének fenti határnapig nem 
tesz eleget, úgy a Társulás 30 napos határidı megjelölésével a fizetésre kötelezett tagot 
írásban felhívja az elmaradt tagdíj befizetésére. Az önkormányzatok által a fejlesztés, 
beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás 
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székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidıt követı 15. naptól a fizetési 
kötelezettséget nem teljesítı önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott 
felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. 
 
Ha a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 
úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönthet. Ha a vállalt fizetési 
kötelezettség fejlesztési, beruházási célú, és annak székhely önkormányzat általi nem 
teljesítése esetén a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelölésérıl dönt, az új 
székhely önkormányzatot egyúttal felhatalmazza arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat 
ellen a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott 
felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. 
 
A gazdálkodási feladatokat végzı az év végén elszámolást készít, amelyet megvitatásra a 
Társulási Tanács elé terjeszt, legkésıbb a tárgyévet követı április 30. napjáig.  
 
A Társulási Tanács a társulás zárszámadását határozattal fogadja el.  
 
A Társulás költségvetési felügyeletének rendje vonatkozásában a Társulás költségvetése a 
jogi személyiségő társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében szerepel. 
 
12./ A Társulás megszőnésekor történı elszámolás rendje 
 
A társulás tagjainak több mint a fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott 
kötelezettségének ismételt felhívásra határidıben nem tett eleget. 
A Társulás megszőnésekor a tagok kötelesek elszámolni egymással úgy, hogy a Társulás 
vagyonából a követelések és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a 
költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között.  
 
A Társulás megszőnés, vagy a Társulásból történı kiválás esetén, amennyiben a megszőnéssel 
vagy kiválással összefüggésben visszafizetési kötelezettség keletkezik, a kapott fejlesztések 
arányában, illetve a Társulási Tanács döntése alapján teljesítik a Társulás tagjai a pályázati 
felhívásnak megfelelı visszafizetést.  
 
13./ Az elszámolás rendje 
 
A Társulás tagjai a kiváláskor, megszőnéskor és kizáráskor is kötelesek elszámolni. Kizárás 
esetén a Társulás tagja által a társulásba bevitt vagyonnal számolnak el. 
 
14./ A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
 
A Társulás titkárt, vagy más személyt foglalkoztat a Társulási Tanács határozata alapján 
megbízásos, vagy munkaviszonyban abból a célból, hogy elısegítsék a Társulási Tanács, 
illetve a Társulás mőködését, azt koordinálják, és ellássák mindazokat a feladatokat, amelyre 
a Tanács megbízást ad. 
 
15./ A Társulás fenntartói: 
 
A hatályos társulási megállapodás alapján: 
-    Alsónémedi Önkormányzata, 



 8 

- Budakeszi Önkormányzata,  
- Csömör Önkormányzata, 
- Diósd Önkormányzata, 
- Dunaharaszti Önkormányzata, 
- Ecser Önkormányzata, 
- Érd Önkormányzata, 
- Gyál Önkormányzata,  
- Halásztelek Önkormányzata,  
- Kistarcsa Önkormányzata,  
- Nagykovácsi Önkormányzata,  
- Nagytarcsa Önkormányzata,  
- Pécel Önkormányzata,  
- Pilisborosjenı Önkormányzata,  
- Remeteszılıs Önkormányzata,  
- Szigetszentmiklós Önkormányzata,  
- Törökbálint Önkormányzata.  
 
16./ A Társulás gazdálkodásának belsı ellenırzése: 
 
A Társulás jogszerő mőködésének ellenırzésére a Társulás tagjai, mint alapítók az általuk 
javasolt szakemberek közül felkért 4 tagú ellenırzı bizottságot választanak, amelynek 
feladatát képezi a Társulás mőködésének ellenırzése, beszámoló a Tanács ülésén legalább 
évente egy alkalommal a zárszámadás elfogadásakor. A bizottság mőködésének szabályait a 
Társulási Tanács szótöbbséggel hozott határozattal fogadja el. 
 
17./ A Társulás feladatai, célja: 
 
A Társulás alapvetı célja az érintett települések közösen való fellépése – bizonyos ügyekben 
Budapesttel együtt – az agglomerációs települések érdekében. 
A legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a közös gondolkodás és a 
tapasztalatcsere többek között a (közösségi) közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a 
katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése. 
A területfejlesztésrıl és területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bekezdése 
értelmében cél a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési 
programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése, 
pályázatok benyújtása, források megszerzésére. 
 
A tag önkormányzatok a Társulásra helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket nem 
ruháznak át. 
 
A Társulás szakágazat kódja: 841317. Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása 
 
Társulás szakfeladatai: 
 
Gazdaság- és területfejlesztési feladatok 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100 Út, autópálya építése 
691001 Jogi segítségnyújtás 
781000 Munkaközvetítés 
829000 Egyéb kiegészítı gazdasági tevékenység 
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841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása 
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása 
890412 Komplex térségi integrációt segítı programok 
 
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 
869047 Komplex egészségfejlesztı, prevenciós programok 
869051 Környezet-egészségügyi feladatok 
 
 
Menetrendszerő közúti, helyi (egyéni) személyszállítás, közutak, közúti teherforgalom és 
tömegközlekedés 
493101 Városi és elıvárosi vasúti személyszállítás 
493102 Városi és elıvárosi közúti személyszállítás 
 
Vízközmő, csatorna, energia 
370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmő építése 
429900 Egyéb m.n.s. építés 
 
 
Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok 
842152 Nemzetközi oktatási együttmőködés 
842153 Nemzetközi kulturális együttmőködés 
842155 Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolata 
 
Közbiztonság, tőz- és katasztrófa elhárítás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 
 
Kulturális m ősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 
Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megırzése és fenntartása 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
 
Sport és mindenféle máshová nem sorolható szabadidıs szolgáltatás 
889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 
932911 Szabadidıs park, fürdı, és strandszolgáltatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás  
 
18./ Záró rendelkezések 
 
18.1.  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérésekben a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl, valamint az önkormányzatokról szóló jogszabályok 
vonatkozó hatályos rendelkezései az irányadóak.  
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18.2. A Társulás a jelen megállapodás aláírásával határozatlan idıre jön létre.  
A jelen megállapodás akkor lép hatályba, amely napon az utolsó alapító tag is aláírta. 
 
A Társulás mőködése során felmerülı esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás 
között tárgyalásos formában rendezni. Ennek sikertelensége esetén a tagok bírósághoz 
fordulhatnak. Jogvitáik esetére a felek alávetik magukat 10MFt perértékig a Budakörnyéki 
Bíróság, ezen összeg feletti perérték esetében a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 
 
 
 
 
 
 
18.3. A jelen megállapodást a Társulás tagjai, mint akaratukkal mindenben egyezıt aláírták. 
 
A megállapodást jóváhagyó képviselı-testületi határozatok jelen megállapodás mellékletét 
képezik.  
 
 
 
 
Kelt, Gyál, 2011. június 15.   
 
 
 
 
 
 
Polgármesterek aláírása:  
 
 
 
 
település    polgármester neve    aláírás 
 
 
Alsónémedi    Vincze József    ……………………. 
 
Budakalász    Rogán László    ……………………. 
 
Budakeszi    dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília ……………………. 
 
Csömör    Fábri István    ……………………. 
 
Diósd     Spéth Géza    ……………………. 
 
Dunaharaszti    dr. Szalay László András  ……………………. 
 
Ecser     Gál Zsolt    ……………………. 
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Érd     T. Mészáros András   ……………………. 
 
Gyál     Pápai Mihály    ……………………. 
 
Halásztelek    Szentgyörgyi József   ……………………. 
 
Kistarcsa    Solymosi Sándor   ……………………. 
 
Nagykovácsi     Bencsik Mónika   ……………………. 
 
Nagytarcsa    Rimóczi Sándor Vilmos  ……………………. 
 
Pécel     Szöllısi Ferenc   ……………………. 
 
Pilisborosjenı    Paksi Imre    ……………………. 
 
Remeteszılıs    Szathmáry Gergely Zoltán  ……………………. 
 
Solymár    dr. Szente Kálmán   ……………………. 
 
Szigetszentmiklós   Szabó József    ……………………. 
 
Törökbálint    Turai István József   ……………………. 
 
 


