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Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

A 2013. május 27-én, hétfőn 16 órakor tartott soros testületi ülés 

J e g y z ő k ö n y v e 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés: Javaslat Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályos 

rendeleteinek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

2. Előterjesztés: A Nyitnikék Óvoda 2013-2014 nevelési év megkezdésével kapcsolatos 

döntéshozatal 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

3. Előterjesztés: Javaslat a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 

pénzügyi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

4. Bejelentések:  

- Előterjesztés: Javaslat Kerékgyártó Pálné és családja lakásbérletének 

meghosszabbítására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

- Előterjesztés: A pákozdi Németjuhász Klub tagjainak kérelme 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

 

Határozatok: 68-82/2013. (V.27.) sz. határozatok 

 

Rendeletek: - 
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Határozatok:  

 

68/2013.(V.27) számú határozata a hatályos rendeletek felülvizsgálatáról 

69/2013.( V.27) számú határozata a Nyitnikék Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

70/2013.( V.27) számú határozata az óvoda további fejlesztése érdekében felülvizsgálat 

 

71/2013.( V.27) számú határozata a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. 

pénzügyi beszámolójáról 

72/2013.( V.27) számú határozata a Pákozd, Bem utca 45. szám alatti önkormányzati 

bérlakást bérbe adásáról  

73/2013.( V.27) számú határozata a Németjuhász Klub tagjainak kérelméről.  

74/2013.( V.27) számú határozata a Kissné Vörösmarty Mária képviselő pályázati feladatokra 

való felkéréséről 

75/2013.( V.27) számú határozata a PARKI Szociális Szövetkezet kérelméről 

76/2013.( V.27) számú határozata a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási 

Megállapodása felülvizsgálatáról 

77/2013.( V.27) számú határozata a „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményi Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatáról 

 

78/2013.( V.27) számú határozata a fogorvos feladat ellátási szerződés módosításáról 

79/2013.( V.27) számú határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról 

80/2013.( V.27) számú határozata a Nemzeti Kulturális Alap a Vizuális Művészetek 

Kollégiuma pályázaton való indulásról 

81/2013.( V.27) számú határozata a Pákozdi Polgármesteri Hivatalban történő iratselejtezésről 

82/2013.( V.27) számú határozata a Magyar Vöröskereszt pákozdi szervezete 2012. évben 

végzett munkájáról adott tájékoztatót  
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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

   2013. május 27-én 16.00 órakor kezdődő nyílt üléséről 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácsterme 

   Pákozd, Hősök tere 9. 

 

Jelen vannak:  a képviselő-testület tagjai: 

Takács János polgármester 

dr. Németh Attila 

   Kardos Ferenc 

Budai Viktor  

Törzsök Erzsébet 

 

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Dr. Varjú Mihály aljegyző 

Jegyzőkönyvvezető: Reiner Éva Ella 

 

Takács János: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 5 fő 

van jelen. Kissné Vörösmarty Mária és Szabó Gábor jelezte, hogy késik. A képviselő-testület 

határozatképes. (Jelenléti ív csatolva.) 

 

Javaslatot tett a napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Törzsök Erzsébet és 

Budai Viktor képviselőket javasolta.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta.  

 

 

1. Napirendi pont: Javaslat Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

hatályos rendeleteinek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Elmondta, hogy az első napirendi pont a hatályos rendeletek felülvizsgálata. A 

Bizottságok nem voltak határozatképesek, de foglalkoztak az előterjesztéssel a megjelentek. 

Megkérdezte, hogy a bizottsági elnököknek van e kiegészíteni valójuk. Nem volt, így 

elmondta, még, hogy ez egy technikai jellegű munka. A bizottságok ki lettek jelölve arra, 

hogy melyik bizottságnak melyik rendeleteket kell felülvizsgálnia és javaslatot tennie az 

esetleges módosításokra, változtatásokra. Kéri a bizottságokat, hogy kezdjék meg a munkát, 

hogy határidőn belül el tudják végezni a feladatot. Adják meg az instrukciót a hivatal részére 

és annak alapján a hivatal a szövegezést előkészíti. 

Kardos Ferenc: Kéri, hogy kapjanak segítséget. 

Takács János: Természetesen adnak segítséget. Kéri, hogy aki az első napirendi pontot 

elfogadja, szavazzon. 
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A képviselő testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

68/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a hatályos rendeletek 

felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és azzal 

egyetért.  

A Képviselő-testület felkéri a szakbizottságokat, 

hogy a hivatallal együttműködve vizsgálják felül 

a rendeleteket és a rendeletekkel kapcsolatos 

javaslataikat terjesszék a 2013. júniusi testületi 

ülés elé. E munkába szükség szerint vonják be az 

érintett civil szervezetek képviselőit. 

Határidő: 2013. június 24. 

Felelős: bizottságok 

2. Napirendi pont: A Nyitnikék Óvoda 2013-2014 nevelési év megkezdésével 

kapcsolatos döntéshozatal 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A második napirendi pont a nevelési év megkezdésével kapcsolatos. A 

Bizottságok ezzel is foglalkoztak. Két lehetőség van. Az egyik az, hogy még egy csoportnak 

kialakítanak helyiséget. A másik az, hogy a létszámnormatívát újragondolják, és öt csoportba 

működtetik a következő évben az óvodát. Kérdezi, hogy a Bizottságnak van e ezzel 

kapcsolatban kiegészíteni valója.  

Kardos Ferenc: Ha a jogszabály engedi akkor a Bizottság a létszámemelést támogatja.  

Takács János: Megkérdezi, hogy a Pénzügyi Bizottságnak van e hozzátenni valója.  

Budai Viktor: Elmondta, hogy pénzügyi szempontból mindenképpen az lenne a kedvező, ha 

bővítenék a csoportlétszámot. Egyrészt az idő rövidsége a szeptemberi tanévkezdés miatt, 

másrészt az anyagi források szempontjából is. A Pénzügyi Bizottság azt javasolja, hogy a 

Képviselő-testület ezt a változatot fogadja el.  

Törzsök Erzsébet: Annyit szeretne megkérdezni, hogy a termek mérete lehetővé teszi a 10 fő 

létszámemelést? Megfelel a helyiség az előírásoknak?  

Takács János: A termek fel lettek mérve. 129-130 fő befogadására alkalmasak. Jelen 

pillanatban 130 fő a gyermeklétszám. Lehetőség lenne 150 főben meghatározni a létszámot, 
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de semmiképpen nem szeretnék megemelni ekkora mértékkel azt. 135 főben javasolják 

meghatározni a létszámot annak érdekében, hogy ha menetközben szükség van rá, tudjanak 

még felvenni gyermeket az óvodába. A két bizottság mérlegelte a különböző indokokat, 

érveket és ennek figyelembe vételével javasolják a létszámemelést. Figyelembe kell venni, 

hogy az idei évben szűkösek a források. A pályázati lehetőség, ami felvetődött még 

folyamatban van, az idei tanév megkezdéséig nem lesz elbírálva, így abból nem lehet 

megvalósítani az óvoda bővítését. Kényszermegoldás bármelyiket választják. Ha a bővítést 

választják, akkor a következő nagyobb pályázatnál nem tudják bizonyítani a többletcsoport 

igényt és a fejlesztés szükségességét.   

Szabó Gábor megérkezett.  

A pályázat alapkritériuma olyan létszámnövekedés, ami indokolja a csoportbővítést. Ebben az 

évben még akkor is, ha az intézmény számára nehézséget okoz, a létszám növelését tartja 

járható útnak. Mikor a jövő évi költségvetés összeáll meg kell vizsgálni a pénzügyi 

lehetőségeket, illetve a demográfiai mutatók következő évre várható hatásait. Ezeknek a 

figyelembe vételével kell meghatározni, hogy milyen irányba lépjenek tovább. Megkérdezte 

Farkas Miklósné óvodavezetőt, hogy van e valami hozzáfűzni valója.  

Farkas Miklósné: Nincs 

Takács János: Az intézményvezetővel átbeszélték mind a két lehetőséget a bizottsági ülések 

előtt. Tudják, hogy az intézménynek nem lesz könnyű, de bíznak benne, hogy erre a tanévre a 

második alternatíva elfogadható, és fenntartható. Így az iskola sem kerül kényszerhelyzetbe az 

óvodai csoport miatt. Javasolja, hogy az intézmény keretlétszámát emeljék fel 135 főre, az 

intézmény Alapító Okirata pedig kerüljön módosításra. Kéri, hogy aki egyetért vele, 

szavazzon.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

69/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Nyitnikék Óvoda 2013/2014 nevelési 

év kapcsán az előterjesztést megvitatta és az 

alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület a Nyitnikék Óvoda alapító 

okiratának 8. pontját 2013 szeptember 1.-i 

hatállyal módosítja:  

  8. Az intézménybe felvehető legmagasabb 

gyermeklétszám: 135 fő. 
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Az alapító okirat egységes szerkezetét a határozat 

1.sz. melléklete tartalmazza. 

 

Felkéri a polgármestert, az egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstárba 

küldje meg.  

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: 2013. június 15. 

 

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

70/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Nyitnikék Óvoda 2013/2014 nevelési 

év kapcsán az előterjesztést megvitatta és az 

alábbi döntést hozta: 

Felkéri a polgármestert, hogy a demográfiai 

adatok felülvizsgálatával tegyen javaslatot az 

óvoda további fejlesztése érdekében. 

 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: 2014. évi költségvetés elfogadása 

 

3. Napirendi pont: Javaslat a HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

2012. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pénzügyi 

beszámolójának az elfogadása a következő napirend. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van e 

valakinek hozzáfűzni valója. A bizottsági ülésen megbeszélték a témát.  

Budai Viktor: A bizottság nem volt határozatképes. Arra az álláspontra jutottak, hogy azért, 

mert az előző évben túlfinanszírozott volt a szolgálat, nem szeretnék a fennmaradó 

pénzösszeget meghagyni és tartalékalap létrehozását támogatni. Azt javasolják, hogy az idei 

költségvetési év terhére használják fel.  
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Takács János: A kezdeményezés az volt Velence város részéről, hogy amennyivel több 

került befizetésre, mint amit felhasználtak azt helyezzék tartalékba. Az idei év finanszírozási 

nehézségei nem teszik lehetővé, hogy tartalékalapot képezzenek. Az idei év finanszírozásába 

legyen beszámítva a fennmaradó összeg és az idei év havi elszámolásába legyen beépítve. Az 

intézményt közvetlenül nem Pákozd működteti, ezért nem tartják indokoltnak a kérelmet. 

Kéri, hogy szavazzon az, aki egyetért azzal, hogy nem kívánnak tartalékkeretet létrehozni, és 

hogy az idei év finanszírozásánál legyen felhasználva a pénzmaradvány. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

71/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testület megtárgyalta a HUMÁN Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat 2012. pénzügyi 

beszámolóját és azt elfogadta. A Képviselő-

testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2012. évi pénzügyi maradvány Pákozd Községre 

eső részét számíttassa be az önkormányzat 2013. 

évi fizetési kötelezettségébe.  

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

4. Bejelentések: 

A.) Javaslat Kerékgyártó Pálné és családja lakásbérletének meghosszabbítására 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Kerékgyártó Pálné kérte a lakásbérlete meghosszabbítását. Megkérdezte, hogy 

ezzel kapcsolatban van e kiegészíteni valója a Bizottságnak. Amennyiben nincs, javasolja, 

hogy fogadják el kérelmet és hosszabbítsák meg a szerződést a Bem utcai lakásban.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

72/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 
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Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testület megtárgyalta Kerékgyártó Pálné kérelmét 

és úgy döntött, hogy a Pákozd, Bem utca 45. 

szám alatti önkormányzati bérlakást további egy 

évre kérelmező családjának bérbe adja.  

Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés 

megkötésére.  

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: 2013. június 15. 

 

B.) A pákozdi Németjuhász Klub tagjainak kérelme 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Farkas József részéről érkezett kérelem a Németjuhász Klub tagjainak a 

nevében. A Településfejlesztési Bizottság előtt volt a kérelem. Kérte, hogy ismertesse az 

álláspontját a Bizottság Elnöke.  

Kardos Ferenc: A Németjuhász Klub tagjai helyet kérnek, ahol a kutyák oktatását végzik. A 

kultúrház hátsó udvarát szeretnék erre a célra használni. Vállalják, hogy ennek fejében karban 

tartják ezt a részt. A Klub már sok dicsőséget hozott a falunak különböző versenyeken. 

Javasolja a bizottság elnökeként, hogy adjanak helyet a képzésnek.  

Takács János: Régebben már volt rá példa, hogy a Kultúrház hátsó udvarát használták erre a 

tevékenységre. Abban az időben sem volt semmi probléma velük. Azt kell meghatározni, 

hogy mikor és milyen feltételekkel használhatják a területet, figyelembe véve a mások 

érdekeit. A szerződés megkötésnél ezeket rögzíteni kell. 

Szabó Gábor: Annyit szeretne hozzátenni, hogy a környékben működő egyéb intézményeket, 

(templom, cukrászda, Művelődési Ház) nem zavarhatják tevékenységükkel. Illetve a 

kulturális programokat vegyék figyelembe.  

Takács János: Kérte, hogy aki támogatja, a kérelmet szavazzon.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

73/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 
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Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testület megtárgyalta a pákozdi Németjuhász 

Klub tagjainak kérelmét.  

A Képviselő-testület a klub kérelmét támogatva 

úgy döntött, hogy hozzájárul a kultúrház mögötti 

terület heti 4 alkalommal történő ingyenes 

használatához a terület gondozása ellenében. A 

kutya foglalkozások ideje a templom működését 

nem zavarhatja, a kultúrház programjaiba nem 

ütközhet.  

Felkéri a polgármestert a megállapodás 

elkészítésére és aláírására.  

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: 2013. június 15. 

 

C.) Kissné Vörösmarty Mária pályázati referensi megbízása 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Annak idején, amikor a Kissné Vörösmarty Mária képviselő asszony beteg lett 

a Szociális Bizottságban végzett munkáját a pályázatok előkészítésével együtt átvette Törzsök 

Erzsébet. Törzsök képviselő asszony időközben munkába állt, mert a kislánya elérte a három 

évet, ezért szükség lenne a tehermentesítésére. Most az utóbbi időben Marika már részt tudott 

venni kisebb volumenű, de mégis fontos pályázatok előkészítésében. Javasolja, hogy Kissné 

Marikát pályázati referens feladatokkal bízzák meg. Jelenleg is vannak előkészítés alatt 

pályázati anyagok, amikben jó lenne, ha a Képviselő-testület is részt venne már az első 

perctől kezdve. Van e ezzel kapcsolatban valakinek véleménye?  

Törzsök Erzsébet: Örömmel veszi és megköszöni a tehermentesítést.  

Budai Viktor: Két dolog jutott ezzel kapcsolatosan eszébe. Az egyik az, hogy a Marika 

megbízását biztosan tudja támogatni. A másik a tiszteletdíjakkal kapcsolatos. Annak idején a 

Marika visszafizette a tiszteletdíja egy részét, mert nem vett részt a testület munkájában. Jól 

tudja e, hogy csak azok a képviselők kaphatnak tiszteletdíjat, akik részt vesznek valamilyen 

bizottságban.  

Takács János: Aki részt vesz a testület munkájában az jogosult a tiszteletdíjra akkor is, ha 

nem tagja bizottságnak. Marika azért utalta vissza a díja egy részét, mert a betegsége miatt 

nem tudott részt venni a munkában.  

Szabó Gábor: Marikával lett erről egyeztetve? 
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Takács János: Azt remélte, hogy itt lesz ma az ülésen, de jelezte, hogy orvoshoz kell mennie 

és később fog jönni. Úgy gondolja, hogy a Marika szívesen vállalja ezt a munkát.  

Kardos Ferenc. Ő úgy emlékszik, hogy régen is feladata volt a pályázat figyelése. Most 

visszakapja a megbízását.  

Budai Viktor: Akkor úgy volt meghatározva a munkaköre, hogy abban a pályázat figyelése 

is benne volt. Most viszont már a nyugdíjazására készül.  

Takács János: Amikor önálló feladatként kapta meg a művelődési ház vezetését valóban 

benne volt a munkakörében a pályázatok készítése is. Most új helyzet állt elő. A 

pályázatoknál általában lehetőség van a közreműködők díjazásának a beépítésére. Ezzel 

biztosítva lenne a díjazása. Azt javasolja, hogy hozzanak egy érdemi döntést, és hogyha a 

Marika elfogadja és vállalja, akkor lép érvényre.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

74/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete felkéri Kissné Vörösmarty Mária 

képviselőt, hogy szakértelmével segítse az 

önkormányzat munkáját, pályázatfigyelés és 

pályázatírásban való közreműködés terén. 

 

D.) Szociális Szövetkezet kérelme 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Van egy kérelem, ami arról szól, hogy Szociális Szövetkezetet akar egy csapat 

Pákozdon és környékén létrehozni. Első körben az önkormányzat támogatását kéri. A 

kezdeményező a többi önkormányzattal is felvette a kapcsolatot és amennyiben meg tudnak 

egyezni, együttműködési megállapodást írnak alá. Több pozitív dolog vetődik fel a 

szövetkezettel kapcsolatban. Hosszabb távon tudnak foglalkoztatni munkanélkülieket. 

Lehetőségük van gépbeszerzésekre. A megbeszélésen felvetette, hogy az üdülőterületeken 

szervezzék meg a zsákos szemétszállítást. Ez az önkormányzat részére nagy segítség lenne. 

Javasolja, hogy támogató nyilatkozatot adjanak ki a részükre, a többit pedig menet közben 

megtárgyalja a Képviselő-testület.  

Szabó Gábor: Kérte, hogy ismertessék vele az anyagot, mert az interneten nem olvasta ezt a 

kérelmet.  
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Takács János: A Szociális Szövetkezet pályázaton keresztül tud forrást biztosítani a 

tevékenységük kialakításához.  

Szabó Gábor: Első olvasatra jónak tűnik. Tíz fő tartósan munkanélkülit tudnak 1 évig 

foglalkoztatni.  

Takács János: 50 millió forintig lehet pályázni és ennek a 20%-a eszközbeszerzés lehet. Ez 

10 millió forint gépbeszerzést jelent.  

Kéri, hogy szavazzon az, aki egyetért az előterjesztéssel. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

75/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testület megtárgyalta a PARKI Szociális 

Szövetkezet kérelmét. 

 A szövetkezet indulni kíván egy Uniós 

pályázaton (száma: 2.4.3.D-3-13-1), melynek 

célja a szociális gazdaság fejlesztése a 

konvergencia régiókban.  

Az önkormányzat a szövetkezet célkitűzéseivel, 

pályázati céljaival egyetért, azt támogatja.  

Felkéri a polgármestert a támogató nyilatkozat 

kiadására. 

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: 2013. június 15. 

 

 

E.) Társulási megállapodások felülvizsgálata 

E/1. A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása  

       felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Takács János polgármester 
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Takács János: A társulások véglegesítésére jöttek vissza anyagok. Ezek a Velencei Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás, a „HUMÁN” Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodása valamint a fogorvosi 

körzeti ellátás. A jegyző úr az anyagot kiküldte. Megkérdezte, hogy van e valakinek 

észrevétele.  

dr. Németh Attila: Neki csak észrevétele van. Ez az egész megállapodás tervezet arról szól, 

hogy az önkormányzatok összefognak és közösen próbálják szervezni az ügyeletet. A 

bizottsági ülésen már elmondta, hogy bár már kétszer volt kérés az önkormányzatok felé, 

hogy emeljék az ügyeleti díjakat, de az még így is annyira alacsony, hogy folyamatos 

problémát okoz az ügyelet megszervezése. A kétszeri emelés után valamit javult a helyzet, de 

még mindig kevés a juttatás. A júniusi beosztást még nem tudták leadni, mert nem volt aki 

vállalja például a június 2-át. Ez hónapról hónapra így van.  

Takács János: Ez az önkormányzat támogatta az emelésre vonatkozó kérelmet. Az 

önkormányzatoknak kötelességük biztosítani az ügyeletet. Akár az orvosi ügyeletet akár a 

humán családsegítő szolgálatot veszik figyelembe, társulásban sokkal kedvezőbb az 

önkormányzatoknak a működtetése. Ha valamelyik település ezt nem tudja mérlegelni 

nehezen tudja a maga részéről elfogadni. 

dr. Németh Attila: Ezt köszönik, de sajnos még mindig van olyan település, aki nem adott 

választ. Se igent se nemet.  

Takács János: Javasolja, hogy az orvosi ügyeletre vonatkozó előterjesztést fogadják el. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

76/2013.(V.27.) számú önkormányzati határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Velencei Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása felülvizsgálatára” vonatkozó 

előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 

I. 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete: 

• Velence Város Önkormányzata Képviselőtestületével  

• Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselőtestületével  

• Nadap Község Önkormányzata Képviselőtestületével  

• Pázmánd Község Önkormányzata Képviselőtestületével  

• Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestületével  

• és Vereb Község Önkormányzata Képviselőtestületével  

közösen dönt arról, hogy a: 
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Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás  

Társulási Megállapodását 

 

a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 

továbbiakban: Mötv. – 146. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálják, az 

Mötv. szabályainak megfelelően a II. pontban részletezett tartalommal módosítják, melynek 

alapján a jelenleg nem jogi személyiséggel működő Társulás 2013. július 1-jei kezdő hatállyal 

– jogfolytonosan – jogi személyiségű Társulásként működik.  

II. 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás Társulási Megállapodását 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Társulási Megállapodás az 1. pontot megelőzően kiegészül a  „Preambulum” címmel, 

egyidejűleg a Megállapodás bevezetője 1. pont számozást nyer, melyben az 

„állapodnak” mondatrész „állapodtak” múlt időre módosul, melyet követően a 

Preambulum kiegészül az alábbi 2. és 3. ponttal: 

„2. A Megállapodás I/3.1. pontjában meghatározott tagjai „Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. 

§ (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az 1997. évi CLIV. tv 152.§ (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározott egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatot 

– mely központi ügyeleti formában működik - a jövőben is együtt, közösen 

kívánják teljesíteni, melyre tekintettel az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglalt 

felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a közöttük 1996. június 1.-jei hatállyal 

létrejött Megállapodást 2013. július 1.-jei hatállyal módosítják, mely időponttól 

kezdődően a Társulás jogi személyiségi Társulásként működik tovább, annak 

rögzítésével, hogy a Társulás tevékenysége jogfolytonos: 

• a Társulás elnevezése, székhelye, 

• a Társulás tagi összetétele, 

• a Társulás által ellátott feladatvégzés változatlan. 

3. A Társulási Megállapodás módosítása a Társulási Megállapodásban rögzített 

elveket, értékeket, a közösen ellátott feladatok megvalósítására vonatkozó hatékony 

együttműködést fenntartva, az Mötv. társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek való 

megfelelés igényével tartalmazza a tagi Önkormányzatok Képviselőtestületei 

megállapodásait.” 

2. A Társulási Megállapodás 1. pontja a „II. A Társulás célja” című fejezet 1. pontjává 

válik, a 2. pont hatályát veszti. 

3. A Társulási Megállapodás 3. és 4. pontja a „I. Általános rendelkezések” című fejezet 1. 

és 2. pontjává válik, egyúttal „A Társulás elnevezése:” meghatározás helyébe „A 

Társulás neve:” meghatározás lép. 
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4. A Társulási Megállapodás 5. pontja az I. Fejezet 3. pontjába épül be az alábbiak szerint, 

kiegészülve a 4.-11. pontokkal:  

„3. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, a települések lakosságszámai: 

  Állandó  lakosságszáma 

  2013. január 1-jei állapot szerint: 

3.1. Velence Város Önkormányzat  5657 

székhelye:  2481 Velence, Tópart u. 26. 

képviseli: Oláhné Surányi Ágnes 

  polgármester 

3.2. Kápolnásnyék Község Önkormányzata  3664 

székhelye:  2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28. 

képviseli:  Dr. Farsang Zoltán  

  polgármester 

3.3. Pákozd Község Önkormányzat  3223 

székhelye:  8095 Pákozd, Hősök tere 9. 

képviseli: Takács János 

  polgármester 

3.4. Pázmánd Község Önkormányzat  2070 

székhelye:  2476 Pázmánd, Fő u. 78. 

képviseli: Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika 

  polgármester 

3.5. Sukoró Község Önkormányzat  1346 

székhelye:  8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a. 

képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva 

  polgármester 

3.6. Nadap Község Önkormányzat  549 

székhelye:  8097 Nadap, Haladás u. 56. 
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képviseli: Wagner Péter 

  polgármester 

3.7. Vereb Község Önkormányzat  828 

székhelye:  2477 Vereb, Fő út 10. 

képviseli: Kurcz Mária 

  polgármester 

4. A Társulás keretében ellátott központi ügyelet ellátásával kapcsolatos feladat- és 

hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja. 

5.  A Társulási Megállapodás határozatlan időtartamú. 

6. A Társulás működési területe: a társult Önkormányzatok teljes közigazgatási 

területére terjed ki. 

7. A Társulás önálló jogi személy. 

7.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

7.2. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik. 

7.3. A Társulás szakágazati besorolása: 862100 Általános járóbeteg ellátás 

A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységét a VIII./11. pont 

nevesíti.  

7.4. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési 

határozatban állapítja meg.  

A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként szükséges 

hozzájárulás összegét a VIII/7. pontokban rögzítettek szerint és 

esedékességgel utalják át.  

7.5. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Velencei 

Polgármesteri Hivatal – továbbiakban: Polgármesteri Hivatal - útján 

gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról.  

7.6. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem 

haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

8. A Társulás bélyegzője:  Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás felirattal 

ellátott körbélyegző, középen Magyarország címerével. 
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9. A Társulás képviseletét:  a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke, 

együttes akadályoztatás esetén a Társulás korelnöke látja 

el. 

 

10. A Társulás kijelölt székhely önkormányzata: Velence Város Önkormányzata  

 székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26. 

 

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

5. A Társulási Megállapodás 6. – 15. pontjai hatályukat vesztik, egyúttal a Megállapodás 

kiegészül az alábbi III. – XV. fejezetekkel: 

 

„III. 

TÁRSULÁS FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, A FELADAT ELLÁTÁS MÓDJA 

 

1. A Társulás feladatköre és tevékenysége: 

1.1.  A Társult Önkormányzatok közigazgatási területén a háziorvosi és 

gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti feladatok közös 

ellátása. 

1.2. az 1997. évi CLIV. tv. 152.§ (1) bekezdése c) pontjában foglalt háziorvosi 

és gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás központi 

ügyelet formájában történő közös megvalósítására terjed ki. 

1.3. A Társulás a központi ügyeleti feladatellátást a Velencei Központi Orvosi 

Ügyeleti Társulás s az I./3. pontban nevesített tagi önkormányzatai , mint 

megbízók s a társasági részesedésükkel  alapított Velencei-tavi Kistérségi 

Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. – melynek székhelye: 2481 

Velence, Balatoni út 65. fsz. 1., továbbiakban: egészségügyi szolgáltató – 

között 2012. október 1-i hatállyal határozatlan időtartamra létrejött 

Velencén 2012. július 31.-napján kelt ellátási szerződés útján látja el. 

1.4. A Társulás 2013. július 1-i hatálytól jogi személyként működése az 1.3. 

pontban foglalt ellátási szerződést nem érinti. 

1.5. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a központi orvosi 

ügyeleti feladatot az I/3. pontban részletezett ellátási szerződés esetleges 

megszűnése estén is a feladatellátás végzésére jogosult egészségügyi 

szolgáltatóval kötött szerződés útján kívánják megvalósítani, a Társulási 
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Tanács ezen feladatra nézve önálló helyi önkormányzati költségvetési szerv 

alapítására nem jogosult. 

IV. 

A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS A TAGJAIT MEGILLETŐ  

SZAVAZATARÁNYOK 

 

1. A Társulás legfőbb szerve: a Társulási Tanács.  

2. A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a 

Képviselő-testületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori 

polgármesterét delegálják. 

 A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az 

őt helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselő-testületének a 

polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott 

képviselő-testületi tag.  

A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és 

kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Társulási 

Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek – 

közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt -  eseti 

meghatalmazással kell rendelkeznie. 

3. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.  

4. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja 

mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv., az Áht., az Eütv. települési 

önkormányzat részére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás tekintetében 

meghatároz. 

V.  

A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZTALÁNAK MÓDJA, A MINŐSÍTETT 

DÖNTÉSHOZATAL ESETEI  

1. A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja. 

 A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is 

tarthat. 

2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkormányzatának 

polgármestere hívja össze.  

3. A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását. 
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3.1. A Társulási Tanács – a Társulás, mint jogi személy törzskönyvi bejegyzése 

érdekében a Társulási Megállapodás módosítás teljes körű jóváhagyását 

követően tartott ülésén - mondja ki a 2013. július 1-i hatályú megalakulását, 

s választja meg a Társulási Tanács elnökét. 

3.2. A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács 

elnökét, az alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 

• a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,  

• megválasztja az alelnököt,  

4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum 2-szer, a Társulási 

Tanács által meghatározott időpontban tartja. 

5. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, azaz 

két tagjának, 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. 

6. Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük 

akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze, s vezeti le. 

7. A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai 

követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

8. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 

 A Társulási Tanács ülésén állandó meghívottként tanácskozási joggal vehetnek 

részt a társult önkormányzatok jegyzői. 

9. A Társulási Tanács: 

9.1. zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor.  

9.2. Zárt ülést tart az érintett kérésére választás, felmentés és állásfoglalást 

igénylő személyi ügy tárgyalásakor.  

9.3. 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. 

10. 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.  

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulási Tanács 

legalább négy tagja jelen van.  
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 A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához legalább 

annyi tag „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 

szavazatainak több, mint felét, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot 

elutasította.  

13. A minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához: 

• legalább 4 tag „igen” szavazata szükséges,  

• mely eléri a Társulásban részt vevő tagok által képviselt települések 

lakosságszámának a felét,  

melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.  

14. Minősített többség szükséges: 

14.1. A 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

14.2. A hatáskörébe utalt, választás, felmentés esetén. 

14.3. A hatáskörébe tartozó ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához, 

megszüntetéséhez.  

14.4.  A közös feladatellátáshoz való csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében. 

14.5. A Tag kizárásához. 

14.6. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá az 

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további ügyekben.  

15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással 

hozza meg. 

15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

• a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább két 

tagjának 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  ügyrendi javaslat kérdéseiben.  

15.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a V/9. pontban meghatározott 

ügyekben. 

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

meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  

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

Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a 
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Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg 

lehet ismételni.  

16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

16.1. A Társulás elnöke megválasztása. 

16.2. A Társulás alelnöke megválasztása. 

16.3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése. 

16.4. Az éves költségvetés, valamint a zárszámadás megvitatása, elfogadása, 

módosítása, ennek keretében a tagdíj s az ellátási szerződéshez kapcsolódó 

működési hozzájárulás évenkénti összegének megállapítása, a Társulás 

tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról döntés.  

16.5. A Társulás elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás 

tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása. 

16.6. A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés. 

16.7. A Társulás vagyonáról való rendelkezés. 

16.8. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának, éves munkatervének 

elfogadása, módosítása. 

16.9. Pályázatok benyújtásáról való döntés. 

16.10. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról döntés. 

16.11. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése. 

16.12. A Társuláshoz önkormányzati közös feladatellátáshoz történő csatlakozás 

elfogadása. 

16.13. A tag kizárásáról döntés. 

16.14. A közös feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, egyéb polgári jogi 

szerződés megkötése jóváhagyása.  

17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási 

Tanács elnöke, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Velencei Polgármesteri 

Hivatalt vezető jegyző ír alá, annak elkészítéséről – s a felterjesztéséről – a 

Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző gondoskodik.  

17.1. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 52. § (1) bekezdésében 

foglaltak az irányadóak.  

17.2. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  
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17.3. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv(ek)et az ülést követő 15 

napon belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.   

18. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre: 

Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése 

alapján átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök 

gyakorlására jogosítják fel: 

18.1. A központi orvosi és gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátási feladatra ellátási szerződés megkötése, módosítása, annak 

megszüntetése. 

18.2. A hatályos ellátási szerződés megszűnése esetén az új egészségügyi 

szolgáltató kiválasztása, a „közbeszerzésekről” szóló mindenkor hatályos 

törvényi rendelkezésben meghatározott értékhatár esetén a közbeszerzési 

eljárás lefolytatása, döntés a legkedvezőbb ajánlatot tevő személyéről. 

19. A Társulási Tanács működésének további részletes szabályait a Társulás 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

VI. 

A TÁRSULÁSI TANÁCS TISZTSÉGVISELŐI 

A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE 

1. Társulás Elnöke: 

1.1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az 

önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.  

1.2. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás 

elnökének megválasztásához minősített többség szükséges.  

1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás 

működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és 

utalványozási feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás 

képviseletét az alelnök, mindkettőjük egyidejű akadályoztatása esetén a 

korelnök látja el. 

1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg.  

2. Társulás alelnöke: 

2.1. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját 

tagjai sorából, alelnököt választ. 
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2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács 

alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges. 

3. Társulás Munkaszervezete: 

3.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának 

szervezését a Velencei Polgármesteri Hivatal látja el. 

3.2. A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 

3.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése. 

3.2.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása.  

3.2.3. Adatot, információt szolgáltat a Társulásban részt vevő 

Önkormányzatok részére a Társulási Tanács működéséről, 

feladatellátásról. 

3.2.4. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.  

3.2.5. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

3.2.5.1. A Társulás költségvetése tervezésének, zárszámadás 

tervezetének előkészítése, pénzügyi-számviteli, gazdálkodási 

feladatainak ellátása. Az információszolgáltatás, a 

pénzforgalmi jelentések elkészítése. 

3.2.5.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos 

elszámolási feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a 

Magyar Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, 

valamint egyéb szervek felé. 

3.2.5.3. A Társulás fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások 

(különösképpen: az önkormányzati hozzájárulások) elkészítése 

és dokumentált egyeztetése a társult önkormányzatokkal a 

beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően. 

3.2.5.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt 

feladatok végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának 

elkészítése. 

3.3.  Az Velencei Polgármesteri Hivatal által a Társulás működésével kapcsolatos 

feladatokat ellátó köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző 

gyakorolja.  

A jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselőt, aki a 

Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében 
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kapcsolattartásra jogosult és köteles, melyről – s a változásairól – a Tanács 

tagjait tájékoztatja. 

3.4. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács 

avagy a Polgármesteri Hivatal jogosult a működésének biztosításához s a 

munkaszervezeti feladatok ellátásához kapcsolódóan – külön megbízási 

szerződés útján – jogi és gazdálkodási szakértő igénybevételére, melynek 

fedezetét a tagdíj biztosítja.  

3.5. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további 

szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 

meghatározni.  

VII. 

A TÁRSULÁS VAGYONA 

1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melyet a Társulás éves költségvetéséről 

szóló határozata mellékletében kell rögzíteni.  

2. A Társulás ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. 

3. A Társulás ingóvagyonnal rendelkezik, a központi orvosi ügyelet ellátáshoz 

szükséges külön leltár szerinti eszközök és felszerelések, melyeket az I/3. pontban 

nevesített egészségügyi szolgáltató használatába adott. 

4. A Társulás vagyona: törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát 

gyarapítja és a vagyon további részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a 

Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon. 

5. A Társulás működése során a költségvetése vásárolt, vagy egyéb jogcímen 

szerzett vagyon (tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül. 

5.1. A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen 

vagyontárgyak megosztása a Társulás működési területéhez tartozó társult 

Önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában történik, 

amennyiben a Társulás által benyújtott pályázat útján a működési területhez 

tartozó Önkormányzatok biztosították a „saját” erőt.  

5.2. Amennyiben az központi orvosi ügyelet elhelyezését biztosító - a Velencei-

tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonát képező ingatlanban kialakított 

„ügyeleti rendelő” helyiségcsoportba pályázatok benyújtása útján történik az 

ingóbeszerzés, úgy az ily módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga a „saját 

erőt” biztosító Társulást, avagy Önkormányzatot illeti meg.  

6. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás 

tagjait az 5.1. és 5.2. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk – amennyiben az nem 

állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma – arányában illeti meg. 
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7. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése 

nem történhet olyan módon, hogy az önkormányzati közfeladat, a közszolgáltatás 

ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése a közfeladat 

ellátása. 

8. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 

során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 

halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 

vagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

9. A közös tulajdonnal történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében 

biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése 

során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati 

jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

10. A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási rend 

szerint el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon 

kiadására csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás 

feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött 

szerződés alapján használati díj illeti meg, amennyiben a tartozását a Társulás felé 

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

11. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya időtartama 

alatt a vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási 

vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a 

tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető.  

12. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács 

gyakorolja.  

VIII. 

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS  

ÉS SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

 

1. A Társulás az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 

Áht.), a „számvitelről” szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási 

jogszabályai szerint gazdálkodik, pénzügy-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri 

Hivatal látja el. 

2. A Társulás költségvetése külön tételként foglalja magába a munkaszervezeti 

feladatok ellátására vonatkozó költségvetési összeget, melynek fedezetét a tagdíj 

biztosítja. 
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3. A Társulás működésének fedezeteként - állami költségvetési forrás 

igénybevételének hiányában – az önkormányzati működési hozzájárulás: a tagdíj 

szolgál. 

4. A központi orvosi ügyelet közös finanszírozásának fedezeteként elsődlegesen a 

mindenkori hatályos és állami költségvetési törvényben meghatározott háziorvosi 

és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátási feladat 

megvalósításához nyújtott egészségbiztosítási hozzájárulás s a tagi 

Önkormányzatok részéről közvetlenül az egészségügyi szolgáltató részére 

biztosított önkormányzati működési támogatás szolgál a III./1.3. pontban 

nevesített ellátási szerződésben foglaltak szerint. 

 

Az egészségbiztosítási finanszírozás közvetlen igénybevételére a Társulás és a 

tagi Önkormányzatok rendelkezései szerint az egészségügyi szolgáltató jogosult. 

5. A társult önkormányzatonkénti tagdíj és működési hozzájárulás vetítési alapja 

költségvetés és a zárszámadás során – az OEP finanszírozás esetében irányadó - a 

tárgyévet megelőző év október 1-jei állapot szerinti teljes lakosságszám. 

6. Az éves költségvetés meghatározását megelőzően tárgyévet megelőző év 

december 15-napjáig kerül sor a tagdíj s az önkormányzati működési hozzájárulás 

meghatározására oly módon, hogy az egészségügyi szolgáltató részére 

biztosítandó működési hozzájárulást évente november 15.-napjáig a Társulási 

Tanács felülvizsgálja, s javaslatot tehet az ellátási szerződés, a tagi 

Önkormányzatok általi működési támogatás összegének módosítására. 

 A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei a tárgyévet megelőző év december 

15-napjáig a meghatározott összegek következő évi költségvetés keretében történő 

biztosítására alakszerű határozat meghozatalával kötelezettséget vállalnak.   

7. Az Önkormányzatok az őket terhelő tagdíj összegét havi bontásban, havonta előre 

a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a hónap 15. napjára szóló 

esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását megelőző 

időszakban az előző évi társult önkormányzatonkénti költségvetési hozzájárulás 

egy tizenkettedét kell utalni minden hónap 15. napjáig. 

A társult Önkormányzatok az egészségügyi szolgáltató részére a működési 

támogatást a tárgy hónapot megelőző hónap 20.-napjáig közvetlen átutalással 

teljesítik közvetlenül az általa megküldött számla alapján. 

8. A Társulási Tanács a központi orvosi ügyelet működtetéséhez kapcsolódóan 

meghatározott célhoz kötötten minősített többséggel dönthet többletköltség 

hozzájárulásról, meghatározva annak esedékességi időpontját. 
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9. A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költség-hozzájárulás 

elszámolása az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) 

keretében történik.  

10. Inkasszó: 

10.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást 

(tagdíjat,) legalább 3 hónapja nem teljesítő, avagy részben teljesítő 

Önkormányzattal szemben – amely a Társulási Tanács elnöke  a székhely 

Önkormányzat érintettsége esetén a Társulás alelnöke írásbeli felszólítása 

ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget 

kötelezettségének - azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, 

mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. 

10.2. A társult Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó 

levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek az Velencei Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint 

azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a 

társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják 

vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási 

Tanács elnöke részére a Társulási Megállapodás módosítása hatálybalépését 

követő 15 napon belül: 2013. július 15.-napjáig átadni.  

10.3. A társult Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 

napon belül szintén köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új 

számlavezető pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi 

jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat 

azzal, hogy a tag a társulási tagsági jogviszonya fennállásáig a 

felhatalmazást szintén nem vonhatja vissza. 

11. A Társulás szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek 

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi 

nyilvántartási bejelentéséről – s annak esetleges szakfeladati rend változása miatti 

módosításáról – a Társulási Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni: 

Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

862102 háziorvosi ügyeleti ellátás 

 

IX. 

TÁRSULÁS KÖZÖS FELADATELLÁTÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS 
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1. A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi közös 

feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen 

Megállapodás VIII. Fejezetében foglalt azonos szabályok, és feltételek mellett 

csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 4 hónappal korábban kell meghozni, s 

a Társult Képviselő-testületek részére megküldeni. 

2. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei általi csatlakozás a hónap első napjára 

szóló hatállyal történhet. 

3. Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem 

igényli, azonban a feladat ellátására a Társulási Tanáccsal a 4. pont szerinti 

tartalommal külön megállapodást kell kötni.   

4. Az orvosi ügyeleti feladat átadására-átvételére vonatkozó megállapodásnak az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 

4.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.  

4.2. Az egészségügyi szolgáltató felé a tagi Önkormányzatok által évente 

biztosított működési támogatás megfizetésére vonatkozó 

kötelezettségvállalást. 

4.3. A Megállapodás határozatlan avagy határozott időtartamát. 

4.4. A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.  

4.5. Az egészségügyi szolgáltatóval a III./1.3. pontban nevesített ellátási 

szerződéssel azonos tartalmú ellátási szerződés megkötésére vonatkozó 

kötelezettségvállalást. 

4.6. Inkasszó alkalmazásához felhatalmazó levél megadására vonatkozó 

megállapodást. 

5. Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társuláshoz tagként kíván csatlakozni, 

úgy a csatlakozásra a X. Fejezetben foglaltak az irányadók. 

X. 

A TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÁS 

1. A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó 

Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges. 

2. A Társult Képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon helyi 

önkormányzatok képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek: 

2.1. elfogadják a Társulás céljait, 

2.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladat költségkímélő 

megvalósításában, 
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2.3. továbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el. 

3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselőtestületének az 1.1. pontban 

foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell 

megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni évente január 1. és július 1.-

napjával lehet, s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.  

4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata 

alapján a társult Képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási 

Megállapodás egyidejű módosításával.  

XI. 

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 a Társulás 

költségvetési beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a 3.1. – 3.7. pontban 

felsorolt tagi Önkormányzatok közül az első három, a következő években 

folyamatosan sorban haladva a következő három Önkormányzat 

Képviselőtestülete által delegált 1-1-1 fő delegált képviselőtestületi tagból álló 3 

tagú Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – a Polgármesteri Hivatal 

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. 

XII. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

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

megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják.  

2. A Társulásból történő kiválás esetén a Társulási Megállapodás módosításában – 

mely a tagok körét érinti – a kiváló tag már nem vesz részt. 

 

XIII. 

A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS 
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1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület vonatkozó határozata 

megküldésével a naptári év utolsó napjával kiválhat. 

A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell 

meghozni, s azt írásban a Társulási Tanáccsal közölni. 

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

jogviszony kiválással mindaddig az 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.  

3. A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik: 

3.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 

3.2. ha a Társulás Képviselő-testületei a Társulás megszűnését közös 

megegyezéssel kimondják.  

4. Kizárással:  

4.1. A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja a 

Társulás azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi 

kötelezettségeinek ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, s az 

inkasszó nem vezetett eredményre: 

4.1.1. a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési 

kötelezettségét több mint egy hónapig elmulasztja, 

4.1.2. a tag az egészségügyi szolgáltató részére a működési támogatást nem/ 

avagy késedelmesen fizeti meg, mely által a társult 

Önkormányzatokra nagyobb anyagi teher hárul, 

4.1.3. vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél 

megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének 

a Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett 

eleget.  

4.2. A 4.1. pont szerinti jogcímeken történő tagsági viszony megszűntetésére 

vonatkozó Társulási Tanács döntést, egy írásbeli felszólításban foglalt 

eredménytelen határidő (8 nap) leteltét követően lehet meghozni. A tagsági 

jogviszony megszűnése nem jelenti a kötelezettségek elévülését. A Társulási 

Tanácsnak kötelessége minden jogszerű eszközt felhasználni annak 

érdekében, hogy a tartozást behajtsa.  
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4.3. A tagsági jogviszony a Társulási Tanács határozatában meghatározott 

legalább 30 napos időtartamot figyelembe vevő, a hónap utolsó napjára 

szóló időpontban szűnik meg. 

5. A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartalmazó Megállapodás felmondása: 

A Társulási Tanács az 5. pont szerinti szabályok mellett felmondhatja azon 

érintett Önkormányzattal kötött Megállapodást, mely önkormányzati fizetési 

kötelezettségét a VIII. Fejezetben foglaltak szerint nem teljesíti, és az inkasszó 

nem vezetett eredményre.  

A felmondás a felszólításban foglalt teljesítési határidőhöz legközelebbi hónap 

utolsó napjára szólhat. 

6. Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési kötelezettségét 

nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

megfizetésére s a Társulásnak okozott többletköltségek, károk megfizetésére is 

köteles.  

XIV. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

1. A Társulás megszűnik, ha: 

1.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-

testületi határozattal kimondja; 

1.2. törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul; 

1.3. a törvény erejénél fogva; 

1.4. bíróság jogerős döntése alapján. 

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó 

vagyont a tagok a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában 

a végleges támogatások arányos részének betudásával kell felosztani a VII. 

Fejezetben rögzítettek teljes körű figyelembevételével. 

3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 

4. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok képviselő-

testületei minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában 

felelnek azzal, hogy azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon 

szolgál. 

XV. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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1. A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulási 

Megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, 

egyeztetéssel kívánják rendezni. 

Amennyiben egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy 

megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselő-testület 

kérheti 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 Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság hatáskörébe tartozik.  

2. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és a 

Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

3. A Társulási Megállapodás módosítása 2013. július 1.-napján lép hatályba azzal, 

hogy a Társulás, mint jogi személy létrejöttéhez a törzskönyvi nyilvántartásba 

való bejegyzése szükséges.  

4. A Társulási Megállapodás I. számú módosítását: 

- Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete … /2013. (V…..) 

- Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. (V…...) 

- Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. (V…...) 

- Pákozd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2013. (V.27.) 

- Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. (V…...) 

- Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. (V…...) 

- Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. (V…...) 

számú határozatával fogadta el, s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.” 

III. 

1. Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az előterjesztés 1. 

számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.  

Felelős:  Takács János polgármester 

Határidő: döntést követő 8 nap. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás Társulási Megállapodása 

„az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi 

CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.  

Felelős:  Takács János polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 



32 

 

IV. 

A Képviselő-testület felkéri a székhely Önkormányzat, Velence Város Önkormányzata 

polgármesterét hogy a Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás egységes szerkezetbe 

foglalt Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 

a Társulás jogi személyként történő törzskönyvi nyilvántartásba 2013. július 1-jei hatályú 

bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg.  

Takács János               a jegyző távollétében                    Dr. Varjú Mihály  

polgármester                     aljegyző 

 

E/2. A „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 

       Társulási Megállapodása  felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Javasolja, hogy a Humán Családsegítőre vonatkozó előterjesztést fogadják el.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

77/2013.(V.27.) számú önkormányzati határozata 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Velence Város, 

Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, Pákozd, Zichyújfalu 

községek „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 

Társulási Megállapodása felülvizsgálatára, s annak módosítására” vonatkozó 

előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 

I. 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 

• Velence Város Önkormányzata Képviselőtestületével  

• Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselőtestületével, 

• Nadap Község Önkormányzata Képviselőtestületével 

• Pázmánd Község Önkormányzata Képviselőtestületével 

• Vereb Község Önkormányzata Képviselőtestületével 

• Sukoró Község Önkormányzata Képviselőtestületével 

• Lovasberény Község Önkormányzata Képviselőtestületével 

• és Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselőtestületével  

közösen dönt arról, hogy a: 
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Velence Város, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Sukoró,  

Lovasberény, Pákozd, Zichyújfalu községek  

„HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás  

Társulási Megállapodását 

a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 

továbbiakban: Mötv. – 146. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálják, az 

Mötv. szabályainak megfelelően a II. pontban részletezett tartalommal módosítják, melynek 

alapján a jelenleg nem jogi személyiséggel működő Társulás 2013. július 1-jei kezdő hatállyal 

– jogfolytonosan – jogi személyiségű Társulásként működik.  

II. 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Velence Város, Kápolnásnyék, Nadap, 

Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, Pákozd, Zichyújfalu községek „HUMÁN” 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodását 2013. 

július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. A Társulási Megállapodás a bevezetőt megelőzően kiegészül a „Preambulum” címmel, 

melynek a bevezető az 1.  pontjává válik. Ezen 1. pont „1999. március 22-i hatállyal” 

mondatrésze hatályát veszti, melyet követően kiegészül az alábbi 2. ponttal: 

„2. A Társulás tagjai az 1. pontban részletezett önkormányzati feladatokat a jövőben is 

együtt, közösen kívánják teljesíteni, melyre tekintettel „a Magyarország helyi 

önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 146. § 

(1) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve a közöttük a 

XVII/4. pontban megjelölt Képviselőtestületi határozattal elfogadott 1. pont szerinti 

Társulási Megállapodást 2013. július 1-jei hatállyal módosítják, mely időponttól 

kezdődően a Társulás jogi személyiségi Társulásként működik, annak rögzítésével, 

hogy: 

2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos, 

2.2. a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan, 

2.3. a Társulás által ellátott feladatellátás változatlan, 

2.4. a Társulás által fenntartott „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

működése is jogfolytonos. 

A Társulási Megállapodás módosítása a Társulási Megállapodásban rögzített elveket, 

értékeket, a közösen ellátott feladatok megvalósítására vonatkozó hatékony 

együttműködést fenntartva az Mötv. társulásokra vonatkozó rendelkezéseinek való 

megfelelés igényével tartalmazza a tagi Önkormányzatok Képviselő-testületei 

megállapodásait.” 
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2. A Társulási Megállapodás az 1. pontot megelőzően kiegészül az „I. Általános 

rendelkezések” fejezetcímmel, a Társulás elnevezése „A Társulás neve:” címmel 1.1. 

pont jelölést, míg a Társulás székhelye 1.2. pont számozást nyer, melyben a Társulás 

székhelye címe „Tópart u. 52.” címről „Tópart u. 26.” címre módosul, s az 1.1. pont 

kiegészül az alábbi  második bekezdéssel: 

„A Társulás rövidített neve:  „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményi Társulás” 

3. A Társulási Megállapodás 1/A, 4.1.3., 4.4., 5.3. illetőleg 7.-9. pontjai hatályukat vesztik 

míg:  

• a 2.1. pontban a tagi Önkormányzatok felsorolása 2.1-2.9. pont számozást nyer,  

• a 2.2.-2.3. pontok az I. Fejezet 2. és 3. pontjaivá válnak. 

• a 3. pont címe a II. Fejezet  címévé válik, 3.1.-3.4. pontjai pedig a II. Fejezet 1.-4 

pontjaivá 

• 5.1. pontja a VII. Fejezet 1. pontjává,  

• 5.2. pontja szövegezése a VIII. Fejezet 1. pontjává, illetőleg 1.1. és 1.2. pontjává,  

• 5.4. és 5.5. pontja a VIII. Fejezet 2. és 3.  pontjává,  

• 6. pont s annak 6.1-6.5. pontja a VII. Fejezet 2. illetve annak 2.1.-2.5. alpontjává,  

• 6.6. pontja a VIII. Fejezet 4. pontjává válik.  

 

4. A Társulási Megállapodás I/2. pont címéből a „jogállása” szó törlendő, helyébe a 

„képviselője, a települések lakosságszámai” mondatrész lép, míg a 2.1. pontból Velence 

Város Önkormányzata pénzintézeti számlaszáma törlendő, egyidejűleg a 2.1.-2.9. pont  

kiegészülnek az Önkormányzatokat képviselő polgármesterek személyes 

megnevezésével s az Önkormányzatok 2013. január 1-jei hatályú népességszámával.   

5. A Társulási Megállapodás I/4. pontja szövegezése „A Társulás” mondatrészt követően 

hatályát veszti, helyébe a „jogállása: A Társulás önálló jogi személy” mondatrész lép, 

melyet követően kiegészül az alábbi 4.1.-4.5. pontokkal: 

„4.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. 

4.2. A Társulás önálló adószámmal és pénzintézeti számlával rendelkezik. 

4.3. A Társulás, és annak keretében a Társulás által működtetett, fenntartott 

„HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését a Társulási 

Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A társult 

Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként szükséges hozzájárulás 

összegét a VIII/10. és IX/2. pontban rögzítettek szerint és esedékességgel utalják 

át.  

4.4. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Velencei Polgármesteri 

Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) útján gondoskodik a Társulás 

költségvetésének végrehajtásáról, mely ellátja a „HUMÁN” Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat pénzügyi-gazdálkodási feladatait is.  
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4.5. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 

meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.” 

6. A Társulási Megállapodás I. Fejezete kiegészül az alábbi 5.-10. pontokkal 

„5. A Társulás bélyegzője: Velence Város, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, 

Sukoró, Lovasberény, Pákozd, Zichyújfalu községek „HUMÁN” Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, 

középen Magyarország címerével. 

 

6. A Társulás képviseletét: a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az alelnöke, 

mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök látja el. 

7. A Társulás kijelölt székhely önkormányzata:  Velence Város Önkormányzata  

     székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26. sz.  

8. A Társulás szakágazati besorolása:  889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás 

nélkül 

 A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységeit a VIII/13. pont 

tartalmazza. 

9. A Társulás által fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv neve, 

székhelye: 

9.1. Neve: „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

    – továbbiakban: Intézmény –  

9.2. Székhelye: 2481 Velence, Zárt utca 2. sz. 

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

7. A Társulási Megállapodás III/4. pont „fenntartói minőségében” mondatrésze hatályát 

veszti.  

8. A Társulási Megállapodás eredeti 4. pontja   a „Társulás feladat- és hatásköre, a feladat 

ellátás módja” című III. Fejezet részévé válik oly módon, hogy: 

• A 4. pont számozása hatályát veszti,  

• „A társulás tevékenységi köre” címe a 4.1. pont „a társult települési 

önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén” mondatrészével együtt a III. 

Fejezet bevezetőjévé válik,  

• míg „az Sztv. 64. §-ában meghatározottak alapján a családsegítés az alábbi 

feladatok megvalósítására terjed ki.”  mondatrész, s a 4.1. pont további szövegezése 

a III. Fejezet 1. pontjává válik.  

• A 4.1.1.-4.1.2. pontok számozása III/2.-3. pont számozásra módosulnak,  

 



36 

 

• a III/2.-3. pontok  „1993. évi III. tv.” mondatrészei hatályukat vesztik, helyükbe az 

„Sztv.” mondatrész lép, egyidejűleg a § meghatározások (1) bekezdésére utalások 

szintén hatályukat vesztik, s a III/3. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 

„A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás közös feladatellátás azon időpontig valósul 

meg, amíg az állami feladatellátási körbe nem kerül.” 

• a 4.2.-4.3. pont számozása III/4.-5. pont számozásra  módosulnak, s a 5. pont 

szövegezése a „szakmai képesítésre vonatkozó” mondatrészt követően kiegészül a 

„mindenkor” mondatrésszel.  

 

9. A Társulási Megállapodás a III. Fejezetet követően kiegészül az alábbi IV. – VI. 

Fejezetekkel: 

„IV. 

A TÁRSULÁS DÖNTÉSHOZÓ SZERVE ÉS A TAGJAIT MEGILLETŐ  

SZAVAZATARÁNYOK 

1. A Társulás legfőbb szerve: a Társulási Tanács.  

2. A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Képviselő-

testületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét 

delegálják. 

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

helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselő-testületének a polgármester 

helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott képviselő-testületi tag.  

A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei 

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

gyakorlásához a résztvevő helyettesnek – közokiratba, avagy teljes bizonyító erejű 

okiratba foglalt – eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 

3. A Társulási Tanács minden tagját egy szavazat illeti meg.  

4. A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja 

mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv., az Áht., az Sztv. és a Gyvt. fenntartói 

jogkörének gyakorlására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, 

illetve jelen Társulási Megállapodás meghatároz. 

V. 

A TÁRSULÁSI TANÁCS DÖNTÉSHOZATALÁNAK MÓDJA, A MINŐSÍTETT 

DÖNTÉSHOZATAL ESETEI  

1. A Társulási Tanács üléseit a Társulás székhelyén tartja. 

 A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is tarthat. 
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2. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhely település Önkormányzatának polgármestere 

hívja össze.  

3. A Társulási Tanács az alakuló ülésén mondja ki megalakulását. 

3.1. A Társulási Tanács jelen Társulási Megállapodás módosítására figyelemmel – a 

Társulás, mint jogi személy törzskönyvi bejegyzése érdekében a Társulási 

Megállapodás teljes körű jóváhagyását követően tartott ülésén – első ízben a 

megalakulását 2013. július 1-jei hatállyal mondja ki, s választja meg a Társulási 

Tanács elnökét. 

3.2. A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az 

alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 

• a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,  

• megválasztja az alelnököt. 

 

4. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum 4-szer, a Társulási Tanács 

által meghatározott időpontban tartja. 

5. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, azaz 3 

tagjának, 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. 

6. Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, valamennyi tisztségviselő 

együttes akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze és vezeti le. 

7. A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai 

követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

8. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 

A Társulási Tanács valamennyi ülésén állandó meghívottként, tanácskozási joggal 

vehetnek rész a társult Önkormányzatok jegyzői. 

9. A Társulási Tanács: 

9.1. zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén.  

9.2. Zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.  

9.3. 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. 
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10. 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.  

11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a Társulási Tanács legalább 5 

tagja jelen van.  

 A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.  

12. A Társulási Tanács döntései meghozatalához, a javaslat elfogadásához – a 13. pontban 

foglaltak kivételével – legalább annyi tag „igen” szavazata szükséges, mely meghaladja a 

jelen lévő tagok több mint felét,  melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot 

elutasította.  

13. A minősített többséggel elfogadandó javaslat elfogadásához: 

• legalább 5 tag „igen” szavazata szükséges,  

• mely eléri a Társulásban részt vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának 

a felét,  

melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.  

14. Minősített többség szükséges: 

14.1. A 9.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

14.2. A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

illetőleg visszavonása. 

14.3.  A közös feladatellátáshoz való csatlakozás hozzájárulása kérdésében. 

14.4. A tag kizárásához. 

14.5. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához, továbbá az 

Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további ügyekben.  

15. A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással hozza meg. 

15.1. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

• a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább 3 tagjának 

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 ügyrendi javaslat kérdéseiben.  

15.2. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 9. pontban meghatározott ügyekben. 

15.3.  A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a 

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. 
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15.4.  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.  

16. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

16.1. A Társulás elnöke megválasztása. 

16.2. A Társulás alelnöke megválasztása. 

16.3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése. 

16.4. A Társulás és általa fenntartott Intézmény éves költségvetése, valamint a 

zárszámadás megvitatása, elfogadása, módosítása, ennek keretében a tagdíj s a 

működési hozzájárulás évenkénti összegének megállapítása, a Társulás tagjával, a 

szolgáltatás szüneteltetéséről s annak eredménytelensége esetén a taggal, 

szembeni inkasszó benyújtásáról döntés.  

16.5. A Társulás elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás 

tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása. 

16.6. A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés. 

16.7. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése.  

16.8. A Társulás vagyonáról való rendelkezés. 

16.9. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása, módosítása. 

16.10. Pályázatok benyújtásáról való döntés. 

16.11. Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról döntés. 

16.12. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése. 

16.13. A Társuláshoz önkormányzati közös feladatellátáshoz történő csatlakozás 

elfogadása. 

16.14. A tag kizárásáról döntés. 

16.15. A Társulás által fenntartott Intézmény vezetője megbízása, megbízása 

visszavonása, összeférhetetlensége megállapítása. 

16.16. A Társulás által fenntartott Intézmény tekintetében – a pénzügyi és az ágazati 

jogszabályban meghatározott –alapítói, fenntartói – irányító szervi - jogkörben 

hozandó döntés.  

16.17. A közös feladatellátást szolgáló megállapodások, egyéb polgári jogi szerződések 

megkötése jóváhagyása.  
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17. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács 

elnöke, a Velencei Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző ír alá, annak elkészítéséről – s a 

felterjesztéséről –a jegyző gondoskodik.  

17.1. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozóan az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltak 

az irányadóak.  

17.2. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.  

17.3. A Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyv(ek)et az ülést követő 15 napon 

belül meg kell küldeni a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.   

18. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre: 

Az önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján 

átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására 

jogosítják fel: 

18.1. Az Intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, megbízása visszavonása, 

összeférhetetlensége megállapítása. 

18.2. Az Intézmény alapítói, fenntartói, irányító szervi jogkörének gyakorlása az 

önkormányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által 

megállapított körben. 

18.3. 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 – irányító szervi jogkörbe tartozó ügyekben 

való döntés.  

19. A Társulás keretében az általa fenntartott Intézmény tevékenységi körébe tartozó: 

szociális alapellátások intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak 

önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára – a Társulási Tanács javaslatának 

figyelembe vételével – Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult. 

19.1. A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati 

rendelet tervezetet a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal 

jegyzője a Társulási Tanács által javasolt tartalommal Velence Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 

nappal korábban az érintett önkormányzatok polgármesterei részére megküldi.  

19.2. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei soron következő ülésükön, de legkésőbb 

20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyilvánítanak, 

melyet a Polgármesteri Hivatalt vezető Jegyző részére írásban megküldenek. 
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 Amennyiben az érintett Önkormányzatok Képviselő-testületei ezen határidőn 

belül a véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát követően annak 

hiányában Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete által az 

önkormányzati rendelet megalkotható.  

19.3. Amennyiben az Önkormányzatok Képviselő-testületei a tervezetben foglaltakkal 

nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a rendelet 

megalkotását megelőzően a Jegyzőnek a Társulás Tanács ülésén kell ismertetnie.  

19.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-testülete 

indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén 

egyeztetett újabb javaslat szerinti 19.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell 

folytatni.  

19.5. Ha az érintett Önkormányzat Képviselő-testülete indokait nem fogalmazza meg, 

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

Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezen utóbbi tényt megállapító 

döntését követően az eredeti javaslat szerinti tartalmú önkormányzati rendelet a 

székhely Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotható.  

20. A Társulási Tanács működésének további részletes szabályait a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 

VI. 

A TÁRSULÁSI TANÁCS TISZTSÉGVISELŐI 

A TÁRSULÁSI TANÁCS BIZOTTSÁGA 

A TÁRSULÁS MUNKASZERVEZETE 

1. Társulás Elnöke: 

1.1. A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az 

önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.  

1.2. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás elnökének 

megválasztásához minősített többség szükséges.  

1.3. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás 

működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási 

feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az 

alelnök, együttes akadályoztatás esetén a korelnök látja el. 

1.4. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg.  

2. Társulás alelnöke: 
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2.1. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját tagjai 

sorából, alelnököt választ. 

2.2. Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulási Tanács 

alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges. 

3. Társulás Munkaszervezete 

3.1. A Társulási Tanács döntéseinek előkészítését, döntései végrehajtásának szervezését 

a székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a Velencei Polgármesteri Hivatal 

– melynek székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26., továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal – látja el. 

3.2. A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 

3.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése. 

3.2.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása.  

3.2.3. Adatot, információt szolgáltat a Társulásban részt vevő Önkormányzatok 

részére a Társulási Tanács és az Intézmény működéséről, feladatellátásról. 

3.2.4. Ellátja a Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatokat.  

3.2.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.  

3.2.6. A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

3.2.6.1. A Társulás és általa fenntartott Intézmény költségvetése 

tervezésének, zárszámadás tervezetének előkészítése, pénzügyi-

számviteli, gazdálkodási feladatainak ellátása. Az 

információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése. 

3.2.6.2. A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási 

feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar 

Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint 

egyéb szervek felé. 

3.2.6.3. A Társulás és általa fenntartott Intézmény fenntartásával 

kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az állami alap és 

kiegészítő hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, 

valamint létszám elszámolások) elkészítése és dokumentált 

egyeztetése az érintett önkormányzatokkal a beszámoló 

(zárszámadás) elfogadását megelőzően. 

3.2.6.4. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 

végrehajtása, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 
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3.3.  A Velencei Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos 

feladatokat ellátó – köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.  

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

Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében 

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

tagjait tájékoztatja. 

3.4. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács avagy a 

Polgármesteri Hivatal jogosult a működésének biztosításához s a munkaszervezeti 

feladatok ellátásához kapcsolódóan – külön megbízási szerződés útján – jogi és 

gazdálkodási szakértő igénybevételére, melynek fedezetét a tagdíj biztosítja.  

3.5. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat 

a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.  

10. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjában a „Velence, Tópart u. 52. szám alatti kastély 

épület iroda és kiszolgáló helyiségeit” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Velence, 

Zárt utca 2. szám alatti ingatlant” mondatrész lép. A Társulási Megállapodás VII/2. 

pontja szövegezése a „Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” mondatrészt követően 

kiegészül az „intézményi székhelye” mondatrésszel, valamint kiegészül a „melyek 

tekintetében az Intézményt térítésmentes használati jog illeti meg” utolsó 

mondatrésszel. A VII/2.1. pont „az alapító” mondatrésze hatályát veszti, a 2.4. pont „a 

fenntartói jogokat gyakoroló önkormányzat” mondatrésze helyébe „Velence Város 

Önkormányzata” mondatrész lép, melyet követően a VIII. Fejezet kiegészül az alábbi 

2.6. és 3-14. pontokkal. 

„2.6. Az Intézmény gyermekjóléti szakszolgálati területi irodái s a házi 

segítségnyújtás és családsegítés alapszolgáltatás tekintetében az ellátottak 

számára nyitva álló helyiségeit Kápolnásnyék Község Önkormányzata, 

Pázmánd Község Önkormányzata, Vereb Község Önkormányzata, 

Lovasberény Község Önkormányzata, Zichyújfalu Község Önkormányzata, 

Sukoró Község Önkormányzata, Pákozd Község Önkormányzata és Nadap 

Község Önkormányzata az Önkormányzatok székhelyéül is szolgáló 

Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, illetőleg 

Kirendeltsége elhelyezését szolgáló ingatlanban biztosítja.  

3. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, melyet a Társulás éves költségvetéséről 

szóló határozata mellékletében kell rögzíteni.  

A Társulás ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik. 

4. A Társulás vagyona: törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyonát 

gyarapítja és a vagyon további részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a 

Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon. 
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5. A Társulás működése során a költségvetése terhére – az Intézmény finanszírozására 

rendelkezésre álló előirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett 

vagyon (tárgyi eszköz, egyéb ingóság, stb.) a Társulás tulajdonába kerül. 

5.1. A Társulás általi közös feladatellátás megszűnése esetén ezen vagyontárgyak 

megosztása a Társulás által fenntartott Intézmény működési területéhez tartozó 

Önkormányzatok általi vásárláskor viselt költségek arányában történik, 

amennyiben a Társulás által benyújtott pályázat útján a működési területhez 

tartozó Önkormányzatok biztosították a „saját” erőt.  

5.2. Fenti esetben a székhely, ellátottak számára nyitva álló helyiség, - területi iroda 

- fekvése szerint érintett Önkormányzat váltja meg, – a megszűnés 

időpontjában fennálló forgalmi értéken – a többi Önkormányzatot megillető 

tulajdoni hányadot.  

5.3. Amennyiben az Intézmény elhelyezését biztosító székhelyingatlanba, avagy az 

ellátottak számára nyitva álló helyiségekbe, területi irodákba pályázatok 

benyújtása útján történik az ingatlanokat érintően az ingóbeszerzés, úgy az ily 

módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga a „saját erőt” biztosító 

Önkormányzatot illeti meg.  

6. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás 

tagjait a 5.1.és 5.3. pont szerinti vagyoni hozzájárulásuk – amennyiben az nem 

állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma – arányában illeti meg. 

7. A vagyon XVI/3. pont szerinti szerződésben részletezett megosztása során az 

önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével járnak el: 

7.1. a használatba adott ingatlanok, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell 

bocsátani, 

7.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni. 

8. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése 

nem történhet olyan módon, hogy az önkormányzati közfeladatok, a 

közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon elsődleges rendeltetése 

a közfeladat(ok) ellátása. 

9. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése 

során a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, 

halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a 

vagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

10. A közös tulajdonnal történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében 

biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése 

során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati 

jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 
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11. A Társulásból a tag általi kiválás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási rend 

szerint el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon 

kiadására csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás 

feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött 

szerződés alapján használati díj illeti meg, amennyiben a tartozását a Társulás felé 

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

12. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszonya időtartama alatt 

a vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási 

vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a 

tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető.  

13. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.  

14. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei felhatalmazzák a Társulási Tanács nevében 

eljáró Társulási Tanács elnökét, hogy év közben, élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető esemény bekövetkezése esetén, illetve az előre nem látható működést 

akadályozó állapot megszüntetésére saját hatáskörben a szükséges intézkedéseket 

megtegye, melyről a Társulási Tanácsot s az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló 

Önkormányzatot a soron következő társulási tanács ülésen tájékoztatnia kell.” 

11. A Társulási Megállapodás VIII/1. pontja bekezdésekre és alpontokra osztódik, első 

mondata az 1. pont első bekezdése, második mondata az 1. pont bekezdése, míg a 

harmadik és negyedik mondata 1.1.-1.2. számozást nyer. Az 1. pont szövegezése a 

„Társulás működésének” mondatrészt követően kiegészül a „fedezeteként a tagdíj” 

mondatrésszel, az 1.1. pontban a „Velence Város” mondatrész helyébe a „Társulási 

Tanács” mondatrész lép, míg az 1.2. pontjában „a társulási megállapodás azonnali 

hatályú felmondására kerül sor” mondatrésze helyébe a „társulási tanács a tagot kizárja” 

mondatrész lép.  

12. A Társulási Megállapodás VIII/2. pontjában  a„részben önállóan gazdálkodó” 

mondatrész helyébe a „önállóan működő helyi önkormányzati” mondatrész lép, míg 

második mondatában a „Velence Város Polgármesteri Hivatala” helyébe a 

„munkamegosztási megállapodás alapján – a Velencei Polgármesteri Hivatal” 

mondatrész lép.  

13. A Társulási Megállapodás VIII/3. pontjában a „két évenként” mondatrésze „évenként” 

mondatrészre módosul, a „pénzügyi bizottságuk elnökei útján” mondatrész helyébe a 

„XIII/2. pont szerinti ellenőrző bizottság útján” mondatrész lép, míg a 3. pont utolsó 

mondata hatályát veszti.  

14. A VIII. Fejezet kiegészül az alábbi 5.- 14. pontokkal: 

„5. A Társulás az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 

Áht.), a „számvitelről” szóló 2000. évi C. törvény, s azok végrehajtási jogszabályai 

szerint gazdálkodik. 



46 

 

6. A Társulás költségvetése külön tételként foglalja magában a munkaszervezeti 

feladatok ellátására vonatkozó költségvetési összeget.  

7. Az állami költségvetési támogatások igénylésére – s azzal való elszámolásra – a 

2013. évi állami költségvetési törvény szabályai szerint a Társulás I/9. pontjában 

kijelölt székhely Önkormányzat jogosult.  

7.1. Az állami költségvetési támogatás igénylése s az azzal való elszámolás a 

Társulás Társulási Tanácsa által meghatározottak szerint történik. 

7.2. A székhely Önkormányzat az igényelt állami költségvetési támogatás 

kincstári ütemezés szerint folyósított összegét annak megérkezését követő 5 

banki napon belül a Társulás pénzintézeti számlájára átutalja. 

7.3. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen 

határozza meg a közösen ellátott feladatok tagönkormányzati költségvetési 

hozzájárulási összegeit. A lakosságszám alapján megállapított összegnél a 

tárgyévet megelőző év január 1-jei lakosságszám az irányadó. 

8. Az Intézmény az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) b) pontja 

szerinti éves létszámát s kiemelt előirányzatait a Társulási Tanács éves 

költségvetési határozatában állapítja meg. Az Intézmény éves elemi 

költségvetésének jóváhagyására a Társulási Tanács elnöke jogosult. 

8.1. Az Intézmény költségvetésének részét képezik az Intézmény 

foglalkoztatottjainak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, azaz 

alkalmazási költségei és annak járulékai, beleértve a továbbképzéssel 

kapcsolatosan felmerülő költségeket, közlekedési költségtérítést és egyéb, a 

foglalkoztatásokhoz kapcsolódó költségeket, továbbá az Intézmény székhelye 

működtetése során felmerülő dologi költségek, - papír, írószer, telefon, 

mobiltelefon, Internet, gépjárműhasználat, postaköltség, kiküldetési, 

reprezentáció, foglalkozás-egészségügy, stb. – valamint az Intézmény 

székhelye elhelyezését biztosító ingatlannal kapcsolatos üzemeltetési – víz, 

villany, fűtés s egyéb közműszolgáltatási - költségek. 

8.2. Az Intézmény költségvetésének részét nem képezik az Intézmény VII/2.6. 

pontjában nevesített területi irodái és ellátottak számára nyitva álló 

helyiségeit biztosító ingatlanok felújításával, karbantartásával, továbbá a 

vagyonbiztosítással kapcsolatos költségek, annak viseléséről a tulajdonosi 

jogkört gyakorló érintett Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik. 

Az Intézmény 2.6. pont szerinti helyiségeit biztosító ingatlanok üzemeltetési 

– villany, víz, fűtés, egyéb közműszolgáltatási költségek - s a helyszínen 

felmerülő dologi költségek – papír, írószer, telefon, mobiltelefon, Internet, 

telefax -  költségeit szintén az érintett tulajdonosi jogkört gyakorló 

Önkormányzatok viselik.   
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8.3. Az Intézmény költségvetése a Társulás költségvetésének részét képezi. 

8.4. Az Intézmény pénzforgalmát önálló pénzintézeti számláján bonyolítja. 

8.5. Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos, helyi önkormányzati 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles 

eljárni. 

8.6. Az Intézmény köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt 

költségvetési előirányzataikon belül rendelkezni s gazdálkodni. 

8.7. Az Intézmény vezetője a jóváhagyott előirányzatok tekintetében önálló 

előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkezik.  

9. A tagönkormányzatonkénti költségvetési hozzájárulás vetítési alapja költségvetés 

és a zárszámadás során a tagdíj s az Intézmény működési többletköltségei esetében 

a tárgyévet megelőző év január 1-napján fennálló teljes lakosságszám. 

10. Az éves költségvetés meghatározását megelőzően tárgyévet megelőző év december 

15-napjáig kerül sor a tagdíj, s az Intézmény működéséhez az önkormányzati 

működési hozzájárulás meghatározására. 

 A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a tárgyévet megelőző év december 

15-napjáig a tagdíj s az Intézmény működéséhez meghatározott összegek következő 

évi költségvetés keretében történő biztosítására alakszerű határozat meghozatalával 

kötelezettséget vállalnak.   

Az Önkormányzatok az őket terhelő hozzájárulások összegét havi bontásban, 

havonta előre a Társulás pénzintézeti számlájára átutalással a hónap 15. napjára 

szóló esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását megelőző 

időszakban az előző évi tagönkormányzati költségvetési hozzájárulás egy 

tizenkettedét kell utalni minden hónap 15. napjáig. 

10.1. Amennyiben a költségviselő Önkormányzat költségvetési hozzájárulás 

viselési kötelezettségének nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt 

a Társulási Tanácsnak hitelt kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségeit 

és annak kamatait a nem, avagy késedelmesen teljesítő Önkormányzattal 

szemben kell kárigényként érvényesíteni, a Társulási Tanács egyedi döntése 

alapján.  

10.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen 

teljesítő Önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó 

összeg után a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Ptk.)  

301/A. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére.  
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11. A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költség-hozzájárulás 

elszámolása az adott évre vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) 

keretében történik, melynek alapján: 

11.1. Az érintett Önkormányzatoknak az általuk már a 7. pont szerint megfizetett 

önkormányzati működési tervezett költségen felüli további tényleges 

költségkülönbözetet a zárszámadás jóváhagyását követő 30 napon belül kell 

megtéríteniük. 

11.2. Amennyiben a 9. pont szerinti többletköltségek a ténylegesen felmerült 

költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó 

térítésbe beszámításra kerül a zárszámadást követő 60 napon belül, a 

költségvetési határozat módosításával. 

12. Inkasszó: 

12.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást 

(tagdíjat, önkormányzati működési költségelőleget) az 1.2. pontban foglaltak 

szerint nem teljesítő, avagy részben teljesítő Önkormányzattal szemben – 

amely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra 

vonatkozó fizetési póthatáridőre s a 30 napos szüneteltetési időtartam alatt 

sem tesz eleget kötelezettségének – a Társulási Tanács döntése alapján 

azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be, mely eljárás 

valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli. 

12.2. A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó 

levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Velence Város, 

Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, Pákozd, 

Zichyújfalu községek „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Intézményi Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 

beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási 

tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A 

felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács 

elnöke részére a Társulási Megállapodás módosítás hatályba lépésétől 

számított 15 napon belül: 2013. július 15-napjáig átadni.  

12.3. A tagi Önkormányzat új számla nyitása esetén, a nyitástól számított 15 napon 

belül szintén köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető 

pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint 

azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tag a 

társulási tagsági jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást szintén nem 

vonhatja vissza. 

13. A Társulás szakfeladat rend szerinti alaptevékenységei az alábbiak, melynek Magyar 

Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által vezetett törzskönyvi nyilvántartási 
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bejelentéséről – s annak esetleges szakfeladati rend változása miatti módosításáról – 

a Társulási Tanács jogosult, egyben köteles gondoskodni: 

 
Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

13.1. 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

13.2. 889922 Házi segítségnyújtás 

13.3. 889924 Családsegítés 

13.4. 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 

 

14. A Társulás által fenntartott Intézmény szakfeladati rend szerinti mindenkori 

alaptevékenységeinek meghatározására az alapítói, irányító szervi jogkört gyakorló 

Társulási Tanács jogosult. „ 

15. A Társulási Megállapodás kiegészül az alábbi IX-XVIII. fejezetekkel: 

IX. 

A TÁRSULÁS FENNTARTÁSÁVAL, MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 

VISELÉSE 

1. A tagi önkormányzat a Társulás működése biztosításául évente a Társulási Tanács által 

külön határozatban megállapított lakosságszám arányos tagdíjat köteles fizetni.  

2. Ezt havonta, szintén előre a hónap 15.-napjára szóló esedékességgel a Társulás 

pénzintézeti számlájára történő átutalással kell teljesíteni, melynek elmulasztása esetén 

követendő eljárás azonos a VIII/1.2. és VIII/12. pontban foglaltakkal.  

X. 

A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLAT KÖZALKALMAZOTTAI ÉS ELLÁTOTTAK 

JOGVISZONYA 

1. Megállapodó felek rögzítik, hogy a Társulás keretében fenntartott „HUMÁN” 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó 

szabályozás egységes. 

2. A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében megállapodó 

felek rögzítik, hogy a „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamennyi 

közalkalmazottját, továbbá az egyes szolgáltatásokat igénybe vevőket, ellátottakat  

azonos szolgáltatások illetik meg, melynek alapulvételével, valamint a Társulási Tanács 

vonatkozó határozata alapján kell a többletköltségeket elszámolni.  
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3. A Társulás keretében az Intézmény magasabb vezetője munkáltatói jogköre gyakorlása: 

3.1. A „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat magasabb vezetőjét a 

Társulási Tanács nevezi ki, bízza meg s gyakorolja tekintetében a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv-ben a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a „szociális 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról” 

rendelkező 257/2000. (XII.26.) Korm.sz. rendeletben meghatározottak szerint a 

munkáltatói jogkört.  

3.2. Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 

4. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelye betöltésének 

bírálatához a társult Önkormányzatok jegyzőinek a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 

1992. évi XXXIII. tv-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ágazatban történő végrehajtásáról” szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. sz. rendelet 1/A. § 

(9) és (10) bekezdésében foglaltak szerinti eseti bizottságban való részvételét a társult 

Önkormányzatok Képviselő-testületei biztosítják. 

XI.  

TÁRSULÁS EGYES KÖZÖS FELADATELLÁTÁSAIHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS 

1. A Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy a Társulás általi egyes közös 

feladatellátásokhoz az abban részt venni kívánó nem tagi Önkormányzat jelen 

Megállapodás VIII. Fejezetében foglalt azonos szabályok, és feltételek mellett 

csatlakozhat, melyre vonatkozó határozatát 4 hónappal korábban kell meghozni, s a 

Társult Képviselő-testületek részére megküldeni. 

1.1. A társult Képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy 2013. évben a közös 

feladatellátáshoz történő csatlakozást az állami költségvetési törvény előírásai 

szerint nem teszik lehetővé, mivel a kiegészítő állami támogatás kizárólag tagi 

önkormányzat tekintetében vehető igénybe.  

1.2. 2014. január 1-napjától az éves állami költségvetési törvény szabályaitól teszik 

függővé a csatlakozás biztosítását az esetben, ha kiegészítő támogatás a nem tagi 

önkormányzat után is igénybe vehetővé válik.  

2. Az Önkormányzatok Képviselő-testületei általi csatlakozás a hónap első napjára szóló 

hatállyal történhet. 

3. Az Önkormányzat(ok) csatlakozása a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, 

azonban az egyes feladatok ellátására a 4. pont szerinti tartalommal külön megállapodást 

kell kötni.   

4. Az egyes szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok átadására-

átvételére vonatkozó megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
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4.1. A feladatellátás átadására vonatkozó megállapodást.  

4.2. A feladatellátással érintett Önkormányzat közigazgatási területén történő helyszíni 

biztosításának Önkormányzat általi tárgyi feltételeinek biztosítására vonatkozó 

megállapodást. 

4.3. Az Intézmény működése során keletkező többletköltségek működési költségelőleg, 

valamint zárszámadást követően az önkormányzatot terhelő működési költség-

hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete viselésére vonatkozó jelen 

Megállapodás VIII. Fejezetében szabályozott kötelezettségét, módját és 

esedékességét. 

4.4. A Megállapodás határozatlan avagy határozott időtartamát. 

4.5. A Megállapodás felmondására vonatkozó szabályokat.  

4.6. Felmondás, kizárás esetén - amennyiben a feladatot önálló státuszú 

közalkalmazott(ak) látta(k) el, úgy - a közalkalmazott(ak) továbbfoglalkoztatására 

vonatkozó kötelezettségvállalást. 

4.7. Inkasszó alkalmazásához felhatalmazó levél megadására vonatkozó megállapodást. 

5. Amennyiben a nem tagi Önkormányzat a Társulás általi valamennyi feladatellátáshoz 

kíván csatlakozni, úgy a csatlakozásra a XII. Fejezetben foglaltak az irányadók. 

XII. 

A TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÁS 

1. A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó 

Önkormányzat Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges. 

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

képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek: 

2.1. elfogadják a Társulás céljait, 

2.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladatok költségkímélő megvalósításában, 

2.3. továbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el. 

3. 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.  

4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a 

társult Képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási Megállapodás 

egyidejű módosításával.  
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XIII. 

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 Képviselő-testületek kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás s annak 

keretében a „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési 

beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei 

Pénzügyi Bizottságai elnökeiből álló 9 tagú Ellenőrzési Bizottságot hoznak létre, mely – 

a Közös Önkormányzati Hivatalok, Polgármesteri Hivatalok szakembereinek és külső 

szakértők szükségszerű bevonásával – pénzügyi ellenőrzést folytat, amelynek 

eredményéről a bizottság tagjai a Képviselő-testületeiknek és a Társulási Tanácsnak 

beszámolnak. 

3. A Társult Önkormányzatok polgármesterei a VIII/3. pont szerint évente egy alkalommal 

a Képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása 

céljainak megvalósításáról. 

4. A „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője évente egy alkalommal a 

Társulási Tanácsnak – az éves zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – 

köteles beszámolni a „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 

munkájáról. 

XIV. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

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

megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják.  

2. A Társulásból történő kiválás esetén a Társulási Megállapodás módosításában – mely a 

tagok körét érinti – a kiváló tag már nem vesz részt. 

XV. 

A TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁS ÉS KIVÁLÁS 

1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kiválásra vonatkozó határozata 

megküldésével évente június 30. /avagy december 31-napjával kiválhat. 

A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell meghozni, s azt 

írásban a Társulási Tanáccsal közölni. 

2. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági jogviszony 

kiválással mindaddig az 1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tag a Társulással szemben 

fennálló lejárt tartozását nem rendezi, továbbá ha a Társulás a kiválni kívánó tagi 
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Önkormányzat általi feladat átadására tekintettel, mint kedvezményezett támogatásban 

részesült, s még a kötelező üzemeltetési, fenntartási időtartam nem járt le.  

3. A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik: 

3.1. ha az önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 

3.2. ha a Társulás Képviselő-testületei a Társulás megszűnését közös megegyezéssel 

kimondják.  

4. Kizárással:  

4.1. A Társulási Tanács  minősített többséggel hozott határozatával kizárhatja a Társulás 

azon tagját, amely a Társulási Megállapodásban foglalt alábbi kötelezettségeinek 

ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget, s az inkasszó nem vezetett 

eredményre: 

4.1.1. a tag a Társulás céljainak megvalósításához szükséges tagdíjfizetési 

kötelezettségét a VIII/1.2. pont szerint elmulasztja, 

4.1.2. a tag a Társulás által működtetett, fenntartott Intézmény működéséhez a 

költségvetési működési hozzájárulást – költségelőleget – a VIII/1.2. pont 

szerint nem fizeti meg, 

4.1.3. vagy a Társulási Tanács határozatában meghatározott cél 

megvalósításához szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a 

Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tett eleget.  

4.2. A 4.1. pont szerinti jogcímeken történő tagsági viszony megszűntetésére vonatkozó 

Társulási Tanács döntést, a VIII/1.2. pont szerinti időtartam lejártát követően lehet 

meghozni. A tagsági jogviszony megszűnése nem jelenti a kötelezettségek 

elévülését. A Társulási Tanácsnak kötelessége minden jogszerű eszközt 

felhasználni annak érdekében, hogy a tartozást behajtsa.  

4.3. A tagsági jogviszony a Társulási Tanács határozatában megállapított a VIII/1.2. 

pont szerinti időtartam lejártát követő hónap utolsó napjára eső időpontban szűnik 

meg. 

4.4. A közös feladatellátáshoz csatlakozást tartalmazó Megállapodás felmondása: 

A Társulási Tanács a 4. pont szerint kizárhatja azon érintett Önkormányzatot, 

mely önkormányzati fizetési kötelezettségét a VIII. Fejezetben foglaltak szerint 

nem teljesíti.  

4.4.1. A kizárás a felszólításban foglalt teljesítési határidőhöz legközelebbi 

hónap első napjára szólhat. 
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4.4.2. Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy a meg nem fizetett összeg után a Ptk. 

szerinti késedelmi kamat megfizetésére s a Társulásnak okozott 

többletköltségek, károk megfizetésére is köteles.  

4.4.3. A Társulás jogosult mindaddig a feladatellátást átadó Önkormányzattal 

kötött megállapodás mellékletét képező leltárjegyzékben foglalt 

ingóságok, felszerelések saját használatában tartására - azaz azokat 

kiadni nem köteles –, amíg a kizárt Önkormányzat a tartozását 

maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette. A saját használatban 

tartás azonban az 5 évi időtartamot nem haladhatja meg. 

XVI. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

1. A Társulás megszűnik, ha: 

1.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi 

határozattal kimondja; 

1.2. törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul; 

1.3. a törvény erejénél fogva; 

1.4. bíróság jogerős döntése alapján. 

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után megmaradó vagyont a 

tagok a Társulás fennállása alatt teljesített tagi hozzájárulásai arányában a végleges 

támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani a VII. Fejezetben 

rögzítettek teljes körű figyelembevételével. 

3. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 

vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 

4. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társult önkormányzatok képviselő-testületei 

minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy 

azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. 

XVII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Társulási Megállapodásból eredő 

vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

Amennyiben egymás közötti közvetlen egyeztetésük nem vezet eredményre, úgy 

megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben az érintett Képviselő-testület kérheti 

Országos Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló egyeztető bizottság 
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állásfoglalását, s a kereseti kérelmet az állásfoglalás rendelkezésre állását követően 

nyújtja be, melynek elbírálása a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

hatáskörébe tartozik.  

2. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., Áht., Sztv., Gyvt, s 

végrehajtási jogszabályaik és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

rendelkezései az irányadók . 

3. A Társulási Megállapodás módosítása 2013. július 1-napján lép hatályba. A Társulás, 

mint jogi személy létrejöttéhez a törzskönyvi nyilvántartási bejegyzése is szükséges.  

4. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 

határozatokkal hagyták jóvá: 

- Velence Város Önkormányzat képviselő-testülete 293/2010.(XII.6.) sz. határozatával 

- Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete 127/2010. (XII.7.) sz. 

határozatával 

- Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete 65/A/2010. (XII.14.) sz. 

határozatával 

- Pázmánd Község Önkormányzat képviselő-testülete 10/2011. (I.27.) sz. 

határozatával 

- Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete 9/2011. (I.24.) sz. határozatával, 

- Lovasberény Község Önkormányzat képviselő-testülete 223/2010.(XII.16.) sz. 

határozatával 

- Sukoró Község Önkormányzat képviselő-testülete 4/2011. (II.3) sz. határozatával 

- Pákozd Község Önkormányzat képviselő-testülete 159/2010. (XII.10.) sz. 

határozatával 

- Zichyújfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete 88/2010. (XII.14) sz. 

határozatával. 

5. A Társulási Megállapodás 2013. július 1.-jei hatályú módosítását: 

- Velence Város Önkormányzat képviselő-testülete . ……/2013. (IV…..) sz. 

határozatával 

- Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete ……/2013. (IV…..)sz. 

határozatával 

- Nadap Község Önkormányzat képviselő-testülete . ……/2013. (IV…..) sz. 

határozatával 

- Pázmánd Község Önkormányzat képviselő-testülete  ……/2013. (IV…..) sz. 

határozatával 

- Vereb Község Önkormányzat képviselő-testülete ……/2013. (IV…..) sz. 

határozatával, 

- Lovasberény Község Önkormányzat képviselő-testülete ……/2013. (IV…..) sz. 

határozatával 
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- Sukoró Község Önkormányzat képviselő-testülete ……/2013. (IV…..) sz. 

határozatával 

- Pákozd Község Önkormányzat képviselő-testülete 77/2013. (V.27.) sz. határozatával 

- Zichyújfalu Község Önkormányzat képviselő-testülete ……/2013. (IV…..) sz. 

határozatával 

számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes szerkezetbe.” 

III. 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Velence Város, Kápolnásnyék, Nadap, 

Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, Pákozd, Zichyújfalu községek „HUMÁN” 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodását az I. 

pontban foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 

egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

Felelős:  Takács János 

  polgármester 

Határidő: döntést követő 8 nap. 

IV. 

1. A Képviselőtestület felkéri Velence Város Önkormányzata Polgármesterét hogy a 

Velence Város, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, Pákozd, 

Zichyújfalu községek „HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi 

Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár 

Fejér Megyei Igazgatósága részére a Társulás jogi személyként történő törzskönyvi 

nyilvántartásba 2013. július 1-jei hatályú bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg.  

2. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása „az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről 

gondoskodjon.  

Felelős:  Takács János 

  polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

E/3.Fogorvosi ellátásra vonatkozó megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Sukoró Községgel együttműködve biztosítjuk a fogorvosi ellátást. Gőbölösné 

dr. Sztrafa Dorota fogorvos asszonynak volt egy pontosítási kérelme. A neve került elírásra a 
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szerződésekben, ennek kérte a helyesbítését. Illetve jelezte, hogy az orvosi ügyeletbe ő nem 

tartozik bele. A jegyző úrral egyeztettek és ennek megfelelően módosításra került az okirat. 

Javasolja, hogy az előterjesztést fogadják el.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

78/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testület megtárgyalta a Gőbölösné dr. Sztafa 

Dorota fogorvos feladat ellátási szerződés 

fogorvosi körzet ellátására című, 3630/2012. 

számú megállapodásának módosítására 

vonatkozó kérelmét és azt elfogadta. Felkéri a 

polgármestert, hogy Sukoró Község 

Önkormányzatával történő egyezőség esetén a 

megállapodás módosítást írja alá.  

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: 2013. június 15. 

E/4.Hulladékgazdálkodási társulás együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A hulladékgazdálkodási társulástól kaptak egy együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatával kapcsolatos anyagot. Olyan szövegrészek, amik már nem aktuálisak 

kikerültek a megállapodásból. Kérik, hogy a pontosításokról hozzanak határozatot. A kérelem 

ma érkezett. Ha nem döntenek most róla, akkor a következő testületi ülés előtt össze kell hívni 

a rendkívüli testületi ülést, mert nem férnek bele a határidőbe. A jegyző úr átnézte, és a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő a megállapodás tervezet.  

dr. Varjú Mihály: Lényeges változás nem érinti a részt vevő önkormányzatok jogait és 

kötelezettségeit A Képviselő-testület elfogadhatja a megállapodás módosítását.  

Takács János: Kéri, hogy szavazzon az, aki egyetért az előterjesztéssel. 

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

79/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 
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Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testület megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának felülvizsgálatára 

vonatkozó javaslatot és azt elfogadta.  

A határozattal elfogadott társulási megállapodást 

érintő módosítások hatálybalépésének időpontja: 

2013. június 30. 

A Képviselő-testület a társulási megállapodást 

jelen határozatba foglalt módosítással egységes 

szerkezetbe foglalja, amely a határozat  

mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 

aláírására, valamint felkéri a polgármestert, hogy 

a társulási tanács elnökét a határozat kivonatának 

megküldésével a Képviselő-testület döntéséről 

értesítse.  

Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: 2013. június 15. 

 

F.) Pákozd település polgári védelmi szervezeteinek megalakítási terve 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a katasztrófavédelemnek volt egy 

korábbi anyaga még a Hegedűs polgármester úr idejében került összeállításra. Most újra lett 

szabályozva, hogy problémás esetekben kinek milyen feladata van. Polgármester, jegyző, 

hivatali dolgozók, a külső szakemberek Bíró András falugazda vezetésével kell, hogy ebben 

közreműködjenek a katasztrófa elhárítás érdekében. Az érintetteknek oktatáson kell részt 

venniük. Bízik benne, hogy soha nem lesz szükség a riadólánc beindítására.   

G.) Alba Volán Zrt. tájékoztatója 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

Takács János: A Volán küldött egy tájékoztatót, melyben értesíti a települést a járatok 

időpontjának módosításáról. Sukoró és vissza irányba is vannak módosítások. Nyilván 

felmérték az igényeket és annak függvényében döntöttek a módosításokról.  

Törzsök Erzsébet: Pozitív változások is vannak benne, mert van olyan járat, ami eddig nem 

állt meg és most már megteszi.  
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Egyebek:  

Takács János: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő időszakra a fejlesztési 

koncepciók kezdenek összeállni megyei és  országos szinten is. A megyei fejlesztési 

koncepcióhoz le lett adva az anyag. Gárdonyban járási szinten kaptak tájékoztatást, ami után 

nagy örömmel mondhatja, hogy Pákozdot kiemelték és nagy elismeréssel beszéltek az elmúlt 

időszakban elvégzett munkákról. Minden településnek ismertették a településfejlesztési 

elképzelését, igényeit, amit a megyei településfejlesztési koncepcióba beépítenek. Úgy 

érzékelte, hogy Pákozd a többi településhez képest komoly fejlesztési koncepciót nyújtott be, 

ami beépül a megyei elképzelésekbe. Ennek azért van jelentősége, mert azt tudni lehet, hogy a 

megyei önkormányzatoknak a következő időszakokban a fejlesztések koordinálása lesz a 

feladata. Az Uniós források átlag 10-%-át a megyék lesznek jogosultak elosztani. Azok, 

akiknek az elképzeléseik illeszkednek a megyei koncepcióba előnyt élveznek a döntés hozatal 

során. Múlt héten volt egy egyeztető ülés a Mészeg hegyen a Velencei-tó és Térsége Váli-

völgy, Vértes Térség Fejlesztési Tanács részéről. Ennek az előkészítéséhez ugyanezek az 

igények le lettek adva. A Fejlesztési Tanácshoz leadott tervek az országos fejlesztési 

koncepció részeként jó eséllyel indulnak a következő évek forrásainak meghatározására, a 

megpályázására. Valószínűnek látszik, hogy jelentős fejlesztési források fognak a következő 

években ezekbe a régiókba érkezni.   

Budai Viktor: A hétvégén az a megtiszteltetés érte az önkormányzat képviselőit, hogy 

meghívták Bihardiószegre az Orbán-napi rendezvényre. A polgármester úr és ő képviselte a 

települést. A citerazenekarból négy fő elkísérte őket. Nagyon színvonalas műsort adtak elő. 

Ezért mindenképpen egy nagy köszönet jár nekik. A Bihardiószegi önkormányzat olyan nagy 

szeretettel fogadta és látta vendégül őket, hogy azt gondolja, hogy ezt a testvér-települési 

kapcsolatot mindenképpen folytatni kell. A polgármester úr tett is ez ügyben lépéseket és 

egyeztetett a Bihardiószegi polgármesterrel. Úgy tudja ennek az idén lesz még két állomása. 

Meghívták az önkormányzatot az augusztusi rendezvényükre, illetve a polgármester úr 

meghívta Bihardiószeg Képviselő-testületét a szeptemberben tartandó Pákozdi napokra.  

Takács János: Köszöni a tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a másik rendezvény hogyan 

sikerült.  

Szabó Gábor: A Velencei Orbán napra is meghívták az önkormányzatot ahol ő és Kardos 

Ferenc képviselte a falut. Nagyon színvonalas műsorral készültek. Felvonultak a borrendek, 

és sok résztvevő volt. A borról és a szőlőről szólt a rendezvény.  

Takács János: Köszöni a tájékoztatást. Szeretné elmondani, hogy a lengyel út szervezése 

folyamatban van. Szabó Ágnes lett felkérve arra, hogy az operatív részét bonyolítsa le. Ő 

fogja az augusztus 20-i rendezvényt is koordinálni. Ennek kapcsán a bizottsági ülésen 

felvetődött, hogy pályázati lehetőség van köztéri szoborállításra 5 millió forint erejéig. 

Pákozdon még nincs köztéri szobor, ezért jó lenne ezt a pályázatot elkészíteni és beadni. Van 

egy olyan cég, aki szoborkészítéssel foglalkozik. Lektorált mintáik vannak Szent Istvánról. 

Ezt a szobrot 5 millió Ft-ból meg tudják valósítani. Az augusztus 20-i ünnepség részben arra 

épül, hogy a nagyközség címet felveszi a település. Ezt az ünnepséget szoboravatással ki 
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tudnánk egészíteni. Javasolja, hogy a szoborállításra adják be a pályázatot, önrészt 

biztosítsanak nyertes pályázat esetén.  

Törzsök Erzsébet: A rövid határidővel is tudják vállalni, hogy kész lesz a szobor az 

ünnepségre? Hol lesz a helye? 

Takács János: Egyeztettek és vállalták, hogy biztosítani tudják, hogy kész lesz a szobor. A 

helyét azt közösen kellene meghatározni, de úgy gondolja, hogy a Hősök tere lenne a 

megfelelő és az ünnepség köré lenne szervezve.  

Budai Viktor: Egy kérdése lenne. Szeretné látni, hogy milyen szobor készül.  

Takács János: Természetesen.  

Budai Viktor: Úgy gondolja, hogy elvi támogatást kellene adni először.  

Takács János: Hivatalosan lektorált szobor tervről van szó. Most a napokban ki fog jönni a 

cég képviselője a helyszín egyeztetése miatt. Akkor lehetőség lesz rá, hogy megnézze a 

szobor tervét, aki szeretné. A pályázathoz már szeretné hozzácsatolni a szobor helyét, és azt, 

hogy néz ki a szobor. Erről anyagot ez a cég tud biztosítani. Aki támogatja kéri, hogy 

szavazzon.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

80/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testület megtárgyalta a Nemzeti Kulturális Alap a 

Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázati 

felhívását és a pályázaton indulni kíván, Altéma 

kódszáma: 3974. 

A Képviselő-testület 2013. augusztus 20-a, Szent 

István Király ünnepe és Pákozd Község 

nagyközségi címének használata napja 

alkalmából Szent István Királyt ábrázoló szobrot 

kíván avatni a pályázat eredményeként. Nyertes 

pályázat esetén az önkormányzat az önrészt 

költségvetésében biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázatra az 

önkormányzat pályázatát készítse elő és nyújtsa 

be.  
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Felelős: Takács János polgármester 

Határidő: 2013. június 15. 

 

Takács János: Még egy meghívó jött a múlt héten. Június 4-én a XVI. kerületből. Trianoni 

emlékmű avatásra kapott az önkormányzat meghívót, június 4-én 15 órakor lesz az avatás. Ha 

valaki el tud menni vele, szívesen veszi.  

H.) Tájékoztató a Pákozdi Polgármesteri Hivatalban iratselejtezésről 

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: Megkéri a jegyző urat, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a selejtezésről.  

dr. Varjú Mihály:Tájékoztatja a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a levéltár felszólította a 

hivatalt az iratselejtezésre, sok éves elmaradás van a selejtezésben. A rendszerváltozás óta 

nem volt átadva iratanyag a levéltárnak, ami miatt komoly selejtezésre váró iratmennyiség 

összegyűlt a hivatalban. A költségvetés elfogadásakor a hivatali selejtezésre el lett különítve 

700 ezer forintos keret. Megkeresett több céget, akik kifejezetten iratkezelésre, selejtezésre 

szakosodtak és kért árajánlatot tőlük. Messze magasabb ajánlatot kapott, mint amennyit erre a 

célra elkülönítettek a költségvetésben. Az ajánlatokban nem szerepelt az a tétel, amit a 

levéltárolásra használható savmentes dobozok tesznek ki. Sajnos több 100 ezer forintos 

tételről van szó. Úgy gondolta, hogy ha a Képviselő-testület jóváhagyja, akkor nem külső 

céggel, hanem a hivatal dolgozóival végezteti el a selejtezést hivatali időn túl, túlmunkában, 

külön megállapodás ellenében. A költséget így le tudják faragni alacsonyabb szintre, még 

akkor is, ha nem lesz elég az az összeg, amit előirányoztak erre a célra. Amennyiben nem lesz 

elég a költségvetésben előirányzott összeg, akkor ismét a Képviselő-testület elé hozza az 

ügyet.  

Takács János: Annyit tenne hozzá, hogy a legkedvezőbb ajánlat szerint is a dobozokkal 

együtt 2,5 millió forintban kerülne a selejtezés, ha külső céggel csináltatják. Úgy látszik, hogy 

mindenképpen racionálisabb lesz az a megoldás, amit a jegyző úr választott. Azt javasolja, 

hogy egyenlőre a pénzügyi költségvetésben szereplő összegekkel kalkuláljanak, amit ha 

szükséges menet közben módosítani kell. Aki egyetért azzal, hogy ezekkel a keretekkel 

oldják, meg a feladatot kéri, hogy szavazzon.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

81/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testület megtárgyalta az aljegyző tájékoztatását a 
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Pákozdi Polgármesteri Hivatalban történő 

iratselejtezés kapcsán. Amennyiben a hivatal 

költségvetésében a selejtezésre biztosított 

előirányzat nem lesz elegendő a feladat 

végzésére, akkor a selejtezés költségére 

vonatkozó javaslatát az aljegyző terjessze a 

Képviselő-testület elé. 

Felelős: dr. Varjú Mihály aljegyző 

Határidő: 2013. november 1. 

I.) Tájékoztatás a Pákozdi Vöröskereszt 2012. évi munkájáról  

Előterjesztő: Takács János polgármester 

 

Takács János: A Pákozdi Vöröskereszt elkészítette éves munkájának beszámolóját. Van e 

valakinek hozzáfűzni valója az anyaghoz. Amennyiben nincs, javasolja elfogadásra.  

A képviselő testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Pákozd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

82/2013.(V.27.) számú önkormányzati 

határozata 

 

Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megtárgyalta a Magyar Vöröskereszt 

pákozdi szervezete 2012. évben végzett 

munkájáról adott tájékoztatót és azt elfogadta.  

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a 

pákozdi vöröskereszt valamennyi tagjának és 

különösen Kovács Józsefné titkárnak a 2012. 

évben kifejtett áldozatos munkájáért, a rászoruló 

és gyámolításra szoruló családok, gyermekek 

támogatásáért.  

 

Takács János: Megkérdezte, hogy kíván e még valaki hozzászólni.  

Budai Viktor: Egy kérdése lenne. Azt érti, hogy Szabó Ágnes lett megbízva azzal, hogy 

szervezze meg a lengyel utat és az augusztusi rendezvényeket. Azt szeretné tudni, hogy jól 

gondolja, e hogy ez nem zárja ki a Kulturális Egyesület fellépését és azoknak a kifizetését.  

Takács János: Az egyesület fellépését tudják támogatni. A Szabó Ágnes a szervezéssel lett 

megbízva, amit egyszeri megbízási szerződéssel fognak kifizetni.  

Budai Viktor: A szakosztályok felléptek a sárkányeresztős rendezvényen. Annak a 

honorálása hogyan fog megtörténni.  
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Takács János: Úgy egyezett meg az egyesület vezetésével, hogy az ott bevételként 

megjelenő bérleti díjak összegét átadják az egyesület részére. 

Budai Viktor: Fejér Megyei hírlapban megjelent egy cikk a talajterhelési díjról, amiben arról 

adnak tájékoztatást, hogy a talajterhelési díjat októbertől kell számolni. Ezzel szemben ő 

minden érdeklődőnek azt mondta, hogy a helyi rendelet szerint talajterhelési díj május 1. után 

lesz kivetve. Ez ellentmondásban van az újságban megjelenő hírrel. Szeretné tudni, hogy mi 

az igazság, mert már tőle is kérdezték.  

Takács János: Nem olvasta az újságcikket, de a Képviselő-testület döntött arról, hogy április 

30-ig kötelező beköttetni a szennyvizet. A talajterhelési díj május 1-től válik aktuálissá azok 

számára, akik nem végezték el időben a rákötést. A DRV mint vízszolgáltató fogja 

megállapítani a vízfogyasztást. A DRV októberben fogja megadni azt a listát, hogy kik nem 

kötöttek rá időben és hány m3 a fogyasztásuk Ennek alapján lesz kiszámolva  talajterhelési 

díj, amit törvény szabályoz. Környezetvédelmi szempontból kiemelt terület közé tartozik 

Pákozd, ezért ez a díj. 3600 Ft.  Május 1-ig visszamenőleg kell majd azon  tulajdonosoknak 

megfizetni, akik nem kötöttek rá a csatornára, noha megtehették volna.  

Ezt követően más napirend híján a testület ülését bezárta. 

k.m.f. 

 

 

…………………………….. 

Takács János 

polgármester 

 

…………………………….. 

Dr. Varjú Mihály 

aljegyző 

…………………………….. 

Törzsök Erzsébet 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

…………………………….. 

Budai Viktor 

települési képviselő, 

mint hitelesítő 

 


