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Pátka Község Önkormányzatának   588-23 /2013. 
            Képviselő-testülete 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének  rendes  nyílt üléséről  
 
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme 
 
Ideje:  2013.  november 27.  napján (szerda)   17.00 órakor tartandó rendes  nyílt testületi ülés 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

Buda József   képviselő 
Demeter Zoltán   képviselő 
Füri József   képviselő 
Gerencsér Attila  képviselő 
Nánási László   képviselő  

a Képviselő-testület tagjai  
 
Távol maradását jelezte:  

Dr. Dávid-Nagy Krisztina  alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Járfás Péterné   aljegyző 
   
     
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenlévőket, aljegyző asszonyt, a meghívottakat és az írásban 
összehívott rendes nyílt ülést 17.15 órakor megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.  
 
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét. 
 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri, hogy az egyebek napirendi pontokat az alábbiak 
felvétele szerint tárgyalják: 
 
A./ Vargahegyi telekkel kapcsolatos bejelentések 
B./ Vargahegyi telkekre házépítési dokumentáció 
C./ Vargahegyi út padkázása 
D/ Kitüntetések 
E/ Művelődési ház bérleti díja 2014. évre  
F./ Önkormányzat tulajdonában levő 25/6 és 25/7.. hrsz-ú területek miatti kérelem  
 
 
Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
2. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
3. Önkormányzati költségvetés 2013. évi III. negyedévi beszámolója 
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Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
4. 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
5. Télapó ünnepség megrendezéséhez keret biztosítása 
Előterjesztő:  Nagy Dániel polgármester 
6. Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal III. negyedéves beszámolója 
Előterjesztő: Dosztály Csaba jegyző 
7. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
8. Polgármester illetményéről szóló határozat felülvizsgálata, polgármester részére jutalom 

megállapítása az elvégzett munkája értékelése alapján 
Előterjesztő: Gerencsér Attila pénzügyi tanácsnok 
9. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pontok jóváhagyására, a tervezett 
módosítással, amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, 1 (egy) fő nem szavazott; tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
213/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 

a jegyzőkönyvvezetőről és a napirendi pontokról 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra 
tett javaslatot elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  aljegyző 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű 
határozatokról 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
1./ A helyi adókról készült egy összegzés, a hátraléki kimutatás alapján helyi adóban 29.104.000 Ft 
hátralékot tart nyilván a hivatal. Ennek csökkentése érdekében 134 esetben fizetési felhívás került 
kiküldésre, 11.796.149 Ft értékben. Azon adózók esetén, ahol a fizetési felhívások határideje lejárt, de 
befizetés nem érkezett, ott végrehajtási eljárás indult, ez 44 adózót érintett, 12.459.832 Ft értékre. 
Sajnos vannak adózók, akiknek adótartozásuk nem hajtható be, de törekvés van az adók beszedésére. 
Jegyző úr a hátralékosok listáját ki kívánja tenni, hogy láthatóvá váljon azok köre, akik nagy elmaradással 
rendelkeznek. Ezen adózókról jelenleg készül a lista. Jövő évtők az adófelderítés és beszedés lenne a fő 
feladat, ezért nem javasolt adómértékeket emelni. 
2./ A szennyvíz-csatorna beruházás maradványai elkészültek, átadásra került a Vargahegyi és Arany 
János utca, itt rá lehet kötni, a lehetőségekről a levél megy a lakosság részére. Javasolt, hogy a 
Székesfehérvári Járási hatósághoz forduljon a képviselő-testület, hogy aki nem kötött rá kötelezzék. 
83%-os a rákötés az újakkal.  
3./ Meghívót kapott az önkormányzat, pénteken sajtótájékoztató lesz a HIMER házban, aki ráér, várják 
szeretettel. 
4./ December 4-én közmeghallgatás lesz a szennyvíz beruházásokról Hullay Gyula ad tájékoztatást.  
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5./ Kiosztásra került Hollósi Dezső levele, észrevételeire annyit reagáltak, hogy a közmeghallgatás 
december 4-én azért nem volt, mert ide lett tervezve, hogy a megfelelő információkkal tudjanak 
rendelkezni. 
6./ Ivóvíz régészeti dokumentációt vizsgálják. A vízjogi engedély nélkül nem lehet továbblépni a 
pályázatnál. A polgármester nyilatkozik, hogy mindenképpen meg kívánja az önkormányzat valósítani. 
7./ A Polgárőrség pályázott gépjárműre, a pályázat beadása megtörtént. 
8./ A DISE pályázott helyi értékek megóvására, helyi értéktár létrehozására. 
9./ A beadásra került kamera pályázat eredményét várja a testület. 
10. A szociális tüzifa pályázat beadásra került. 
11./ Az utak javítása megkezdődött, a vállalkozó ellen az önkormányzat megtette a feljelentést. 
12./ A Katasztrófavédelem felkereste településünket, helyszíni szemlén a Jókai u. 16. előtti területen a 
partfalat megtekintette. 
13./ Az óvoda társulási ülésén vett részt, ahol a társulás alelnökének választották. 
14./ Jövő héten ülésezik a Csákvári Önkormányzati Társulás. 
15./A PRO Vértes Alapítvány pályázatot nyújtott be Svájci forrásra, mely rendezvényén részt vett az 
önkormányzat. A pályázati anyagból a könyvtár részére több kiadvány érkezett. 
 
Gerencsér Attila képviselő 
Kéri, hogy a jövő héten megrendezésre kerülő közmeghallgatásra készüljön fel mindenki, anyagokkal is 
prezentálva. 
 
16./ A belső ellenőrzés lezárult, hamarosan megkapjuk a jelentést. 
17./ Katasztrófavédelmi besorolás készült, mindenki értesülni fog határozattal akit érint. 
18./ Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Székesfehérvári Kistérségi Társulás felhatalmazó levelet kér 
incassora, nem fizetés esetén. A társulási megállapodásba rögzítettek szerint. 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
214/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról 
 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, aljegyző  

 
Nagy Dániel polgármester 
A szennyvíz-csatorna hálózatra való 1 éves rákötési időszak október 26-án lejárt. Tekintettel ezért 
javasolja a képviselő-testületnek, hogy ismét forduljon a korábban az ivóvíznél eljártak szerint a  
bekötésekkel kapcsolatban az illetékes hatóságnál. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
215/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 

A Járási Hivatal tájékoztatása, a szennyvíz bekötésekről 
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bekötéssel nem rendelkező ingatlanokról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Osztályát, hogy Pátka településen több ingatlan tulajdonosa a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55. § (4) megfelelően az 55 § (1) és (2) 
bekezdésben foglalt kötelezettségeit szennyvíz bekötésekre vonatkozóan nem teljesítette. 
 
Felkérjük, a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalát, hogy hivatalból indítsa meg 
a kötelezési eljárást az ingatlanok beköttetésére. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Fejér megyei kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatalát a településen lévő szennyvíz bekötéssel nem rendelkező 
ingatlanokról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, aljegyző  
 

 

2. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

Nagy Dániel polgármester 
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 2013. 
október 30. napján tartott ülésén a 32/2013. (X. 30.) számú határozatával döntött arról, hogy a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 65. §-ában 
rögzített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladatot 2014. január 1. napjától nem 
kívánja ellátni. 
 
A Társulási Tanács ugyanezen ülésén meghozott döntésében – a családi napközi feladat  
2014. január 1. napjától történő finanszírozási változására tekintettel – felkérte a tagi 
önkormányzatokat, hogy döntsenek arról, hogy a jövőben kívánják-e a családi napközi feladatellátást 
annak többletköltségeinek viselésével együtt a Társulás keretében biztosítani.  
 
Polgárdi Város Képviselő-testületének a 140/2013. (XI. 11.) önkormányzati határozata szerint 2014. 
március 31. napjáig a Társulás keretében kívánja ellátni a családi napközi feladatot, vállalva a 
költségeinek a Társulási Megállapodás VIII/15.7. pontjában foglaltak szerinti esedékességgel való 
megfizetését.  
 
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (X. 28.) számú határozatával 
már korábban döntött arról, hogy 2014. április 30. napjáig a feladatellátást a Társulás keretében kívánja 
biztosítani, viselve annak többletköltségeit.  
 
A feladatellátásra és a működési engedélyek módosítására tekintettel szükséges a Társulási 
Megállapodás módosítása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
 Javaslat az, hogy a képviselő-testület nyilatkozzon a családi napközi és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást nem kívánja a társulási formában ellátni. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

216/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 
Nyilatkozat családi napközi és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáról 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy 2014. január 1. napjától 
nem kívánja ellátni a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében a családi napközi és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, aljegyző  

  

Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot; 
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának X. számú módosítására 
vonatkozó javaslatot az előkészített határozati javaslat alapján, aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
217/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának X. számú módosításáról 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának X. számú módosítására vonatkozó javaslatot, és a következő 

határozatot hozta: 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 88. § (2) bekezdése alapján a 2005. május 6. napján megkötött Székesfehérvári Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) – 2014. január 1.-jei hatállyal 

– az alábbiak szerint módosítja, mely a Megállapodás X. számú módosítása:  

I. 

1. A Megállapodás I/6. pontja az alábbira módosul:  

„6.  A Társulás tagjai:  Állandó lakosság száma: (fő) 
  2013.01.01. 2010.01.01. 

6.1. Csór Község Önkormányzata 
Székhely: 8041 Csór, Fő tér 10. sz. 
Képviseli: Csete Krisztián polgármester 1872  1826 

6.2. Füle Község Önkormányzata 
Székhely: 8157 Füle, Petőfi u. 22. sz. 
Képviseli: Gubicza József polgármester 889  904 

6.3. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
Székhely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. sz. 
Képviseli: Gáll Attila polgármester 2042  1988 

6.4. Jenő Község Önkormányzata 
Székhely: 8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz. 
Képviseli: Varga István polgármester 1315  1327 

6.5. Kőszárhegy Község Önkormányzata 
Székhely: 8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz. 
Képviseli: Borján Péter polgármester 1615  1613 
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6.6. Lovasberény Község Önkormányzata 
Székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz. 
Képviseli: Szili Miklós polgármester 2710  2738 

6.7. Moha Község Önkormányzata 
Székhely: 8042 Moha, Fő u. 26. sz. 
Képviseli: Kovács Sándorné polgármester 556  545 

6.8. Nádasdladány Község Önkormányzata 
Székhely: 8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1. sz. 
Képviseli: Varga Tünde polgármester 1799  1828 

6.9. Pátka Község Önkormányzata 
Székhely: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. 
Képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester 1708  1664 
 

6.10.  Polgárdi Város Önkormányzata 
Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz. 
Képviseli: Nyikos László polgármester 6873  6782 
 

6.11. Sárkeresztes Község Önkormányzata 
Székhely: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz. 
Képviseli: Krähling János polgármester 1569  1573 
 

6.12. Sárkeszi Község Önkormányzata 
Székhely: 8144 Sárkeszi, Petőfi utca 40. sz. 
Képviseli: Farkas Gyuláné polgármester 613  612 
 

6.13. Sárszentmihály Község Önkormányzata 
Székhely: 8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz. 
Képviseli: Kalmár Tibor polgármester 3106  3098 
 

6.14. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata 
Székhely: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz. 
Képviseli: Mátrai Csaba polgármester 4644  4688 
 

6.15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 
Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 100 093  101 210 
 

6.16. Úrhida Község Önkormányzata 
Székhely: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz. 
Képviseli: Bognár József polgármester 2444  2395 

6.17. Bakonykúti Község Önkormányzata 
Székhely: 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz. 
Képviseli: Marics József polgármester 136  126 
 

6.18.  Zámoly Község Önkormányzata 
Székhely: 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. sz. 
Képviseli: Bánszki István polgármester 2319  2351” 

2. A Megállapodás IV/3.6. pontja hatályát veszti.  
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3. A Megállapodás V/12.2.7. pontjának d. pontja hatályát veszti, az e. pontja az alábbira módosul: 

„e. A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ - továbbiakban: Intézmény - 
fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az állami hozzájárulások, az 
önkormányzati hozzájárulások, valamint létszám elszámolások) elkészítése és egyeztetése az 
érintett Önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadásával egyidejűleg.” 

4. A Megállapodás VI/1.7.3. pontjának második mondata az alábbira módosul: 

„ A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a Jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében 
meghatározott további személyek, valamint a társult Önkormányzatok jegyzői lehetnek jelen.” 

5.  A Megállapodás VI/1.2. pontjának első mondata az alábbira módosul: 

„1.2. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum 6 alkalommal a Társulási 
Tanács által meghatározott időpontban tartja.” 

6. A Megállapodás VI/1.8. pontjának harmadik bekezdése az alábbira módosul:  

„A jegyzőkönyvet a Jegyző az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a 

Fejér Megyei Kormányhivatalnak.” 

7 A Megállapodás VIII/15.6.3. pontja az alábbira módosul: 

„15.6.3. Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a feladatot ellátó 

közreműködő szervezet, valamint az Orvosok Háza Társasház által szolgáltatott költségvetési 

tervezetet szükséges irányadónak tekinteni.” 

8. A Megállapodás VIII/15.6.6. pontja az alábbira módosul: 

„15.6.6.  házi segítségnyújtás, valamint a családi napközi esetében az Önkormányzat közigazgatási 
területén ellátottak után a tárgyévre igényelt állami hozzájárulás feladatmutatója,” 

9.  A Megállapodás VIII/15.6.7. pontja hatályát veszti. 

10.  A Megállapodás VIII/15.8.2. pontja az alábbira módosul: 

„15.8.2. Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a feladatot ellátó 
közreműködő szervezet által szolgáltatott beszámolót, valamint az Orvosok Háza Társasház 
költségeit szükséges figyelembe venni.” 

11.  A Megállapodás VIII/15.8.4. pontja az alábbira módosul: 

„15.8.4.  A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi központi ügyelet 
esetében a teljes lakosságszám,” 

12.  A Megállapodás VIII/15.8.6. pontja az alábbira módosul: 

„15.8.6.  házi segítségnyújtás és családi napközi esetében az Önkormányzat közigazgatási 
területén ellátottak után a tárgyévre teljesített állami hozzájárulás feladatmutatója.”  

13. A Megállapodás IX/1. pont első bekezdése az alábbira módosul: 

„1. A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás IV/3.11. 
pontjában foglaltak szerint szociális alapellátások közül az Sztv. 64. §.-ában meghatározott 
családsegítés, 37/A. §-ában meghatározott rendszeres szociális segélyezettekkel való 
együttműködés, az 55. §, 55/A. § - 55/C.§ szerinti adósságkezelési szolgáltatás, a 63. §-ában 
rögzített házi segítségnyújtás szociális feladatokat a Társulás látja el az abban résztvevő:” 

14. A Megállapodás IX/2. pont első bekezdése az alábbira módosul:  

„2. A társult Önkormányzatok megállapodnak továbbá abban, hogy a Társulási Megállapodás 
IV/4.7. pontjában foglaltak alapján a Gyvt. 39. § - 40. § -aiban meghatározott a gyermekjóléti 
alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekjóléti szolgálati  
(kiv. gyermekjóléti központ), valamint a 49. § - ában meghatározott helyettes szülői ellátási 
feladatokat szintén a Társulás látja el az alábbi közigazgatási területekre kiterjedően:” 
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15. A Megállapodás IX/2.13.-2.16. pontjai és 2.18.-2.20 pontjai hatályukat vesztik. 

16. A Megállapodás IX/2. pontja kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel: 

 „A Társulás a Gyvt. 43. §-a alapján a családi napközi feladatot 2014. január 1. napjától 2014. 
március 31. napjáig Polgárdi Város Önkormányzata és Szabadbattyán Nagyközség 
Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően látja el. Amennyiben 2014. március 31. 
napjáig Polgárdi Város Önkormányzata és Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata önállóan 
vagy közösen létrehozott társulás útján a családi napközi feladat elvégzésére működési 
engedéllyel nem rendelkezik, úgy az érintett közigazgatási területre kiterjedően a Társulás a 
működési engedély beszerzéséig, de legfeljebb 2014. június 30. napjáig továbbra is ellátja a családi 
napközi feladatot.” 

17. A Megállapodás IX/9.1.1.2. pontja az alábbiakra módosul:  

„9.1.1.2.  8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12. 2. j sz.” 

18. A Megállapodás IX/9.2.4. pontja hatályát veszti.  

19. A Megállapodás IX/9.2. pontja második bekezdése az alábbira módosul:  

„Az Intézmény feladata a családok és ezen belül a gyermekek kiegyensúlyozottabb életvitelének 
szervezése, a konfliktushelyzetek lehetőség szerinti oldása, a családgondozó, valamint a 
gyermekjóléti szolgálatok egységes szakmai elvek alapján történő bővítése, a helyettes szülői 
hálózat családi napközi, házi segítségnyújtás működtetése.” 

20. A Megállapodás IX/11.2. pont negyedik bekezdése az alábbira módosul: 

„A 9.1.5.1.pontban nevesített 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. szám alatti családi napközi 
telephelyű ingatlan Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata tulajdonában áll, melynek 
birtoklására az Intézmény használati szerződés alapján jogosult. A 9.1.5.2. pontban lévő 8154 
Polgárdi, Szabadság u. 45. szám alatti családi napközi telephelyű ingatlan magántulajdonban áll, 
melynek birtoklására az Intézmény bérleti szerződés alapján jogosult. A bennük lévő felszerelési 
tárgyak, ingóságok a Társulási Tanács tulajdonában állnak.”  

21. A Megállapodás IX/12.5. pontja az alábbira módosul: 

„12.5. 2014. január 1-jétől a Társulás és Intézménye által ellátott feladatokhoz biztosított állami 
hozzájárulás igényléséről, a velük való elszámolásról és a Társulás részére való átutalásáról – 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társulás székhely önkormányzata 
gondoskodik a családi napközi feladat kivételével. A családi napközi feladathoz biztosított állami 
hozzájárulás igényléséről, a velük való elszámolásról és a Társulás részére való átutalásáról 
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat gondoskodik.” 

22. A Megállapodás XIV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.10. ponttal: 

„4.10. A Társulási Megállapodás X. számú módosítása 2014. január 1. napján lép hatályba.”  

23. A Megállapodás 3. számú mellékletéből a „13. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923-1” sor 

hatályát veszti.  

II.  

1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt X. számú módosítással 
egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Székesfehérvári Többcélú 

Kistérségi Társulás X. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
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Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a határozat megküldésével 
értesítse a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Közgyűlés 
döntéséről.  

 
 
Felelős:  polgármester 

jegyző  
Határidő: 2013. november 30. 

 

 

Határozati javaslat melléklete 

 

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 
 

az I. - X. számú módosításokkal egységes szerkezetben 
 

 
Társulási Megállapodás hatálybalépésének kezdő időpontja: 2005. május 6. 
 

 

Kelt. Székesfehérvár, 2013.  
 

IX. számú módosítással A társult Önkormányzatok a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 87. §-a alapján abból a célból, hogy a településeik lakossága az 
önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az Önkormányzatok e 
megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális 
felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást, szolgáltatást testületeik döntése alapján 
Társulási Megállapodást – továbbiakban: Társulási Megállapodás – kötnek. 
 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A székesfehérvári kistérségbe tartozó Önkormányzatok a „területfejlesztésről és a 
területrendezésről” szóló 1996. évi XXI. törvényt – Tftv. – módosító 2004. évi LXXV. tv. 
hatálybalépését követően 2004. november 11-én tartott alakuló ülésükön mondták ki a 
Székesfehérvári Kistérségi Fejlesztési Tanács megalakulását s fogadták el Szervezeti- és Működési 
Szabályzatukat. 

1.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

1.2. A Kistérségi Fejlesztési Tanács 2005. április 19-i ülésén döntött arról, hogy kezdeményezi a 
Többcélú Kistérségi Társulássá történő átalakulását azzal, hogy a Tftv. 10/G. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatait a Székesfehérvári 
Többcélú Kistérségi Társulás látja el, mely által a Többcélú Kistérségi Társulás a 
területfejlesztési feladatok megvalósítása területén jogfolytonos tevékenységet folytat. 

2. IX. számú módosítással A társult Önkormányzatok jelen Társulási Megállapodásban foglalt tartalommal a 
XIV/1. pontban foglalt hatállyal létrehozták a 

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulást,– továbbiakban: Társulás – 
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mely a Székesfehérvári Kistérségi Fejlesztési Tanács átalakulásával jött létre. 

3. IX. számú módosítással A társult Önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező többcélú társulást hoztak 
létre; térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, intézmények 
fenntartására. 

3.1. IX. számú módosítással A Társulás határozatlan időre jött létre. 

3.2. IX. számú módosítással A Társulás pályázatot nyújtott be „a többcélú kistérségi társulások 
megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modell-kísérletek támogatásáról” szóló  
61/2005. (IV.4.) Kormányrendelettel módosított 36/2005. (III. 1.) Kormányrendelet – 
továbbiakban: Korm. rendelet – alapján.  

A pályázat kedvező elbírálása esetén a Társulás tagjai – a pályázat benyújtásától számított  
3 évi időtartamra – vállalták az együttműködést. 

3.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

3.4. IX. számú módosítással A Társulás az Mötv. szabályai szerint működik. 

3.5. IX. számú módosítással A Társulás tagjai a IV. pontban foglalt feladataikat a jövőben is együtt kívánják 
teljesíteni, melyre tekintettel 2013. június 30. napjával, mint kezdő hatállyal az Mötv. 87. § - 
95. §-ai alapján a Társulási Megállapodást az Mötv. rendelkezéseivel összhangban módosítják 
annak rögzítésével, hogy 

3.5.1. a Társulás tevékenysége 2013. június 30. napjától jogfolytonos, valamint 

3.5.2. a Társulás elnevezése és tagi összetétele változatlan. 

4. IX. számú módosítással A Társulás neve: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás. 

5. A Társulás székhelye:  8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 

5.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

5.2. IX. számú módosítással A Társulás településeinek összlakosságszáma: 

2004. január 1-i adatok szerint:   137.869 fő 

2005. január 1-i adatok szerint:   137.652 fő 

2006. január 1-i adatok szerint:   137.719 fő 

2007. január 1-i adatok szerint:   136.961 fő 

2008. január 1-i adatok szerint:   137.349 fő 

2009. január 1-i adatok szerint:   137.402 fő 

2010. január 1-i adatok szerint:   137.248 fő 

2011. január 1-jei adatok szerint:   136.888 fő 

2012. január 1-jei adatok szerint:   136.514 fő 

2013. január 1-jei adatok szerint:   136.303 fő 

6. X. számú módosítással A Társulás tagjai:  Állandó lakosság száma: (fő) 
  2013.01.01. 2010.01.01. 

6.1. Csór Község Önkormányzata 

Székhely: 8041 Csór, Fő tér 10. sz. 
Képviseli: Csete Krisztián polgármester 1872  1826 

6.2. Füle Község Önkormányzata 

Székhely: 8157 Füle, Petőfi u. 22. sz. 
Képviseli: Gubicza József polgármester 889  904 

6.3. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 

Székhely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. sz. 



12 

Képviseli: Gáll Attila polgármester 2042  1988 

6.4. Jenő Község Önkormányzata 

Székhely: 8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz. 
Képviseli: Varga István polgármester 1315  1327 

6.5. Kőszárhegy Község Önkormányzata 

Székhely: 8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz. 
Képviseli: Borján Péter polgármester 1615  1613 

6.6. Lovasberény Község Önkormányzata 

Székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz. 
Képviseli: Szili Miklós polgármester 2710  2738 

6.7. Moha Község Önkormányzata 

Székhely: 8042 Moha, Fő u. 26. sz. 
Képviseli: Kovács Sándorné polgármester 556  545 

6.8. Nádasdladány Község Önkormányzata 

Székhely: 8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1. sz. 
Képviseli: Varga Tünde polgármester 1799  1828 

        6.9 Pátka Község Önkormányzata 
Székhely: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. 
Képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester 1708  1664 

 

6.10. Polgárdi Város Önkormányzata 

Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz. 
Képviseli: Nyikos László polgármester 6873  6782 

 

6.11. Sárkeresztes Község Önkormányzata 

Székhely: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz. 
Képviseli: Krähling János polgármester 1569  1573 

 

6.12. Sárkeszi Község Önkormányzata 

Székhely: 8144 Sárkeszi, Petőfi utca 40. sz. 
Képviseli: Farkas Gyuláné polgármester 613  612 

 

6.13. Sárszentmihály Község Önkormányzata 

Székhely: 8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz. 
Képviseli: Kalmár Tibor polgármester 3106  3098 

 

6.14. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz. 
Képviseli: Mátrai Csaba polgármester 4644  4688 
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6.15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 
Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 100 093  101 210 

 

6.16. Úrhida Község Önkormányzata 

Székhely: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz. 
Képviseli: Bognár József polgármester 2444  2395 

 6.17. Bakonykúti Község Önkormányzata 

Székhely: 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz. 
Képviseli: Marics József polgármester 136  126 

 

6.18. Zámoly Község Önkormányzata 

Székhely: 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. sz. 
Képviseli: Bánszki István polgármester 2319  2351 

7. IX. számú módosítással A Társulás működési területe: a 6. pontban szereplő társult Önkormányzatok teljes 
közigazgatási területe. 

8. IX. számú módosítással A Társulás bélyegzője: Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott 
körbélyegző, középen a Magyarország címerével. 

9. IX. számú módosítással A Társulás képviseletét: a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén a Társulás 
alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulás korelnöke látja el. 
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10. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy 

10.1. Gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

10.2. IX. számú módosítással A Társulás önálló adószámmal és önálló bankszámlával rendelkezik. 

 A Társulás pénzintézeti számlaszáma:  Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 
12023008-00117180-00100009. 

10.3. IX. számú módosítással A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési 
határozatban állapítja meg. A társult Önkormányzatok a Társulás fenntartásához évenként 
szükséges hozzájárulás összegét a VIII/6.1.2. és a VIII/15.7. pontjában rögzítettek szerint és 
esedékességgel utalják át.  

10.4. IX. számú módosítással A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – továbbiakban: Polgármesteri Hivatal – útján 
gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, mely ellátja a Társulás pénzügyi 
gazdálkodási feladatait is. 

10.5. A Többcélú Kistérségi Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

11. IX. számú módosítással A Társulási Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról a 
Társulás gondoskodik az alábbiak szerint: 

 11.1. IX. számú módosítással A feladat ellátását a 10.4. pont szerint, továbbá költségvetési szerv, avagy 
gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet alapítása és fenntartása útján 
biztosíthatja.  

11.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

11.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

11.4. IV. számú módosítással A mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott esetekben a 
közös feladatellátást ellátási szerződés, egyéb polgári jogi szerződés keretében biztosítja. 

12. IX. számú módosítással A tervezett közös fenntartású intézmények és közszolgáltatások megjelölését, 
amelyek biztosítják a Társulás által ellátott önkormányzati közszolgáltatásokat, az 1. számú 
melléklet tartalmazza.  

13.  IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

14. IX. számú módosítással A Társulás székhely Önkormányzata:  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI 

1. IX. számú módosítással A társult Önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony 
és eredményes tevékenység érdekében jelen Társulási Megállapodásban rögzített eljárásban és 
módon szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatainak 
megvalósítását: 

 egészségügyi- és szociális ellátás, 

 gyermek- és ifjúságvédelem. 
 

2. IX. számú módosítással A Társulás működésének alapcéljaként rögzíti, hogy a társult Önkormányzatok 
önállóságának és a mellérendeltség elvének maradéktalan tiszteletben tartásával a teljességre 
törekszik, s e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. 

3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 
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4. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

III.  

IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

IV. 

ÁGAZATI FELADATOK 

1. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.  Egészségügyi feladatok 

2.1. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.2. VII. számú módosítással A térségben összehangolt – hétközi, illetve hétvégi – háziorvosi alapellátási 
központi ügyelet létrehozása, működtetése. 

2.2.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.2.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.2.3. IX. számú módosítással A Társulás 2006. szeptember 1-jei hatállyal a 8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi út 17. sz. alatti Központi Orvosi Ügyelet útján biztosítja az 1. számú 
mellékletben nevesített társult Önkormányzatok, valamint 

 Csősz Község Önkormányzata 

 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 

 Tác Község Önkormányzata 

közigazgatási területén élő gyermek és felnőtt lakosság gyermek és háziorvosi 
ügyeleti ellátását. 

 A Társulás Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületével, Tác Község 
Önkormányzata Képviselő-testületével és Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületével az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján az ügyeleti feladatok 
ellátására külön megállapodást köt, mely által a közszolgáltatást igénybe vevő 
Önkormányzatok a tagi Önkormányzatokkal azonos költségviselés (társulási és 
munkaszervezeti feladatok költségeit is beleértve) mellett vehetik/veszik igénybe az 
ügyeleti ellátást. 

2.2.4. IX. számú módosítással A Központi Orvosi Ügyelet ellátási területét a Társulási Megállapodás 
1. számú melléklete tartalmazza.  

2.2.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.4. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.6. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 
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3. Szociális feladatok: 

3.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

3.2. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

3.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

3.4. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

3.5. IX. számú módosítással A Társulás az abban részt vállaló Önkormányzatai területén megszervezi a házi 
segítségnyújtást, gondozást, a szükséges tárgyi, személyi feltételeket költségvetési 
lehetőségei függvényében biztosítja.  

3.6. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

3.7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

3.8. IX. számú módosítással A Társulás az abban részt vállaló Önkormányzatai területén biztosítja a 
családsegítést. 

3.9. VII. számú módosítással A Társulás a szociális intézmények támogatására pályázatot nyújthat be.  

3.10. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

3.11. IX. számú módosítással A Társulás 2008. január 1-i hatállyal a IX/1. pontban felsorolt Önkormányzatok 
közigazgatási területére kiterjedően intézmény fenntartása útján biztosítja a Társulási 
Megállapodásban vállalt szociális feladatok ellátását, teljesítését. 

4. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: 

4.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

4.2. VII. számú módosítással A Társulás közösen biztosít egyes gyermekjóléti alapellátásokat: 

- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- gyermekek napközbeni ellátása, 
- helyettes szülői hálózat, 
- gyermekjóléti központi feladatokat. 

4.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

4.4. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

4.5. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

4.6. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

4.7. IX. számú módosítással A Társulás 2008. január 1-i hatállyal a IX/2. pontban felsorolt Önkormányzatok 
közigazgatási területére kiterjedően intézmény fenntartása útján biztosítja a Társulási 
Megállapodásban vállalt gyermekjóléti alapellátások biztosítását. 

5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

6. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.  

7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

8. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

10. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

11. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12. IX. számú módosítással A 2 - 4. pontban felsorolt közös feladat-ellátási lehetőségek körében a Társulás általi 
feladatellátáshoz szükséges, hogy a feladatellátást igénylő társult Önkormányzatok Képviselő-
testületei határozattal döntsenek az igény bejelentéséről – annak kezdő hatályát megjelölve – s 
nyilatkozzanak a közös feladatellátás körében keletkező – állami költségvetési, illetőleg egyéb 
támogatások által nem fedezett – többletköltségek viselésének vállalásáról. 

V. 
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A TAGSÁGI JOGVISZONY, A TÁRSULÁS SZERVEZETE 

1. A tagsági jogviszony keletkezése: 

1.1. IX. számú módosítással A társult Önkormányzatok képviselő-testületi minősített többségű 
határozattal mondták ki a Társulásban való részvételüket.  

1.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2. A tagsági jogviszony megszűnése: 

2.1. IX. számú módosítással A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testülete kiválásra vonatkozó 
határozata megküldésével a naptári év június 30. napjával és december 31. napjával kiválhat. 

A kiválásra vonatkozó határozatot 6 hónappal a kiválást megelőzően kell meghozni, s azt 
írásban a Társulási Tanáccsal közölni. 

2.2. IX. számú módosítással A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy nem szüntethető meg a tagsági 
jogviszony kiválással mindaddig a 2.1. pontban rögzített jogcímen, amíg a tagi Önkormányzat 
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. 

2.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.4. A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik: 

2.4.1. Ha az Önkormányzat megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 

2.4.2. IX. számú módosítással Ha a társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulás 
megszűnését közös megegyezéssel kimondják,  

2.4.3. Kizárással:  

IX. számú módosítással 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: 

a. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

b. VII. számú módosítással a tag a Társulás működéséhez évente a Társulási Tanács által 
megállapított működési költségelőleget, valamint zárszámadást követően az  

Önkormányzatot terhelő működési költség-hozzájárulás és működési 
költségelőleg különbözetét nem fizeti meg, 

c. IX. számú módosítással vagy a cél megvalósításához szükséges többletforrás befizetési 
kötelezettségének a Társulás tagja a Társulás döntésében megjelölt határidőben 
nem tett eleget.  

Az e jogcímen történő tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó döntést két 
írásbeli felszólításban foglalt eredménytelen határidő leteltét követően lehet 
meghozni. A tagsági jogviszony a hónap utolsó napjára szólóan a Társulási Tanács 
határozatában meghatározott időpontban szűnik meg. 

3. A Társulás tagnyilvántartása: 

3.1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog 
megállapításának alapja is. 

3.2. IX. számú módosítással A Társulási Megállapodás 2. sz. mellékletét képező tagnyilvántartás a 
következőket tartalmazza: 

 az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
 belépés időpontját, 
 a tagsági jogviszony megszűnésének időpontját, 
 a szavazati jogosultságot és mértékét. 
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A tagnyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti. 

4. A Társulás szervei: 

4.1. IX. számú módosítással A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, Társulás alelnöke, 
valamint a Társulás Pénzügyi Bizottsága. 

4.2. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

5. Társulási Tanács: 

5.1. IX. számú módosítással A Társulás legfőbb szerve a Társulási Tanács.  

5.2. IX. számú módosítással A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a 
Képviselő-testületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét 
delegálják. 

5.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

5.4. IX. számú módosítással 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. 

5.5. IX. számú módosítással A Társulási Tanács, mint testület látja el mindazokat a feladatokat, gyakorolja 
mindazokat a hatásköröket, amelyeket az Mötv. mindenkor hatályos jogszabályi 
rendelkezései, illetve jelen Társulási Megállapodás meghatároznak. 

5.6. IX. számú módosítással A Társulási Tanács üléseit a Társulás a Polgármesteri Hivatal székhelyén tartja. 

 A Társulási Tanács napirendjétől függően más helyen kihelyezett üléseket is tarthat. 

5.7. IX. számú módosítással A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése 
Önkormányzatának polgármestere hívja össze. 

5.8. IX. számú módosítással A Társulási Tanács első alakuló ülésén mondja ki megalakulását. 

A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló, 
avagy az azt követő első ülésén elfogadja a Társulás: 

5.8.1. Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

5.8.2. megválasztja az alelnökét, s 

5.8.3. a Pénzügyi Bizottsága tagjait. 

6. Társulás Elnöke: 

6.1. IX. számú módosítással A Társulás elnökét a Társulási Tanács az alakuló ülésén tagjai sorából, az 
önkormányzati választási ciklus idejére választja meg.  

6.2. IX. számú módosítással Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet.  
A Társulás elnökének megválasztásához minősített többség szükséges.  

6.3. IX. számú módosítással A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást, valamint ellátja a Társulás 
működésével kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és utalványozási 
feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét a Társulás 
alelnöke, együttes akadályoztatás esetén a Társulás korelnöke látja el. 

6.4. IX. számú módosítással A Társulás elnöke részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata határozza meg.  

7. IX. számú módosítással Társulás Alelnöke: 

7.1. IX. számú módosítással A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus időtartamára a saját 
tagjai sorából alelnököt választ. 
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7.2. IX. számú módosítással Az alelnök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot.  
A Társulás alelnökének megválasztásához minősített többség szükséges. 

8. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

10.  Pénzügyi Bizottság: 

10.1. IX. számú módosítással A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának 
ellenőrzésére 5 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. 

10.2. IX. számú módosítással A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több mint a felét a Társulási Tanács 
tagjai sorából kell megválasztani. 

10.3. A Pénzügyi Bizottság feladatai: 

10.3.1. Véleményezi a Társulás éves költségvetési javaslatát, s a végrehajtásáról szóló féléves, 
éves beszámoló tervezeteit. 

10.3.2.  Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 
bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. 

10.3.3.  Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a 
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 
érvényesítését. 

10.3.4.  IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

10.4. IX. számú módosítással A Pénzügyi Bizottság megállapításait haladéktalanul megküldi a Társulási 
Tanácsnak. Ha a Társulási Tanács a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, úgy a vizsgálati 
jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi a Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére 
jogosult Állami Számvevőszéknek. 

11. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12. Társulás Munkaszervezete: 

12.1. IX. számú módosítással A Társulási Tanács feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

12.2. I. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.2. VIII. számú módosítással A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 

12.2.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek végrehajtása. 

12.2.2. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.2.3. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.2.4. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.2.5. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.2.6.I.  számú módosítással A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.  

12.2.7. I  számú módosítással A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

a. VIII. számú módosítással A Társulás és költségvetési szerve költségvetése tervezésének, 
zárszámadás tervezetének előkészítése,  

b. Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése, 

c. VIII. számú módosítással A 2012. január 1. napját követően benyújtott pályázatokkal 
kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar 
Államkincstár, a kedvezményezett Önkormányzatok, valamint az egyéb szervek 
felé, 

d. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 
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e.  X. számú módosítással A Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ - 
továbbiakban: Intézmény - fenntartásával kapcsolatos éves elszámolások 
(különösképpen: az állami hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, 
valamint létszám elszámolások) elkészítése és egyeztetése az érintett 
Önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadásával egyidejűleg. 

f. VIII. számú módosítással Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 
végrehajtásának, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

12.2.8.  VIII. számú módosítással A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint 
utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat jegyzője - továbbiakban: Jegyző - által írásban kijelölt köztisztviselő(k) 
jogosult(ak). 

12.3. IX. számú módosítással A Társulási Tanács, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, s a 
Polgármesteri Hivatal a Székesfehérvári Kistérségi Iroda megszűnését követő naptári naptól 
létrejövő külön Megállapodás keretében rögzítik: 

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

12.3.2. IX. számú módosítással melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének 
ismeretében a felek felülvizsgálnak, s a Társulás adott évi költségvetési 
határozatában megállapítanak, valamint 

12.3.3. a Megállapodás mellékletét képezi a Székesfehérvári Kistérségi Iroda ingó 
vagyonának leltára. 

12.4. IX. számú módosítással A Polgármesteri Hivatal által – a Társulás működésével kapcsolatos 
feladatokat ellátó – foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja.  

A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki a Társulási Tanács 
tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult s köteles, 
melyről – s a változásairól – a Társulási Tanács tagjait tájékoztatja. 
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12.5. IX. számú módosítással A Társulási Tanács a Székesfehérvári Kistérségi Iroda költségvetési szervet – 
mely a munkaszervezeti feladatokon túlmenően a családi napközi működtetési feladatokat 
is ellátta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. – 
11. § (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti meg akként, hogy: 

12.5.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó közalkalmazottak 
vonatkozásában munkáltatói jogutódnak Polgármesteri Hivatal, 

12.5.2. IX. számú módosítással a családi napközi feladatok tekintetében jogutódnak, s ezen 
álláshelyen foglalkoztatottak tekintetében munkáltatói jogutódnak az Intézmény, 

12.5.3. IX. számú módosítással vagyoni jogutódnak a Társulás minősül azzal, hogy a munkaszervezeti 
feladatok ellátásához szükséges ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri 
Hivatal részére, a családi napközi feladatok tekintetében az ingóságok használati 
jogát az Intézmény részére biztosítja. 

12.6. IX. számú módosítással Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását, a Társulási Tanács az Intézmény 
alapító okiratának módosítását XIV/4.8. pontban foglalt hatállyal, a Székesfehérvári 
Kistérségi Iroda megszüntető okiratát a XIV/4.8. pontban foglalt naptári napot megelőző 
napi hatállyal – a 12.5. pontban foglalt tartalommal – adják ki. 

12.7. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

13. V. számú módosítással A Társulás által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak jogállása: 

13.1. VII. számú módosítással A Társulási Tanács által alapított költségvetési szervek alkalmazottainak 
jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. - továbbiakban: Kjt. 
- rendelkezései az irányadóak, valamint:  

13.1.1. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.  

13.1.2. IX. számú módosítással a Kjt.-nek az adott önkormányzati ágazati feladatot teljesítő – 
szociális, egészségügyi, valamint gyermekjóléti – intézmények közalkalmazottai 
tekintetében irányadó Kormányrendeletben foglaltak. 

13.2. A Társulási Tanács egyes feladatok ellátására közvetlenül külső harmadik személyekkel 
jogosult megbízási, avagy vállalkozói szerződések megkötésére, mely tekintetében a Ptk. 
rendelkezései az irányadók.  

VI. 

A TÁRSULÁS SZERVEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

1. A Társulási Tanács ülései: 

1.1. IX. számú módosítással A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 

1.2. X. számú módosítással A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente minimum 6 alkalommal a 
Társulási Tanács által meghatározott időpontban tartja.  

A Társulási Tanács ülésén a társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt 
vehetnek. 

1.3. IX. számú módosítással A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Társulás tagjai egynegyedének a 
Társulás Pénzügyi Bizottságának, továbbá a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ülés 
összehívásának indokát tartalmazó indítványára annak kézhezvételét követő 15 napon belül 
az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. 

1.4. IX. számú módosítással Az ülést a Tanács elnöke, akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke, 
valamennyi tisztségviselő együttes akadályoztatása esetén a Társulás korelnöke hívja össze és 
vezeti le. 

1.5. A Társulási Tanács ülésének előkészítésére, az előterjesztések tartalmi és formai 
követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 
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1.6. IX. számú módosítással A Társulási Tanács ülése nyilvános. 

1.7. A Társulási Tanács: 

1.7.1. IX. számú módosítással zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

1.7.2. IX. számú módosítással zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, 
vezetői megbízás adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor;  

1.7.3. IX. számú módosítással 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. 
X. számú módosítással A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a Jegyző, s az Mötv. 46. § (3) 
bekezdésében meghatározott további személyek, valamint a társult Önkormányzatok 
jegyzői lehetnek jelen. 

1.8. IX. számú módosítással A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Mötv-nek a 
Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 52. § (1) bekezdésében 
meghatározott szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök a Jegyző és a 
Társulási Tanács által felhatalmazott egy tag, mint jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

 A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 X. számú módosítással A jegyzőkönyvet a Jegyző az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a 
Fejér Megyei Kormányhivatalnak. 

1.9. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen: 

1.9.1. IX. számú módosítással a Társulási Tanács legalább a szavazatok felével rendelkező tagja jelen 
van.  

1.9.2. IX. számú módosítással A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

1.10. A Társulás minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti meg. 

1.11. IX. számú módosítással A Társulás döntései meghozatalához: a javaslat elfogadásához – az 1.13. 
pontban foglaltak kivételével – 

1.11.1.  IX. számú módosítással a Társulás legalább annyi tagja „igen” szavazata szükséges; 

1.11.2. mely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak több mint a felét, 

1.11.3. IX. számú módosítással és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát, 
melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította. 

1.12. IX. számú módosítással A minősített többséghez legalább annyi „igen” szavazata szükséges: 

1.12.1. IX. számú módosítással mely eléri a Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint a 
felét,  

1.12.2. IX. számú módosítással és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét, melynek 
hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította. 

1.13. Minősített többség szükséges: 

1.13.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

1.13.2. IX. számú módosítással Az 1.7.3. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez. 

1.13.3. IX. számú módosítással A hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői 
megbízás adása, illetőleg visszavonása döntéshozatalhoz. 

1.13.4. IX. számú módosítással Intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, átszervezéséhez, 
megszüntetéséhez, az intézmény irányító szervi jogának átadás-átvételéhez. 

1.13.5. IX. számú módosítással A Társulás éves költségvetése, zárszámadása megállapításához. 

1.13.6. IX. számú módosítással A Társulási tag kizárásához. 
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1.13.7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

 1.13.8. VIII. számú módosítással A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásához. 

 1.13.9. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

1.14. IX. számú módosítással A Társulási Tanács döntését az ülésen határozat formájában nyílt szavazással 
hozza meg. 

1.14.1. IX. számú módosítással A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart, a Társulási Tanács 
tagjai legalább egynegyedének indítványára, továbbá a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban meghatározott ügyekben. 

Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs 
helye név szerinti szavazásnak a Pénzügyi Bizottság létszáma és összetétele, avagy 
ügyrendi javaslat kérdéseiben. 

1.14.2. IX. számú módosítással A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat az 1.7.1. és 1.7.2. pontban 
meghatározott ügyekben. 

1.14.3.  IX. számú módosítással A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának 
meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.  

1.14.4.  IX. számú módosítással 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.  

1.15. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

1.15.1. IX. számú módosítással A Társulás elnöke és a Társulás alelnöke megválasztása. 

1.15.2. A Társulás szervei tagjainak megválasztása. 

1.15.3. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezése. 

1.15.4. IX. számú módosítással Az éves költségvetés, valamint a zárszámadás megvitatása, 
elfogadása, módosítása, a Társulás tagjával szembeni inkasszó benyújtásáról 
döntés.  

1.15.5. A Társulás elnöke beszámolójának megtárgyalása, továbbá a Társulás 
tevékenységéről szóló éves beszámoló megtárgyalása és elfogadása. 

1.15.6. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

1.15.7. VII. számú módosítással A működési költségelőleg, valamint zárszámadást követően az 
Önkormányzatot terhelő működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg 
különbözetének meghatározása. 

1.15.8. A közös fejlesztésekről, beruházásokról való döntés, az intézményi fejlesztésekről, 
felújításokról történő döntés. 

1.15.9. VIII. számú módosítással A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése, 
intézmény irányító szervi jogának átadás-átvételéről döntés.  

1.15.10. A Társulás vagyonáról való rendelkezés. 

1.15.11. A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának, éves munkatervének elfogadása, 
módosítása. 

1.15.12. A Területi és országos szervekhez való csatlakozás, valamint ezen szervezetekből 
való kilépés elhatározása. 

1.15.13. IV. számú módosítással A Társulás más társulással való együttműködésének, avagy annak 
megszüntetésének elhatározása, együttműködési megállapodás megkötése.  

1.15.14. Pályázatok benyújtásáról való döntés. 

1.15.15. IX. számú módosítással Hitelfelvételről, szabad pénzeszközök felhasználásáról, a benyújtott 
igények elbírálásáról döntés. 
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1.15.16. A Társulásból kilépő taggal való pénzügyi elszámolás rendezése. 

1.15.17. IX. számú módosítással A Társulás önkormányzati közös feladatellátásához történő 
csatlakozás elfogadása. 

1.15.18. IX. számú módosítással A Társulási tag kizárásáról döntés. 

1.15.19. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

1.15.20. IX. számú módosítással Társulás által fenntartott Intézmények magasabb vezetői jutalmának 
megállapítása.  

1.15.21. VIII. számú módosítással Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén, valamennyi – a 
pénzügyi és az ágazati jogszabályban meghatározott – alapítói, irányító szervi 
jogkörben hozandó döntés.  

1.15.22. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

1.15.23. IX. számú módosítással A közös feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, egyéb polgári jogi 
szerződés megkötése. 

1.16. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre: 

IX. számú módosítással A társult Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. § (4) 
bekezdése alapján átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök 
gyakorlására jogosítják fel: 

1.16.1. IX. számú módosítással intézményvezető, gazdálkodó szervezet vezetőjének megbízása, annak 
visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása. 

1.16.2. VIII.  számú módosítással Az intézmény irányító szervi jogkörök gyakorlása az önkormányzati 
feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított körben. 

1.16.3. IX. számú módosítással A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény – továbbiakban: Sztv. –, s a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – továbbiakban: Gyvt. – mindenkori 
hatályos rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben 
való döntés.  

1.17. VIII. számú módosítással A Társulás keretében az 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 Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése jogosult.  



25 

1.17.1. IX. számú módosítással A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó 

önkormányzati rendelet tervezetet a Jegyző a Társulási Tanács által javasolt 

tartalommal Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban azon társult 

Önkormányzatok (kiv. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata) 

polgármesterei részére küldi meg, amely részt vesz a IX/1 és 2. pontban felsorolt 

feladat valamelyikében. 

1.17.2. IX. számú módosítással Az 1.17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei 
soron következő ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben 
foglaltakról véleményt nyilvánítanak, melyet a Jegyző részére írásban megküldenek. 

 Amennyiben az 1.17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei ezen 
határidőn belül a véleményt nem alakítják ki, úgy a határidő lejártát követően annak 
hiányában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az 
önkormányzati rendelet megalkotható.  

1.17.3. IX. számú módosítással Amennyiben az 1.17.1. pontban felsorolt 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.  

1.17.4. IX. számú módosítással Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-
testülete indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén 
egyeztetett újabb javaslat szerinti 1.17.2. pontban foglalt eljárást ismételten le kell 
folytatni.  

1.17.5. IX. számú módosítással Ha az 1.17.1. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületek 
indokaikat nem fogalmazzák meg, avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne 
foglaltak megalapozatlanok, úgy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése ezen utóbbi tényt megállapító döntésével együtt az eredeti javaslat 
szerinti tartalommal az önkormányzati rendeletet  megalkothatja. 

2. A Társulás más szerveinek ülései: 

2.1. IX. számú módosítással A Pénzügyi Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. 
Döntései javaslatok, amelyet a jelenlévő tagjai „egyszerű többségű” szavazatával hoz meg. 

2.2. IX. számú módosítással A 2.1. pontban felsorolt szerv ülését elnöke hívja össze. Összehívását a szerv 
bármely tagja a napirend megjelölésével kezdeményezheti. 

2.3. IX. számú módosítással A Társulás szervei működésének részletes szabályait Szervezeti és Működési 
Szabályzatban kell megállapítani, mely nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási 
Megállapodásban megállapított szabályokkal. 

A Pénzügyi Bizottság működésére az Mötv.-nek az önkormányzati bizottságokra vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni. 
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VII. 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

1. A Társulás tagjának jogai: 

1.1. Képviselője útján részt vehet a Társulás tevékenységében, rendezvényein, céljainak, 
feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásában, a 
Társulás szervezetének kialakításában. 

1.2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

1.3. IX. számú módosítással Teljes joggal képviseli a Társulási Tanács ülésén képviselője útján a saját 
önkormányzata érdekeit. 

1.4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

1.5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és 
információit. 

1.6. IX. számú módosítással Igényelheti a Társulás szolgáltatásait. 

1.7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

1.8. IX. számú módosítással A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén 
elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi 
stb.). 

1.9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a 
Társulás törvénysértő határozatának észrevételezésére és megtámadására. 

1.10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 
felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 
30 napon belül kötelesek választ adni, betekinthet a Társulás irataiba. 

1.11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi 
vélemény rögzítésére és képviseletére. 

1.12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

2. A Társulás tagjainak kötelességei: 

2.1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 

2.2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a 
társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 

2.3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

2.4. IX. számú módosítással A Társulási Tanács határozatainak végrehajtása. 

2.5. IX. számú módosítással A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntései, a társulás 
vezetőjével való egyeztetése, illetve a Társulási Tanáccsal való közlése. 

2.6. VII. számú módosítással A működési költségelőleg, és zárszámadást követően az Önkormányzatot 
terhelő működési költség-hozzájárulás és működési költségelőleg különbözete befizetési 
kötelezettségek teljesítése. Társulás általi Intézményfenntartás esetén a tagot terhelő 
többletköltségek határidőben történő maradéktalan megfizetése.  

2.7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.8 A Társulás feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és 
információk továbbítása a Társuláshoz. 

VIII. 

A TÁRSULÁS VAGYONA IX. számú módosítással 
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A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA 

1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2. IX. számú módosítással A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével 
szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális vagyon. 

2.1. A társult Önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott vagyon, továbbá a működés során 
keletkezett vagyon a Társulás tulajdona. 

2.2. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

2.3. A vagyon megosztása során az Önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével 
járnak el: 

2.3.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani, 

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

2.3.3. IX. számú módosítással a tulajdonba adott ingatlanok esetében – amennyiben 
vagyonmegosztás során az Önkormányzatokat megillető vagyonrész arra elegendő – 
az eredeti tulajdonost illeti meg. 

2.4. IX. számú módosítással A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel 
azonos eljárási rend szerint el kell számolni azon megkötéssel, 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. A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani. 

3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

4. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

6. IX. számú módosítással A Társulás gazdálkodásának forrásai: 

6.1. Kötelező befizetés: 

6.1.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

6.1.2. IX. számú módosítással A feladat-ellátási költségre a Társulási Tanács által megállapított 
összeg, mely a VIII/15. pontban részletekben és időpontokban átutalással esedékes. 

6.2. IX. számú módosítással Saját elhatározáson alapuló befizetés: a társult Önkormányzatok átmenetileg 
szabad forrása meghatározott időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás a 
Társulás feladatai forrásai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében. 

6.3. Egyéb: 

6.3.1. állami támogatás, hozzájárulás, 

6.3.2. pályázati forrás, 

6.3.3. gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 

6.3.4. a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az 
adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka. 

6.3.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

6.4. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

6.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

6.6. IX. számú módosítással A számla feletti rendelkezési jogot a Társulás elnöke, távollétében vagy 
akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke gyakorolja. A pénzügyi ellenjegyzés jogát a Jegyző 
által írásban kijelölt köztisztviselő(k) gyakorolja(k). 

7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

8. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 
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9. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

10. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

11. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

13. A Társulás tagjának kiválása esetén a vagyoni kérdések rendezése: 

13.1. IX. számú módosítással Amennyiben a társult és kiváló Önkormányzat központi alapból vagy forrásból 
megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés Őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös 
tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg. 

13.2. IX. számú módosítással Ha az Önkormányzat a Társulási Tanács egyedi döntése alapján 
visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy 
azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kiválás jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési 
kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kiválás lehetősége számára az 
általános szabályok szerint nyílik meg. 

13.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

14. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

15. A Társulás gazdálkodására vonatkozó általános és speciális szabályok: 

15.1. VIII. számú módosítással A Társulás az Áht., a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, s azok 
végrehajtási jogszabályai szerint gazdálkodik, pénzügy-gazdálkodási feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

15.2. IX. számú módosítással A Társulás költségvetése magába foglalja az Intézmény és a munkaszervezeti 
feladatok költségvetését is. A költségvetési határozatban az Intézmény és a munkaszervezeti 
feladatok kiemelt előirányzatait feladatonként külön-külön szerepeltetni szükséges. A 
költségvetésben elkülönítetten meg kell határozni az év közben átadandó normatívák 
összegét, jogcímenként. 

15.3. A Társulás általi Intézmény fenntartása az Intézmény működési területe által nem érintett 
Önkormányzatok terhére többlet költséget nem eredményezhet. 

15.4. VIII. számú módosítással Az Intézmény költségvetésének részét képezik az Intézmény elhelyezését 
szolgáló ingatlanok bérleti, avagy használati díjai, továbbá az üzemeltetési (fűtés, világítás, 
telefon, telefax, Internet, portaszolgálat, takarítás, stb.) költségei, a további dologi költségek 
és a személyi juttatások – azok járulékaival – előirányzatai, az ellátottak juttatásai, továbbá 
valamennyi az Intézmény működésével kapcsolatban felmerülő előbbiekben nem nevesített 
költségek.  

A IX/9.1.1. - 9.1.5. pontban nevesített nem székesfehérvári önkormányzati tulajdonú 
telephelyeken – területi irodákban, ellátottak számára nyitva álló helyiségekben – felmerülő 
üzemeltetési költségek számítása az Intézmény általi igénybevétellel arányos módon – 
helyiségenként összköltség/m2 igénybevétel tartama a teljes munkahéthez viszonyítottan – 
történik. 
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15.5. IX. számú módosítással A gazdálkodási és munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal 
feladatellátásával kapcsolatos költségek fedezetéül a Társulás mindenkori költségvetési 
határozatában megállapított önkormányzati hozzájárulás szolgál. 

15.6. A Társulási Tanács az éves költségvetés megállapítása során összegszerűen határozza meg a 
közösen ellátott feladatok önkormányzati többletköltségeinek összegeit, mint önkormányzati 
működési költségelőleget. A lakosságszám alapján megállapított összegeknél a tárgyévet 
megelőző év január 1-jei lakosságszám az irányadó. 

A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása tervezéskor: 

15.6.1. A költségvetés elkészítése során a kiadások és bevételek meghatározása 
elkülönítetten, feladatonként történik. 

15.6.2. Többletköltség: az adott feladatnál a kiadás normatívával, egyéb saját bevétellel, 
támogatásértékű működési bevétellel és államháztartáson kívülről átvett 
pénzeszközzel nem fedezett része. 

15.6.3. X. számú módosítással Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a 
feladatot ellátó közreműködő szervezet, valamint az Orvosok Háza Társasház által 
szolgáltatott költségvetési tervezetet szükséges irányadónak tekinteni. 

Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja tervezéskor: 

15.6.4. IX. számú módosítással A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi 
központi ügyelet esetében a teljes lakosságszám, 

15.6.5. gyermekjóléti alapellátás esetében a 0-17 éves korú lakosságszám, 

15.6.6. X. számú módosítással házi segítségnyújtás, valamint a családi napközi esetében az 
Önkormányzat közigazgatási területén ellátottak után a tárgyévre igényelt állami 
hozzájárulás feladatmutatója, 

15.6.7. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

15.7. IX. számú módosítással A költségvetés meghatározásával egyidejűleg kerül sor az önkormányzati 
működési költségelőlegek meghatározására. Az Önkormányzatok az Őket terhelő 
hozzájárulások összegét havi bontásban, havonta előre a Székesfehérvári Többcélú 
Kistérségi Társulás költségvetési számlájára átutalással a hónap 5. napjára szóló 
esedékességgel teljesítik. A költségvetési határozat elfogadását megelőző időszakban - a 
Társulási Tanács adott évi átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának hiányában - az 
előző évi működési költségelőleg egy tizenkettedét kell utalni minden hónap 5. napjáig. 

15.7.1. Amennyiben a költségviselő Önkormányzat többletköltség viselési kötelezettségének 
nem tesz, avagy késedelmesen tesz eleget, s emiatt a Társulási Tanácsnak likvidhitelt 
kell igénybe vennie, úgy a hitelfelvétel költségei és annak kamatai a nem, avagy 
késedelmesen teljesítő Önkormányzattal szemben, mint kárigény érvényesíthetők, a 
Társulási Tanács egyedi döntése alapján.  

15.7.2. A Társulási Tanács jogosult továbbá a többletköltségeket késedelmesen teljesítő 
Önkormányzattal szemben a késedelem időtartamára az utalandó összeg után a Ptk. 
301/A. § szerinti késedelmi kamat érvényesítésére, a Társulási Tanács egyedi döntése 
alapján.  

15.8. IX. számú módosítással Elszámolás, zárszámadás: 

A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása elszámoláskor: 

15.8.1. Év közben a feladatokat érintő kiadásokat és bevételeket elkülönítetten kell 
könyvelni. Azon feladatok esetén, ahol a hatályos szakfeladatrend szerint egy 
szakfeladat több feladatot foglal magában, kódokra történő bontás szükséges.  
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15.8.2. X. számú módosítással Az orvosi ügyeletnél a kiadás összegének meghatározásakor a 
feladatot ellátó közreműködő szervezet által szolgáltatott beszámolót, valamint az 
Orvosok Háza Társasház költségeit szükséges figyelembe venni.  

15.8.3. A 15.4. pontban meghatározott Önkormányzatoknak éves kimutatást kell benyújtani 
az Intézményt terhelő dologi kiadásaikról  

Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja zárszámadásakor: 

15.8.4. X. számú módosítással A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi 
központi ügyelet esetében a teljes lakosságszám, 

15.8.5. gyermekjóléti alapellátás esetében a 0-17 éves korú lakosságszám, 

15.8.6. X. számú módosítással házi segítségnyújtás és családi napközi esetében az Önkormányzat 
közigazgatási területén ellátottak után a tárgyévre teljesített állami hozzájárulás 
feladatmutatója. 

A költségvetési évre vonatkozó önkormányzati működési költség-hozzájárulás az adott évre 
vonatkozó költségvetési beszámoló (zárszámadás) keretében történik, melynek alapján: 

15.8.7. IX. számú módosítással Az érintett Önkormányzatoknak az általuk már a 15.7. pont szerint 
megfizetett önkormányzati működési költségelőlegen felüli további tényleges 
költségkülönbözetet - Társulási Tanács ellenkező döntése hiányában - a zárszámadás 
jóváhagyását követő 30 napon belül kell megtéríteniük. 

15.8.8. IX. számú módosítással Amennyiben a 15.7 pont szerinti többletköltségek a ténylegesen 
felmerült költségeket meghaladják, úgy annak összege a következő évre vonatkozó 
térítésbe beszámításra kerül a zárszámadást követő 60 napon belül. 

15.9. A költségek feladatonkénti felosztása: 

15.9.1. A személyi juttatások és járulékok azon feladatoknál kerülnek meghatározásra, 
amely feladaton a munkavállaló dolgozik. 

15.9.2. A dologi kiadások felvezetése azon feladatnál történik, amely feladatnál felmerül, 
ennek tényét a feladat elnevezésének felvezetése igazolja az adott számlán, 
átutaláson. 

15.9.3. IX. számú módosítással Az Intézményi Iroda személyi juttatás és járulék kiadásai egyenlő 
arányban kerülnek felosztásra az Intézmény családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, 
családi napközi és házi segítségnyújtás - feladatai között. 

15.9.4. A felosztást analitikával szükséges alátámasztani. 

15.9.5. A fentieken túl felmerülő felosztási, elszámolási elveket az adott évre vonatkozó 
költségvetési koncepció és költségvetési határozat tartalmazza. 

15.10. A Társulás éves költségvetésének előkészítése: 

15.10.1. IX. számú módosítással A Polgármesteri Hivatal a Társulás költségvetési koncepcióját az Áht. 
által meghatározott időpontban készíti elő. 

A költségvetési koncepció tartalmazza: 

1. következő évre vonatkozó feladat-ellátási tervet, 

2. a feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat és bevételeket, az ismert 
kötelezettségeket és tervévi bevételeket alapul véve, 

3. a költségek felosztásának elveit, melyeket a Társulási Megállapodás nem 
tartalmaz. 
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A költségvetési koncepciót a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérése után a 
Társulás Elnöke terjeszti a Tanács elé. 

15.10.2. IX. számú módosítással A költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg a Társulási 
Tanács határoz a költségvetés további munkálatairól. 

A Polgármesteri Hivatal az Intézmény vezetőjének közreműködésével elkészíti a 
költségvetési határozat tervezetét az Áht., és annak végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben –továbbiakban: Ávr. – meghatározott 
szerkezetben, az ott meghatározott időpontig.  A tervezet tartalmazza a 15.2. pont 
szerinti önkormányzati működési költségelőlegek összegeinek várható mértékét.  
A költségvetés tervezésekor be kell kérni az orvosi ügyelet költségvetési 
keretszámait, valamint szükség esetén az Önkormányzatoknál felmerülő dologi 
költségek tervezett összegét. 

15.10.3. IX. számú módosítással A Polgármesteri Hivatal által elkészített költségvetési határozat 
tervezetét a Társulás Elnöke február 15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak.  
Ha a költségvetési törvény kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, akkor a 
határidő a kihirdetést követő 45. nap.  

15.10.4. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

15.10.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

15.10.6. VIII. számú módosítással A Polgármesteri Hivatal – az illetékes Önkormányzat írásbeli 
kérelme alapján – köteles minden olyan analitikus nyilvántartást, normatíva 
igénylés/lemondás adatait a többletköltséget viselő Önkormányzat részére – erre 
irányuló igény esetén – megküldeni, amely a beszámolókat, tervezéseket 
alátámasztja. 

15.10.7. IX. számú módosítással Az érintett Önkormányzatokat terhelő többletköltségek összegét, 
mint működési költségelőleget, a Társulás - az Intézmény költségvetését is 
magában foglaló - részletezett eljárást követően állapítja meg. A hozzájárulások 
összegeit éves költségvetésükben külön előirányzatként szerepeltetik a 
költségviselő érintett Önkormányzatok. 

15.10.8. A Társulás tagjai a Társulás éves költségvetése végrehajtása (zárszámadás) 
keretében a többletköltségek viselése tekintetében annak számszaki ismeretében 
egymással – a 15.8. pontban foglaltakkal azonos módon – elszámolnak. 

15.10.9. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

15.10.10. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást 
(önkormányzati működési költségelőleg) nem teljesítő, avagy részben teljesítő 
Önkormányzattal szemben - amely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása 
ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget 
kötelezettségének - a Társulási Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás 
(inkasszó) nyújtható be, mely eljárás valamennyi költsége az adós Önkormányzatot 
terheli.  

15.10.11. IX. számú módosítással A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységeit a Társulási 
Megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza. 

15.10.12. IX. számú módosítással A Társulás szakágazati besorolása:  

 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége. 
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IX. 

A Társulás által fenntartott intézmény irányító szervi jogának gyakorlására vonatkozó szabályok 
VIII. számú módosítással 

1. X. számú módosítással A társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 
IV/3.11. pontjában foglaltak szerint szociális alapellátások közül az Sztv. 64. §. - ában meghatározott 
családsegítés, 37/A. § -ban meghatározott rendszeres szociális segélyezettekkel való 
együttműködés, az 55. §, 55/A. § - 55/C.§ szerinti adósságkezelési szolgáltatás, a 63. § - ában 
rögzített házi segítségnyújtás szociális feladatokat a Társulás látja el az abban résztvevő: 

1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,  

1.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

1.3. Sárkeresztes Község Önkormányzata, 

1.4. Moha Község Önkormányzata, 

1.5. Úrhida Község Önkormányzata, 

1.6. Bakonykúti Község Önkormányzata, 

1.7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve  

1.8. Nádasdladány Község Önkormányzata, 

1.9. Pátka Község Önkormányzata 

1.10. Sárkeszi Község Önkormányzata, 

1.11. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata, 

1.12. Zámoly Község Önkormányzata, 

1.13. Kőszárhegy Község Önkormányzata (kiv. családsegítés, és adósságkezelési tanácsadás) 
közigazgatási területére kiterjedően. 

2. X. számú módosítással A társult Önkormányzatok megállapodnak továbbá abban, hogy a Társulási 
Megállapodás IV/4.7. pontjában foglaltak alapján a Gyvt. 39. § - 40. § -aiban meghatározott a 
gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekjóléti szolgálati  
(kiv. gyermekjóléti központ), valamint a 49. § - ában meghatározott helyettes szülői ellátási 
feladatokat szintén a Társulás látja el az alábbi közigazgatási területekre kiterjedően:  

2.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,  

2.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.3. Sárkeresztes Község Önkormányzata, 

2.4. Moha Község Önkormányzata, 

2.5. Úrhida Község Önkormányzata, 

2.6. VI. számú módosítással Bakonykúti Község Önkormányzata, 

2.7. IX. számú módosítással hatályon kívül helyezve. 

2.8. VI. számú módosítással Nádasdladány Község Önkormányzata, 

2.9. VI. számú módosítással Pátka Község Ön3kormányzata 

2.10. VI. számú módosítással Sárkeszi Község Önkormányzata, 

2.11. VI. számú módosítással Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata, 

2.12.  Zámoly Község Önkormányzata. 

2.13. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

 2.14. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.15. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.16. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 
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2.17. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.18. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.19. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

2.20. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

 VII. számú módosítással 2010. január 1-jétől Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közigazgatási területén ellátja a gyermekjóléti központi feladatokat.  

 X. számú módosítással A Társulás a Gyvt. 43. §-a alapján a családi napközi feladatot 2014. január 1. napjától 
2014. március 31. napjáig Polgárdi Város Önkormányzata és Szabadbattyán Nagyközség 
Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően látja el. Amennyiben 2014. március 31. napjáig 
Polgárdi Város Önkormányzata és Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata önállóan vagy 
közösen létrehozott társulás útján a családi napközi feladat elvégzésére működési engedéllyel nem 
rendelkezik, úgy az érintett közigazgatási területre kiterjedően a Társulás a működési engedély 
beszerzéséig, de legfeljebb 2014. június 30. napjáig továbbra is ellátja a családi napközi feladatot. 

3. IX.  számú módosítással A Társulás által fenntartott Intézmény működési területe a többi társult 
Önkormányzat közigazgatási területére nem terjed ki. 

4. VII. számú módosítással A 2. pontban részletezett gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekjóléti szolgálati 
feladatellátásra vonatkozó Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megbízott, 
továbbá Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata, Sárkeresztes Község Önkormányzata, Moha 
Község Önkormányzata és Úrhida Község Önkormányzata, mint megbízók között a Ttv. 7.§ - a 
alapján létrejött társulási megállapodás 2007. december 31-i hatállyal megszűnik. 

5. IX. számú módosítással A Társulás az 1. - 2. pontban részletezett feladatokat az Intézmény jogfolytonos 
működtetésével látja el. 

6. IX. számú módosítással A Társult Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy az 5. pontban megjelölt 
Intézmény működése az átadás-átvételkor: 

6.1. jogfolytonos,  

6.2. elnevezése, székhelye, telephelyei, tevékenységi köre változatlan,  

6.3. a Magyar Államkincstárnál vezetett nyilvántartási számában kizárólag a fenntartó 
személyében bekövetkező változás miatt történik változás,  

6.4. az intézményekben dolgozó „közalkalmazottak jogállása” tekintetében a Kjt. 38. § (1) és (2) 
bekezdésére figyelemmel az Mt. 85/A. § szerinti munkáltatói jogutódlás következik be, mind 
a közalkalmazottak, mind az intézményvezető munkahelye megmaradására, a Társulás általi 
feladatellátásra tekintettel, 

6.5. az intézményvezető megbízatását – a megbízatása lejártáig a 6.1.-6.4. pontban részletezett 
jogfolytonos működésre tekintettel, – az Intézmény fenntartói jog átadása nem érinti, 

6.6. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Intézmény 
megszüntető okiratát a 6.1.-6.5. pontban foglalt tartalommal, a Társulási Tanácsnak az általa 
fenntartásra átvett Intézmény alapító okiratát szintén a 6.1.-6.5. pontban részletezett 
tartalomra figyelemmel kell kiadnia.  
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7. Az Intézmény fenntartói jog átadás-átvételére vonatkozó megállapodásnak tartalmaznia kell: 

7.1. A feladatellátás átadás-átvételére vonatkozó megállapodást.  

7.2. Az Intézmény működése jogfolytonosságának rögzítését az 6.1. - 6.5. pontban foglaltak 
részletezésével. 

7.3. Arra vonatkozó megállapodást, hogy az Intézményi foglalkoztatottak jogviszonya a 
munkáltatói jogutódlásra tekintettel változatlanul fennáll, továbbá az intézményvezető 
magasabb vezetői megbízatását a fenntartói jog átadása – annak lejártáig – nem érinti.  

7.4. IX. számú módosítással Az alapítói jogkört gyakorló Önkormányzat a fenntartói jog átadására 
vonatkozó megállapodással az Intézmény részére az elhelyezését szolgáló ingatlanok – 
továbbá a benne lévő ingóságok, berendezések, felszerelések – térítésmentes használatát 
továbbra is biztosítja.  

7.5. IX. számú módosítással A megállapodás határozatlan időtartamát a 14. pontban foglalt felmondási és 
kiválási korlátozással.  

7.6. VII. számú módosítással A többletköltségek viselésére vonatkozó kötelezettségvállalást, a költségek 
viselésének módját, esedékességét, a Társulási Megállapodás VIII/15. pontjában foglaltak 
szerint. 

7.7. A fenntartói jog átadására vonatkozó megállapodás felmondásának szabályait.  

7.8. IX. számú módosítással Kizárás, kiválás esetén a munkáltatói jogutódlással Társulás által 
foglalkoztatott közalkalmazottak – s a jogviszonyok bármely jogcímen történő megszűnése 
esetén a munkakörükben foglalkoztatottak – tekintetében a feladatellátásra ismételten 
köteles Önkormányzat jogviszonyuk rendezésére s annak költségei viselésére vonatkozó 
kötelezettségét.  

8. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9. A Társulás által fenntartott Intézmény neve, székhelye, telephelyei, tevékenységi körei: 

9.1. VI. számú módosítással Az Intézmény neve:  
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

 Székhelye:  IX. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 34. 2. j. sz. 

 Telephelyei: IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.1.  Területi Irodák címe a gyermekjóléti központ tekintetében: 

9.1.1.1. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.1.2. X. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12. 2. j sz. 

9.1.1.3. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. 2 j. sz. 

9.1.1.4. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 16. 1 j. sz. 

9.1.1.5. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 16. 2 j. sz. 

9.1.1.6. IX. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3. j. sz. 

9.1.1.7. IX. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. 3. j. sz. 
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9.1.2. IX. számú módosítással Területi Irodák címei a gyermekjóléti szolgálat tekintetében: 

9.1.2.1. 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz. 

9.1.2.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.2.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.2.4. 8042 Moha, Fő u. 26. sz. 

9.1.2.5. 8145 Nádasdladány, Sport u. 1. sz. 

9.1.2.6. 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. 

9.1.2.7. 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz. 

9.1.2.8. IX. számú módosítással 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor u. 45. sz. 

9.1.2.9. 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz. 

9.1.2.10. 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz. 

9.1.2.11. IX. számú módosítással 8081 Zámoly, Kossuth Lajos u. 43/a. sz. 

9.1.2.12. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.2.13. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.3. IX. számú módosítással Ellátottak számára nyitva álló helyiségek a házi segítségnyújtás 
alapszolgáltatás tekintetében: 

9.1.3.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.3.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.3.3. 8152 Kőszárhegy, Fő u. 105. sz. 

9.1.3.4. IX. számú módosítással 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor u. 45.  

9.1.3.5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.3.6. 8042 Moha, Fő út 26. sz. 

9.1.3.7. 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz. 

9.1.3.8. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.3.9. 8051 Sárkeresztes, Kossuth Lajos u. 44. sz. 

9.1.3.10. 8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66. sz. 

9.1.3.11. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.. 

9.1.3.12. 8145 Nádasdladány, Kossuth Lajos u. 6. sz. 

9.1.3.13. IX. számú módosítással 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. 

9.1.3.14. 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz. 

9.1.3.15. IX. számú módosítással 8081 Zámoly, Kossuth Lajos u. 43/a. sz. 

9.1.3.16. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 31.2. j. sz. 

9.1.4. IX. számú módosítással Ellátottak számára nyitva álló helyiségek a családsegítés 
alapszolgáltatás tekintetében: 

9.1.4.1. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.4.2. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 12. 2 j sz. 

9.1.4.3. VIII. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14. 2 j sz. 

9.1.4.4. VIII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.4.5. IX. számú módosítással 8144 Sárkeszi, Petőfi Sándor u. 45 sz. 

9.1.4.6. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.1.4.7. 8042 Moha, Fő út 26. sz. 

9.1.4.8. 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz. 

9.1.4.9. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.. 

9.1.4.10. 8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 66. sz. 
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9.1.4.11. 8145 Nádasdladány, Sport u. 1. sz. 

9.1.4.12. 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. 

9.1.4.13. IX. számú módosítással 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz. 

9.1.4.14. 8081 Zámoly, Kossuth Lajos u. 43/a. sz. 

9.1.4.15. IX. számú módosítással 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12. 3. j. sz. 

9.1.4.16. IX. számú módosítással 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz. 

9.1.5. IX. számú módosítással Családi napközi telephelyei: 

9.1.5.1. 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. sz.  

9.1.5.2. 8154 Polgárdi, Szabadság u. 45. sz.  

9.2. VIII. számú módosítással Az Intézmény alaptevékenységi köre: 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

9.2.1. Családsegítés 889924-1 

9.2.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.  

9.2.3. VI. számú módosítással Házi segítségnyújtás 889922-1 

9.2.4. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve.  

9.2.5. VII. számú módosítással Kórházi szociális munka 889202-1 

9.2.6. VII. számú módosítással Utcai, lakótelepi szociális munka 889203-1 

9.2.7. VII. számú módosítással Kapcsolattartási ügyelet 889204-1 

9.2.8. 
VII. számú módosítással Helyettes szülőnél elhelyezettek 
ellátása 

879017-1 

9.2.9. VIII. számú módosítással Gyermekjóléti szolgáltatás 889201-1 

9.2.10. VIII. számú módosítással Családi napközi 889102-1 

 IX. számú módosítással Az Intézmény mindenkori tevékenységi körét, székhelyét és telephelyeit, 
területi irodáit és ellátottak részére nyitva álló helyiségeit a Társulási Tanács irányítói 
jogkörében állapítja meg, mely a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, azzal, hogy 
a következő Társulási Megállapodás módosítása során annak átvezetése megtörténik. 

X. számú módosítással Az Intézmény feladata a családok és ezen belül a gyermekek 
kiegyensúlyozottabb életvitelének szervezése, a konfliktushelyzetek lehetőség szerinti oldása, 
a családgondozó, valamint a gyermekjóléti szolgálatok egységes szakmai elvek alapján 
történő bővítése, a helyettes szülői hálózat családi napközi, házi segítségnyújtás 
működtetése.  

9.3. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

9.4. VIII. számú módosítással Az Intézmény önálló jogi személy, önállóan működő költségvetési szerv.  
Az alaptevékenységét szakmailag önállóan, a pénzügyi-gazdálkodási feladatait az irányító 
szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja 
el.  
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10. Az Intézmény közalkalmazottai és ellátottak jogviszonya: 

10.1. IX. számú módosítással A társult Önkormányzatok rögzítik, hogy a Társulás keretében közvetlenül 
fenntartott Intézmény közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó szabályozás egységes. 

10.2. IX. számú módosítással A közalkalmazottak személyi juttatásai és az ellátottak juttatásai körében a 
társult Önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény valamennyi közalkalmazottját, továbbá 
az igénybe vevőket azonos szolgáltatások illetik meg, melynek alapulvételével kell a 
többletköltségeket elszámolni.  

11. A Társulás vagyona: 

11.1. IX. számú módosítással A Társulás a szociális és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásához 
ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.  

11.2. VII. számú módosítással Az Intézmény által használt székesfehérvári társasházi különlapon 
nyilvántartott 5862/33/A/101 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár,Sütő u. 12. 2. j sz. alatti, a 
székesfehérvári 5862/33/A/104 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 14. 2. j. szám alatti, a 
székesfehérvári 5862/24/A/145 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10. 2. j. szám alatti, 
és a 5862/24/A/146 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10. 3. j. szám alatti, a 
székesfehérvári 5862/24/A/149 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 12. 3. j. szám alatti, 
a székesfehérvári 5862/24/A/154 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 16. 1. j. szám 
alatti, az 5862/24/A/155 hrsz-ú, 8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 16. 2. j. szám alatti 
ingatlanok – s a bennük lévő teljes berendezés, felszerelés, ingóság - Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. 

 Az ingatlanokban lévő eszközök, felszerelések pótlásáról, a mindenkori jogszabályi 
rendelkezések által megállapított további eszközök, felszerelések beszerzéséről a Társulás 
gondoskodik.  

 IX. számú módosítással Az Intézmény részére a közös feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok 
által biztosított 9.1.2., 9.1.3.3. - 9.1.3.15., 9.1.4.5. - 9.1.4.1 és 9.1.4.16. pontokban nevesített 
ingatlanok – bennük lévő berendezések és felszerelések – az ingatlan fekvése szerinti 
Önkormányzatok kizárólagos tulajdonát képezik, a felszerelések, berendezések pótlásáról a 
tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok gondoskodnak. 

X. számú módosítással A 9.1.5.1.pontban nevesített 8151 Szabadbattyán, Iskola u. 7. szám alatti 
családi napközi telephelyű ingatlan Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata tulajdonában 
áll, melynek birtoklására az Intézmény használati szerződés alapján jogosult. A 9.1.5.2. 
pontban lévő 8154 Polgárdi, Szabadság u. 45. szám alatti családi napközi telephelyű ingatlan 
magántulajdonban áll, melynek birtoklására az Intézmény bérleti szerződés alapján jogosult. 
A bennük lévő felszerelési tárgyak, ingóságok a Társulási Tanács tulajdonában állnak. 
VIII. számú módosítással A Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3 j. sz. alatti, a székesfehérvári  5862/24/A/143 
hrsz-ú, a Székesfehérvár, Tolnai u. 34. 2  j. sz. alatti, a székesfehérvári  5862/13/A/46 hrsz-ú 
és a Székesfehérvár, Jancsár u. 31. 2. j. sz. alatti, a székesfehérvári  5862/4/A/153 hrsz-ú 
ingatlanok a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában állnak és az 
Intézmény annak birtoklására bérleti szerződés alapján jogosult. 

11.3. VIII. számú módosítással Az Intézmény Társulás általi fenntartása a 11.2. pontban nevesített 
tulajdonjogok fennállását nem érinti.  

11.4. IX. számú módosítással A 11.2. pont szerinti vagyonkör tételes leltárjegyzékét – mint elválaszthatatlan 
mellékletet – a Társulási Megállapodás 7. pontban foglalt fenntartói jog átadására vonatkozó 
a Társulás és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött 
megállapodás tartalmazza.  

11.5. Amennyiben az Intézmény székhelyingatlanába, avagy telephelyeire pályázatok benyújtása 
útján történik az 11.2. pontban nevesített ingatlanokat érintően az ingóbeszerzés, úgy az 
tulajdonosi Önkormányzattal kell az Intézmény vezetőjének előzetesen egyeztetni, mely a 
„saját erőt” is biztosítja, az ily módon beszerzett ingóságok tulajdonjoga is a „saját erőt” 
biztosító Önkormányzatot illeti meg.  
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11.6. A Társulás működése során a költségvetése terhére – az Intézmény finanszírozására 
rendelkezésre álló előirányzatokból – vásárolt, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyon 
(ingatlan, tárgyi eszköz, egyéb ingóság) a Társulás tulajdonába kerül. 

11.6.1. 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.  

11.6.2. VII. számú módosítással Fenti esetben a telephely, területi iroda, ellátottak számára nyitva 
álló helyiség fekvése szerint érintett Önkormányzat váltja meg, - a megszűnés 
időpontjában fennálló forgalmi értéken – a többi Önkormányzatot megillető 
tulajdoni hányadot.  

11.7. VII. számú módosítással A 11.2. pontban foglalt ingatlanok felújításáról érintett tulajdonos 
Önkormányzat gondoskodik, ily módon a társult Önkormányzatok között e körben közös 
tulajdon nem keletkezik. 

12. VII. számú módosítással Az Intézmény költségvetési gazdálkodása: 

12.1. IX. számú módosítással Az Intézmény fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos 
költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti normatív állami 
hozzájárulások, egyéb kiegészítő költségvetési hozzájárulások, társulási állami költségvetési 
hozzájárulások, egyéb saját bevétel, valamint átvett pénzeszközök. 

12.1.1. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.1.2. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.2 VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.3. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.4. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.5. X. számú módosítással 2014. január 1-jétől a Társulás és Intézménye által ellátott feladatokhoz 
biztosított állami hozzájárulás igényléséről, a velük való elszámolásról és a Társulás részére 
való átutalásáról – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társulás 
székhely önkormányzata gondoskodik a családi napközi feladat kivételével. A családi napközi 
feladathoz biztosított állami hozzájárulás igényléséről, a velük való elszámolásról és a 
Társulás részére való átutalásáról Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat gondoskodik. 

12.6. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.8. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.9. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

12.10. VIII. számú módosítással Az Intézmény önálló bankszámlával rendelkezik.  

12.11. VII. számú módosítással Az Intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, társulási határozatok és belső szabályzatok szerint 
köteles eljárni. 

12.12. VIII. számú módosítással Az Intézmény vezetője köteles a Társulási Tanács által jóváhagyott kiemelt 
költségvetési előirányzatain belül gazdálkodni. 
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12.13. VIII. számú módosítással Az Önkormányzatok Képviselő-testületei felhatalmazzák az irányító szervi 
jogokat gyakorló 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 ülésen tájékoztatnia kell. 

12.14.  VII. számú módosítással Az Intézmény a személyi juttatások és a létszám előirányzatával - a rá 
vonatkozó munkajogi jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik, a 
jóváhagyott létszám-előirányzatán belül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak 
létszámát, összetételét, munkaidő alapját. A költségvetési határozatban meghatározott 
létszám-előirányzatot nem lépheti túl. 

12.15. VII. számú módosítással Az Intézménynél a személyi juttatások előirányzatának átmeneti 
megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. A feladatelmaradás, 
feladatváltozás miatti személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére 
kötelezettség nem vállalható. Feladatelmaradásnak minősül az Intézményi hatáskörben a 
bérmegtakarítás terhére megállapított határozatlan idejű kereset-kiegészítés és címpótlék 
is attól az időponttól, mikortól a kedvezményezett dolgozó közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnik.  

12.16. VII. számú módosítással A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell 
gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen, és abból 
többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék. 

12.17. VIII. számú módosítással Az Intézmény vezetője év közben előirányzat módosítási javaslattal élhet, 
melyet részletes szakmai és pénzügyi dokumentációval alátámasztottan szükséges 
benyújtani a Polgármesteri Hivatal felé. 

13. VIII. számú módosítással A Társulás keretében az Intézmény irányító szervi jogkörök gyakorlása: 

13.1. IX. számú módosítással Az  Sztv. 92/A. §. (3) bekezdésében, 92/B. § (1) bekezdés b) - i) pontjában és 
(2) és (3) bekezdésében és a Gyvt. 104. § - ban szabályozott fenntartói, irányítói jogkört a 
Társulás látja el.  

13.2. IX. számú módosítással A Társulási Tanács irányítói jogkörébe tartozó ügyekben a Társulási Tanács 
döntései előkészítését, s határozatai végrehajtását a Polgármesteri Hivatal látja el.  

13.3. VII. számú módosítással Az Intézmény magasabb vezetői megbízatású vezetője tekintetében az 
„egyéb” munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke. 

13.4. IX. számú módosítással A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény 
működési területe által érintett irányító szervi jogát átadó Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlését az Intézmény vezetőjének megbízása, megbízatásának 
visszavonása esetén előzetes véleményezési jogkör illeti meg azzal, hogy a támogató 
vélemény hiányában, ezen ügyekben a Társulási Tanács döntést nem hoz. Ez esetben a 
Társulási Tanács és a véleménynyilvánításra jogosult Közgyűlés közösen egyeztetnek 
mindaddig, amíg az eredményre nem vezet.  

Amennyiben az irányító szervi jogot átadó Önkormányzat Közgyűlése a Társulási Tanács 
írásbeli megkeresésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, úgy a 
véleménynyilvánítás hiányában a Társulási Tanács általi érvényes döntés meghozható. 

13.5. IX. számú módosítással Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanácsnak - az 
éves költségvetés zárszámadásáról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan – köteles 
beszámolni az Intézmény szakmai munkájáról. 
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14. IX. számú módosítással A Társulás egyes feladat ellátásából történő, Társulási Tanács általi felmondás és 
kizárás speciális szabályai: 

14.1. IX. számú módosítással A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás IV/2. - 4. pontjában felsorolt 
egyes feladatokból az abban résztvevő Önkormányzat feladatellátását felmondhatja, avagy 
kizárhatja Őt a Társulásból. A Társulási Tanács döntését a felmondás vagy kizárás előtt 
legalább 3 hónappal meg kell hozni és a Társulás érintett tagjával közölni. 

14.2. IX. számú módosítással A Társulási Tanács minősített többséggel meghozott határozatával - hónap 
utolsó napjára szólóan - az alábbi esetben élhet a felmondás jogával: 

14.2.1. IX. számú módosítással Ha a fenntartói jogot átadó társult Önkormányzat a Társulási 
Megállapodás VIII/15.7. pontjában vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, azonban a Társulási Tanács a tag kizárási jogával nem kíván élni. Ebben az 
esetben is alkalmazhatja a Társulási Tanács a 14.3.2. és 14.3.3. pontokban 
rögzítetteket. 

14.2.2. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

14.3. IX. módosítással A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás V/2.4.3. pontja szerint kizárhatja 
azon társult Önkormányzatot, mely a Társulási Megállapodás VIII/15.7. pontjában vállalt 
fizetési kötelezettségét havonta előre nem teljesíti.  

14.3.1. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

14.3.2. IX. számú módosítással A kizárt Önkormányzat köteles a meg nem fizetett összeg után a 
Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére, s a Társulásnak okozott 
többletköltségek, károk megfizetésére. 

14.3.3. IX. számú módosítással A Társulás jogosult mindaddig a VIII/2. pont szerint a kizárt 
Önkormányzatot megillető ingóságok, felszerelések saját használatában tartására 
- azaz azokat kiadni nem köteles –, amíg a kizárt Önkormányzat a tartozását 
maradéktalanul a Társulás részére meg nem fizette.  

15. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

X. IX. számú módosítással 

A TÁRSULÁSHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS 

1. A Társuláshoz történő csatlakozás a Társulási Megállapodásnak a csatlakozó Önkormányzat 
Képviselő-testületével történő módosítása alapján lehetséges: 

1.1. A társult Önkormányzatok a csatlakozást kizárólag azon helyi önkormányzatok 
részére teszik lehetővé, melyek: 

1.1.1. elfogadják a Társulás céljait, 

1.1.2. hatékonyan közreműködnek a közös feladatok költségkímélő megvalósításában, 

1.1.3. továbbá a Társulási Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek  
ismerik el. 

1.2. A csatlakozni kívánó Önkormányzat képviselő-testületének az 1.1. pontban foglaltakra  
történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz kell megküldenie azzal, 
hogy a Társuláshoz csatlakozni naptári év január 1. napjával, avagy július 1. napjával  
lehet, s erre vonatkozó döntést 6 hónappal korábban kell meghozni.  

1.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a  
társult Önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek a Társulási 
Megállapodás egyidejű módosításával.  
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XI. IX. számú módosítással 

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 Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy évente a Társulás költségvetési 
beszámolóját tárgyaló ülést megelőzően a Társulás Pénzügyi Bizottsága pénzügyi ellenőrzést folytat, 
amelynek eredményéről a Pénzügyi Bizottság a Társulási Tanácsnak beszámol. 

3. A társult Önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a Képviselő-testületeiknek 
beszámolnak a Társulás tevékenységéről, s létrehozása céljainak megvalósításáról. 

XII. IX. számú módosítással 

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, vagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, ezen 
tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a Társulási Megállapodásban 
szerepeltetni.  

XIII. IX. számú módosítással 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

1. A Társulás megszűnik, ha: 

1.1. IX. számú módosítással annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi társult 
Önkormányzat minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozattal kimondja, 

1.2. IX. számú módosítással ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult, 

1.3. a bíróság jogerős döntése alapján, 

1.4. IX. számú módosítással a törvény erejénél fogva. 

2. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a 
Társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges 
támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell felosztani a VIII/2. pontban rögzítettek 
teljes körű figyelembevételével. 

3. IX. számú módosítással A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát 
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. 

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. 

4. A felosztás elvei a következők: 

4.1. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások). 

4.2. Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz 
arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az 
Önkormányzatot. 

5. 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 célvagyon. 
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6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a 
Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), 
amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

7. A közös tulajdonban 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. 

XIV. IX. számú módosítással 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen megállapodás valamennyi társult Önkormányzat Képviselő-testületének határozatának 
jóváhagyásával 2005. május 1. napján lép hatályba. 

Amennyiben valamennyi Képviselő-testületi jóváhagyó döntés 2005. május 1-ig nem történik meg, 
úgy az utolsóként jóváhagyó Képviselő-testület jóváhagyását tartalmazó határozatának 
meghozatala napján lép hatályba. 

2. IX. számú módosítással A társuló Önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás 
kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

A társult Önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a vitás kérdésekben 
bármelyik Képviselő-testület kérheti a TÖOSZ által felkért tagokból álló egyeztető bizottság 
állásfoglalását. 

A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei között a Társulás működése során felmerült vitás 
kérdésekben a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt. 

3. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ 
rendelkezései az irányadók. 

4. VIII. számú módosítással A Társulási Megállapodás módosításai, hatálybalépései: 

4.1. I. számú módosítással A Társulási Megállapodás I. számú módosítása az utolsóként a módosítást 
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba, azzal hogy a 
Székesfehérvári Kistérségi Irodára vonatkozó rendelkezéseit 2006. január 1-i hatállyal 
kezdődően kell alkalmazni. 

4.2. II. számú módosítással A Társulási Megállapodás II. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a 
Háziorvosi Központi Ügyeletre vonatkozó rendelkezéseket az alközpont tekintetében  
2006. január 1. napjától, a továbbiakat 2006. szeptember 1. napjától kezdődően kell 
alkalmazni.  

4.3. III. számú módosítással A Társulási Megállapodás III. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy azt  
2007. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.  

4.4. IV. számú módosítással A Társulási Megállapodás IV. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezéseit 2007. április 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.  

4.5. V. számú módosítással A Társulási Megállapodás V. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy 
Bakonykúti Község Önkormányzata tagságára vonatkozó rendelkezéseit 2007. szeptember 
25. napjától, további rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.  

4.6. VI. számú módosítással A Társulási Megállapodás VI. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezéseit 2009. január 1. napjától – a IX. Fejezet egyes pontjai módosítására vonatkozó 
rendelkezéseket a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ működési 
engedélye módosításának jogerőre emelkedése napjától kezdődően kell alkalmazni.  
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4.7. VII. számú módosítással Társulási Megállapodás VII. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba. 

4.8. VIII. számú módosítással A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítása a módosítást utolsóként 
jóváhagyó képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.  

A Társulás munkaszervezeti feladatainak Polgármesteri Hivatal általi ellátásának időpontja a 
társulási megállapodás hatálybalépését követő legalább 30, de legfeljebb 40 naptári nap oly 
módon, hogy az a hónap első, avagy 15. napjára essen, melynek pontos időpontját a Társulási 
Tanács a Székesfehérvári Kistérségi Iroda megszüntető okirata, s a Székesfehérvári Kistérségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát módosító okirata jóváhagyásával állapítja 
meg.  

A területfejlesztési feladatok ellátására s ahhoz kapcsolódó valamennyi rendelkezés 
2012. január 1. napjától vesztette hatályát. 

4.9. IX. számú módosítással A Társulási Megállapodás IX. számú módosítása IX./1., 2. és 9. pontjait érintő 
módosítások 2013. július 1. napján, az Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő 
módosításai 2013. június 30. napján lépnek hatályba. 

4.10. X. számú módosítással A Társulási Megállapodás X. számú módosítása 2014. január 1. napján lép 
hatályba.  

Melléklet:  1. sz. melléklet: A közösen fenntartani tervezett intézményekről. 
2. sz. melléklet: Tagnyilvántartás. 
3. sz. melléklet: A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend 
szerinti alaptevékenységei.  

 
A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek és a jegyzők, 
mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 
Kelt: Székesfehérvár, 2005. május 6. 

 

 

Csór Község Önkormányzata képviseletében: 

 Csete Dezső sk. Vecsey Márta sk.  
 polgármester jegyző 

  

Füle Község Önkormányzata képviseletében: 

 Gubicza József sk.  Jankovicsné Huszár Mónika sk.  
 polgármester körjegyző 

 

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata képviseletében: 

 Benedek Imre sk.  Dr. Muzs Edit sk. 
 polgármester jegyző 

 

Jenő Község Önkormányzata képviseletében: 

  Varga István sk.  Jankovicsné Huszár Mónika sk.  
 polgármester körjegyző 

 

Kőszárhegy Község Önkormányzata képviseletében: 

    Borján Péter sk.  Molnárné Torman Renáta sk. 
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      polgármester jegyző 

 

Lovasberény Község Önkormányzata képviseletében: 

   Heiter Tamás sk.  Dr. Csabai Zsolt sk. 
      polgármester jegyző 

 

Moha Község Önkormányzata képviseletében: 

 Kovács Sándorné sk. Barna Endréné sk. 
      polgármester körjegyző 

 

Nádasdladány Község Önkormányzata képviseletében: 

 Halas Lajos sk. Király Zsuzsanna sk. 
    polgármester körjegyző 

 

Pátka Község Önkormányzata képviseletében: 

 Füri Béla sk.  Visi Szilárd sk. 
 polgármester jegyző 

 

Polgárdi Város Önkormányzata képviseletében: 

  Borbély István sk.  Dr. Pintér György sk. 
      polgármester jegyző 

 

Sárkeresztes Község Önkormányzata képviseletében: 

  Krähling János sk.  Barna Endréné sk. 
      polgármester körjegyző 

 

Sárkeszi Község Önkormányzata képviseletében: 

 Farkas Gyuláné sk. Király Zsuzsanna sk. 
 polgármester körjegyző 

 

Sárszentmihály Község Önkormányzata képviseletében: 

  Kalmár Tibor sk. Csősz Ferenc sk. 
 polgármester jegyző 

 

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata képviseletében: 

  Borsó Pál sk. Némethné Jenei Éva sk. 
  polgármester jegyző 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: 

  Warvasovszky Tihamér sk. Dr. Szabó Katalin sk. 
 polgármester jegyző 
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Úrhida Község Önkormányzata képviseletében: 

  Pereczes László sk. Dancs Norbert sk. 
 polgármester jegyző 

Vereb Község Önkormányzata képviseletében: 

 Molnárné Vajda Julianna sk. Kurcz Mária sk.  
 polgármester jegyző 

 

Zámoly Község Önkormányzata képviseletében: 

 Újvári József sk.  Tóth Jánosné sk.  
 polgármester jegyző 

Záradék: 

A Társulási Megállapodást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait és 
önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező rendelkezésként: 

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2005.(IV.21.) sz. határozatával 
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2005.(V.3.) sz. határozatával 
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2005.(V.6.) sz. határozatával 
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2005. (IV.27.) sz. határozatával 
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2005.(IV.27.) sz. határozatával 
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2005.(IV.25.) sz. határozatával 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2005.(IV.25.) sz. határozatával 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 107/2005.(IV.21.) sz. határozatával 
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2005.(IV.28.) sz. határozatával 
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2005.(IV.28.) sz. határozatával. 

A Társulási Megállapodás I. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi határozatokkal 
hagyták jóvá: 

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2005. (XII.1.) sz. határozatával 
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2006. (III.19.) sz. határozatával 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 97/2005. (XII.20.) sz. határozatával 
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2006. (IV.4.) sz. határozatával 
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 162/2005. (XII.15.) sz. határozatával  
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 207/2005.(XI.30.) sz. határozatával 
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2005. (XII.14.) sz. határozatával 
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 157/2005. (XII.14.) sz. határozatával 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2005. (XII.03.) sz. határozatával 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2006. (V.09.) sz. határozatával  
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2005. (XII.15.) sz. határozatával  
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 69/2005. (XII.15.) sz. határozatával 
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 330/2005. (XI.28.) sz. határozatával  
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2005. (XII.12.) sz. határozatával 
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2005. (XI.30.) sz. határozatával 
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Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2006. (IV.27.) sz. határozatával 
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 139/2005. (XII.15.) sz. határozatával 
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A Társulási Megállapodás II. és III. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi 
határozatokkal hagyták jóvá: 

Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete 85/2006  (XII.14.) sz. határozatával, 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2006. (IX.14.) és 133/2006. (XII.14.) sz. 
határozatával, 
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2006. (IX.5.) és 127/2006. (XII.7.) sz. határozatával, 
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 216/2006. (XII.19.) sz. határozatával, 
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 56/2006. (IX.15.) és 87/2006. (XII.7.) sz. határozatával, 
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2006. (IX.14.) és 189/2006. (XII.19.) számú 
határozatával, 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2006. (XII.20.) és 128/2006. (XII.27.) sz. 
határozatával, 
Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 145/2006. (IX.21.) sz. határozatával, 
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2006. (X.12.) és 133/2006. (XII.14.) sz. 
határozatával, 
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2006. (IX.14.) és 103/2006. (XII.21.) sz. 
határozatával, 
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 484/2006. (XII.18.) sz. határozatával, 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 96/2006. (XII.4.) és 110/2006. (XII.11.) sz. 
határozatával, 
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2006. (IX.13.) és 130/2006. (XII.20.) sz. 
határozatával, 
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2006. (XII.14.) sz. határozatával, 
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 129/2006. (IX.28.) és 182/2006. (XII.14.) sz. 
határozatával, 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az I. és II. számú módosítást 236/2006. 
(IX.14.) számú határozatával a III. számú módosítást 390/2006. (XII.14.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

A Társulási Megállapodás IV. és V. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi 
határozatokkal hagyták jóvá: 

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2007. (III.1.) és 157/2007. (XII.21.) sz. határozatával 
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2007. (XI.29.) és 60/2007. (XI.29.) sz. határozatával 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2007. (VI.7.) és 171/2007. (XI.27.) sz. 
határozatával 
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 108/2007. (XII.12.) és 109/2007. (XII.12.) sz. 
határozatával 
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2007. (III.6.) és 190/2007. (XI.29.) sz. 
határozatával 
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2007. (XII.14.) sz. határozatával 
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2007. (III.28.) és 86/2007. (XI.28.) sz. határozatával 
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2007.(XII.18.) és 164/2007.(XII.18.) sz. 
határozatával 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 137/2007. (XII.19.) és 138/2007. (XII.19.) sz. 
határozatával 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2007. (V.8.) és 183/2007. (XII.14.) sz. határozatával 
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2007. (III.29.) és 85./2007. (XI.29.) sz. 
határozatával 
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2007. (XII.20.) és 77/2007. (XII.20.) sz. 
határozatával 
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 224./2007. (XII.10.) sz. határozatával 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2007. (III.26.) és 82/2007. (XII.17.) sz. 
határozatával 
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Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2007. (IV.25.) és 116/2007. (XII.19.) sz. 
határozatával 
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2007. (XI.29.) és 158/2007. (XII.20.) sz. 
határozatával 
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. számú módosítást 10/2007. (II.2.) sz. 
határozatával  
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az V. számú módosítást 69/2007. (XI.28.) sz. 
határozatával hagyta jóvá.  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a IV. és az V. számú módosítást  
437/2007. (XI.29.) sz. határozatával hagyta jóvá.  
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A Társulási Megállapodás VI. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi 
határozatokkal hagyták jóvá: 

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2008. (XII.29.) sz. határozatával 
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 53/2008. (XI.27.) sz. határozatával 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 169/2008. (XII.15.) sz. határozatával  
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2008. (XII.09.) sz. határozatával 
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2009. (I.20.) sz. határozatával 
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2009. (II.25.) sz. határozatával 
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2008. (XII.12.) sz. határozatával 
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 116/2008. (XII.10.) sz. határozatával 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2009. (I.30.) sz. határozatával  
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 179/2008. (XII.18.) sz. határozatával 
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2008. (XII.15.) sz. határozatával 
Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 73/2008. (XII.18.) sz. határozatával 
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2009. (I.26.) sz. határozatával 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2008. (XII.15.) sz. határozatával 
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2009. (I.21.) sz. határozatával  
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2008. (XII.18.) sz. határozatával 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 84/2008. (XII.15.) sz. határozatával  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2009. (II.12.) sz. határozatával hagyta 
jóvá.  

A Társulási Megállapodás VII. számú módosítását a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei az 
alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 137/2011. (IX.29.) sz. határozatával módosított 46/2011. 
(IV.18.) sz. határozatával 
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2011. ( IX.29.) és 70/2011. (XI.24.) sz. határozatával 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2011.(X.13.) sz. határozatával 
módosított 53/2011. (IV.18.) sz. határozatával 
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 67/2011. (IX.27.) sz. határozatával 
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 107/2011. (IX.29.) sz. határozatával módosított 
41/2011. (IV.19.) sz. határozatával 
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2012. (II.27.) sz. határozatával módosított 
78/2011. (IV.19.) számú határozatával.  
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/22011. (IX.14.) sz. határozatával módosított 
24/2011.(IV.18.) sz. határozatával 
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2011. (IX.13.) sz. határozatával módosított 
44/2011. (IV.18.) sz. határozatával 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 155/2011. (IX.28.) sz. határozatával módosított 
50/2011. (IV.18.) sz. határozatával 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 138/2011. (IX.26.) sz. határozatával 
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2011.(IX.13.) sz. határozatával módosított 
38/2011. (IV.18.) sz. határozatával 
Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2012. (III.27.) sz. határozatával 
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2012.(II.20.) sz. határozatával módosított 
99/2011. (IV.19.) sz. határozatával 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2011. (IX.19.) sz. határozatával 
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2011.(IX.14.) számú határozatával módosított 
41/2011. (IV.19.) sz. határozatával 
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 147/2011.(IX.29.) számú határozatával módosított 
74/2011. (IV.14.) sz. határozatával 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 102/201.(IX.13.) sz. határozatával módosított 
69/2011. (IV.18.) sz. határozatával.  
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 607/2011. (IX.22.) sz. határozatával 
módosított 184/2011. (IV.20.) sz. határozatával 
hagyta jóvá.  
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A Társulási Megállapodás VIII. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi 
határozatokkal hagyták jóvá: 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (III.28.) sz. határozatával 

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2012. (IV.26.) sz. határozatával 
Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (III.6.) sz. határozatával 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2012. (III.29.) sz. határozatával 
Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2012. (III.4.) sz. határozatával 
Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2012. (IV.5.) sz. határozatával 
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 78/2012. (III.29.) sz. határozatával 
Moha Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2012. (IV.10.) sz. határozatával 
Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (IV.24.) sz. határozatával 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2012. (III.28.) sz. határozatával 
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2012. (III.29.) sz. határozatával 
Sárkeresztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2012. (IV.12.) sz. határozatával 
Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2012. (III.27.) sz. határozatával 
Sárszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2012. (III.26.) sz. határozatával 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2012. (III.26.) sz. határozatával 
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (IV.11.) sz. határozatával  
Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2012. (III.29.) sz. határozatával 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 201/2012. (IV.20.) sz. határozatával hagyta 
jóvá.  
 

IX. számú módosítással A Társulási Megállapodás IX. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az 
alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 
 
Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2013. (V.30.) sz. határozatával 
Csór Község Önkormányzata Képviselő-testülete 52/2013. (V.30.) sz. határozatával 
Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013. (VI.27.) sz. határozatával 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 78/2013. (V.30.) sz. határozatával 
Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 50/2013. (VI.25.) sz. határozatával 
Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 67/2013. (VI.13.) sz. határozatával 
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2013. (V.28.) sz. határozatával 
Moha Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2013. (V.28.) sz. határozatával 
Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2013. (VI.17.) sz. határozatával 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 113/2013. (V.29.) sz. határozatával 
Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2013. (V.30.) sz. határozatával 
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2013. (V.30.) sz. határozatával 
Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 62/2013. (V.28.) sz. határozatával 
Sárszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2013. (VI.19.) sz. határozatával 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2013. (V.29.) sz. határozatával 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete 63/2013. (V.29.) sz. határozatával  
Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 90/2013. (V.30.) sz. határozatával 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 301/2013. (VI.14.) sz. határozatával 
hagyta jóvá.  

X. számú módosítással A Társulási Megállapodás X. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az alábbi 
határozatokkal hagyták jóvá: 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Csór Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
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Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Moha Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Sárszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával  
Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013. (……...) sz. határozatával 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2013. (……...) sz. határozatával hagyta 
jóvá.  
 
Az I., II., III., IV., V., VI. VII., VIII., IX. és X. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei fenti döntései alapján a 
polgármesterek és jegyzők, mint önkormányzati akarattal, teljességgel megegyezőt helybenhagyólag 
saját kezűleg aláírták.  

Kelt. Székesfehérvár, 2013. …………………hó ……..nap 

 /: Csete Krisztián :/  /: Marics József :/  
Csór Község Önkormányzata  Bakonykúti Község Önkormányzata 
  polgármestere polgármestere 

 /: Gubicza József :/  /: Gáll Attila  :/ 
Füle Község Önkormányzata Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 

 /: Szili Miklós :/ /: Kovács Sándorné :/ 
Lovasberény Község Önkormányzata  Moha Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 

 /: Varga Tünde :/ /: Nagy Dániel Ferenc :/ 
Nádasdladány Község Önkormányzata  Pátka Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 

 /: Nyikos László :/ /: Krähling János :/ 
Polgárdi Város Önkormányzata  Sárkeresztes Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 

 /: Farkas Gyuláné :/ /: Kalmár Tibor :/ 
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Sárkeszi Község Önkormányzata  Sárszentmihály Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 

 /: Mátrai Csaba :/ /: Dr. Cser-Palkovics András :/ 
Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 polgármestere polgármestere 

 /: Bognár József :/ /: Bánszki István :/ 
Úrhida Község Önkormányzata  Zámoly Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 

 

Záradék: 

A Társulási Megállapodás X. számú módosításra vonatkozó képviselőtestületi határozatok a Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadását, s a módosítással egységes szerkezetbe foglalását 
tartalmazzák, melynek Mötv. 88. § (1) bekezdése alapján történő aláírására a polgármesterek 
felhatalmazással rendelkeznek. 

 /: Parajdi Cecília :/ /: Frankné Gőcze Zita :/ 
 Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Fülei Közös Önkormányzati Hivatal 
 jegyzője jegyzője 

 /: Dr. Tóth Andrea :/ /: Dr. Koncz László :/  
 Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasberényi Polgármesteri Hivatal 
 jegyzője jegyzője 

 /: Iván Szilvia :/ /: Dr. Pahola Tünde :/  
 Sárkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal 
 jegyzője jegyzője 

 /: Dosztály Csaba :/ /: Boda Zsuzsanna :/  
 Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal  Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 
 jegyzője jegyzője 

 /: Dr. Nagy Ildikó :/ /: Némethné Jenei Éva :/ 
 Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal  Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal 
 jegyzője jegyzője 
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/: Dr. Bóka Viktor :/ 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

jegyzője 
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1. sz. melléklet 
Jegyzék 

 
a közösen fenntartott és fenntartandó önkormányzati közszolgáltatásokat ellátó tervezett  

intézményekről, szolgálatokról II. számú módosítással 
 

II. számú módosítással Háziorvosi Központi Ügyelet 
I. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. sz.  
 

IX. számú módosítással Ellátási területe:  
 

1. Csór Község Önkormányzata  
2. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
3. Jenő Község Önkormányzata 
4. Kőszárhegy Község Önkormányzata 
5. Lovasberény Község Önkormányzata 
6. Moha Község Önkormányzata 
7. Nádasdladány Község Önkormányzata 
8. Pátka Község Önkormányzata 
9. Sárkeresztes Község Önkormányzata 
10. Sárkeszi Község Önkormányzata 
11. Sárszentmihály Község Önkormányzata 
12. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata 
13. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
14. Úrhida Község Önkormányzata 
15. VI. módosítással Bakonykúti Község Önkormányzata 
16. Zámoly Község Önkormányzata 
17. Csősz Község Önkormányzata 
18.  Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
19. Tác Község Önkormányzata 
közigazgatási területe.  
 

II.  IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 

VI. számú módosítással Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ  

VIII. számú módosítással Ellátási területét a szolgáltatások tekintetében a Társulási Megállapodás  
IX/ 9.1.1. – 9.1.5. pontja tartalmazza. 

 



 

 

2. sz. melléklet 

TAGJEGYZÉK 

Önkormányzat megnevezése, székhelye: 
Tagsági jogviszony 
kezdő időpontja: 

Szavazati 
jog 

mértéke 

Tagsági jogviszony 
megszűnés 
időpontja: 

1. Csór Község Önkormányzata 
8041 Csór, Fő tér 10. sz. 

2004. november 
11. 

1  

2. Füle Község Önkormányzata 
8157 Füle, Petőfi u. 22. sz. 

2004. november 
11. 

1   

3. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. sz. 

2004. november 
11. 

1  

4. Jenő Község Önkormányzata 
8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz. 

2004. november 
11. 

1  

5. Kőszárhegy Község Önkormányzata 
8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz. 

2004. november 
11. 

1  

6. Lovasberény Község Önkormányzata 
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz. 

2004. november 
11. 

1  

7. Moha Község Önkormányzata 
8042 Moha, Fő u. 26. sz. 

2004. november 
11. 

1  

8. Nádasdladány Község Önkormányzata 
8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1. sz. 

2004. november 
11. 

1  

9. Pátka Község Önkormányzata 
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. 

2004. november 
11. 

1  

10. Polgárdi Város Önkormányzata 
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz. 

2004. november 
11. 

1  

11. Sárkeresztes Község Önkormányzata 
8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz. 

2004. november 
11. 

1  

12. Sárkeszi Község Önkormányzata  
8144 Sárkeszi, Petőfi utca 40. sz. 

2004. november 
11. 

1  

13. Sárszentmihály Község Önkormányzata 
8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz. 

2004. november 
11. 

1  

14. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat 
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz. 

2004. november 
11. 

1  

15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzata 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 

2004. november 
11. 

1  

16. Úrhida Község Önkormányzata 
8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz. 

2004. november 
11. 

1  

17. Vereb Község Önkormányzata 
2477 Vereb, Fő u. 10. sz. 

2004. november 
11. 

1 
2007. szeptember 

25. 

IX. számú módosítással 18. Zámoly Község 
Önkormányzata  

8081 Zámoly, Kossuth L. u. 43. 

2004. november 
11. 

1  



 

 

IX. számú módosítással 19. Bakonykúti Község 
Önkormányzata 

8046 Bakonykúti, Szabadság u 41. 

2007. szeptember 
25. 

1  



 

 

 
3. sz. melléklet 

 
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei: 

 

 Megnevezés Szakfeladat száma 

1. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002-1 

2. M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 841169-1 

3. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 841403-1 

4. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. . 

5. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. . 

6. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. . 

7. IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. . 

8. Háziorvosi ügyeleti ellátás 862102-1 

9. Családi napközi 889102-1 

10. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201-1 

11. Családsegítés 889924-1 

12. Házi segítségnyújtás 889922-1 

13. X. számú módosítással Hatályon kívül helyezve  

14. Kórházi szociális munka 889202-1 

15. Utcai, lakótelepi szociális munka 889203-1 

16. Kapcsolattartási ügyelet 889204-1 

17. Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 879017-1 

18. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441-1 

19. 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

890442-1 

20. Egyéb közfoglalkoztatás 890443-1 

21. 
Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, 
területi szinteken 

841172-1 

22. 
IX. számú módosítással Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége 

841126 



 

 

1. számú függelék  

IX. számú módosítással Hatályon kívül helyezve
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3. Önkormányzati költségvetés 2013. évi III. negyedévi beszámolója 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

Nagy Dániel polgármester 
Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről november 30.  tájékoztatja 
a testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat és intézményei eredeti módosított  
költségvetési előirányzatait, az III. negyedév teljesítésének adatait, valamint a tartalék felhasználását.  
 
A 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet előírásai alapján a költségvetési év III. negyedévéről szeptember 30-i. 
fordulónappal a központilag előírt nyomtatványokon kell elkészíteni a beszámolót. Az önkormányzat III. 
negyedévi gazdálkodásának előterjesztése a szakfeladatok kiadásait, illetve bevételeit emeli ki. Számszaki 
kimutatás készült és jogcímenként a főbb kiadási és bevételi előirányzatokról, valamint azok teljesüléséről. 
A beszámolót táblázatos formában készítettük el, mely szöveges magyarázatokat, kiegészítéseket 
tartalmaz.  
 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól.  
 
 A költségvetés eredeti előirányzata:               520.541. e. Ft 
 A módosított előirányzat 2013. szeptember 30.-án 530.085. e. Ft 
  
 Nyitó pénzkészlet:2013. január 1-én       89.564. e. Ft 
  Teljesített bevétel       142.492. e. Ft 
 Teljesített kiadás       118.899. e. Ft 

Záró pénzkészlet: 2013. szeptember 30.-án                 113.157. e. Ft 
 
 A téli közfoglalkoztatás keretében összesen 22 fő lett behívva dolgozni, december 1.től többen oktatásra 
fognak járni. 
 
Buda József képviselő 
A közfoglalkoztatásnál %-os arány van, amihez az önkormányzat hozzátesz. A rendőrség részére átadott 
támogatás és a Szövetkezet részére átadott összegeket a költségvetésben át kell vezetni. A sportöltözőre 
350. ezer forint van betervezve. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A közfoglalkoztatottaknál előírás mit kell az önkormányzatnak vállalnia. A költségvetési rendelet módosítás 
készül. A sportöltözőre betervezett összeg a villanykárra lett betervezve, rövid lejáratú hitel nem került 
felvételre. Erdősítési terv van, azt kell végrehajtani. A téli közfoglalkoztatás keretében majd tisztítani kell a 
területet. A szemét elvitele költséges. 
 
18.21 órakor Füri József képviselő megérkezett az ülésre. 
A képviselő-testület továbbra is határozatképes, a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
218/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 

a 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves alakulásáról 
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Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. év I-III. 
negyedévi költségvetés teljesítéséről készült beszámolót megtárgyalta és azt 
 
   520.543 E Ft eredeti előirányzattal, 
   530.085 E Ft módosított előirányzattal, 
   118.899 E Ft teljesített kiadással, 
   142.492 E Ft teljesített bevétellel, valamint 
   113.157 E Ft pénzkészlettel 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

4. 2014. évi költségvetési koncepció tárgyalása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

Nagy Dániel polgármester 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (l) bekezdése értelmében a 
jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-
áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 
15-éig - benyújtja a Képviselőtestületnek. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 26. § (l) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési 
koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek.  
 
A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott 
meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan 
a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, 
feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források 
telepítésének egységessége. 
A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem 
maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív 
támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a 
kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az 
egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az 
önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati 
döntések) logikáját követve határozza meg. 
Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy az a finanszírozási modellek 
átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek 
fenntartható működtetésére. 
A KIM fejezetébe került át a közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése. Ennek 
kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés 
biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi 
állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás 
színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.  
Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több 
elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok 
illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá 
a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, 
foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó 
törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát 
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fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, 
valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.  
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a 
rászoruló gyermekek szociális helyzetére is, melyet 2014. évre az önkormányzatnak kelet megigényelni. 
Az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, 
és a teljes illetékbevétel együttes összegének, támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami 
feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – 
hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását 
igényli. 
 
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben 
„létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, 
vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes 
élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap: 

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező 
háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a 
mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás,illetve a rendszeres szociális segély), 
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb 
szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást). 

 
A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, 
ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének 
megoldását segíti. 
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati 
feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen 
helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű 
támogatás szolgálja 2014-től. 
 Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben 
meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás 
csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az 
elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó 
különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. 
A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó 
bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a 
feladatokhoz. 
Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény 
előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, 
előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors 
és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő 
esetleges pénzügyi feszültségekre. 
 
Az önkormányzati törvény a lakossági szükségletek kielégítéséről való gondoskodást, a társadalmi 
viszonyok szervezését jelentős részben – kötelezően vagy önként vállalás alapján – a települési 
önkormányzatok hatáskörébe utalja. A források (bevételek) és a feladatellátáshoz szükséges kiadások 
összhangját a különböző időtartamú tervekben kell biztosítani. A tervekben meghatározott források 
felhasználásának módját és arányait a képviselő-testület dönti el. 
 
A helyi önkormányzatok által ellátandó feladatok megvalósításának egyik legfontosabb alapdokumentuma 
az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással 
kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét. 
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Az önkormányzati gazdálkodás tervezési szakaszában számbavételre kerülnek az önkormányzati 
törvényben meghatározott kötelező, valamint az önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások 
előirányzatai és az azokat biztosító bevételek előirányzatai. 
 
Az éves költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása. 
 
Már a koncepció készítés szakaszában biztosítani kell, hogy az alapellátást nyújtó intézmények, és 
kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak. 
 
A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2014. évi 
költségvetési koncepciót. 
 
A koncepció készítésekor még nem állt rendelkezésünkre a módosított 2014. évi költségvetési törvény, 
ezért jogszabályi hátérrel megalapozott adatokat nem tudunk az előterjesztéshez mellékelni, csak a 
törvény-javaslat alapján végzett előzetes számításokat. A bevételek és kiadások számbavétele, illetve 
szembeállítása után kirajzolódnak a következő év lehetőségei, és a vállalható feladatok. A mellékletben 
bemutatott bevételi és kiadási tervezet a végleges költségvetés elfogadásáig több területen változik, 
hiszen még nem történt meg minden tervezést befolyásoló döntés.  
 
Önkormányzati bevételek 
 
1. Intézményi működési bevételek 
Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, 
továbbszámlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az 
egyéb bevételekből tevődnek össze. Az intézmények alaptevékenységi bevételeinél jelentős emelkedés 
nem várható.  
 
A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása a szolgáltatóval megkötött szerződés függvénye, tehát 
ez az ár állapítható meg térítési díjként. A bevételt csökkenti az önkormányzat rendeletében megállapított 
10%-os  kedvezmény és a 50%-100% -os térítési kedvezmény. 
 
Az intézményi bevételek közé tartozik a fejlesztési céltartalék tartós betétbe helyezése, vagy esetlegesen 
az tervezett kamat bevétele. Az elnyert pályázatok önrészének, valamint az elkészült beruházásoknál az 
előfinanszírozás biztosításával a betétbe helyezhető összeg folyamatosan csökkenni fog. 
 
2. Helyi adók 
A képviselő-testületi 2014. évre adó emelésről nem döntött, ennek megfelelően a következő évre 
vonatkozó adómértékek ismeretében, viszonylag pontosan tervezhető az adóbevételek mértéke.   
Az adó mértékek maximumai az alábbiak lehetnek:  
Építményadó: 1821 Ft/m2,    Pátkán jelenleg: 15, 110, illetve 330Ft/m2/év 
Telekadó: 331 Ft/m2,     Pátkán: 2 Ft/m2/év 
Kommunális adó: 28.145,8 Ft/adótárgy  Pátkán jelenleg: 12.000 Ft/év 
 
A háromnegyed éves jelentésben a 2013. évi adóbevételek teljesítését és várható alakulását, az 
adóbehajtásra tett intézkedéseinket részletesen bemutattuk.  
 
Adóbevételünk emelése céljából 2014. évben is az ellenőrzések számának és hatékonyságának emelését 
tartjuk fontosnak.  
 
 
 
 
3.   Önkormányzatok költségvetési támogatása 
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A kimutatás tartalmazza a 2014. évi várható támogatásokat, az előző év adatai alapján  kiadott számítások 
alapján. Természetesen ezek mértéke a végleges változatig teljesen át is alakulhat. (A végleges elfogadás 
után ez az összeg másként is alakulhat, azonban az óvatosság elve alapján történő számítás miatt 
valószínűleg az eredmény javulni fog). 
 
4. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek 
 
A védőnői szolgálat, az anya és gyermekvédelem működéséhez az OEP-től átvett pénzeszközök továbbra is 
biztosítottak. 
A 2013. évről áthúzódó pénzeszköz átvételeket a koncepcióba beépítettük, Társulási támogatások (közös 
önkormányzati hivatal, óvoda) mértékének függvénye a közös önkormányzati hivatal létrejötte, így ilyen 
jellegű bevételekkel nem terveztünk. A közös önkormányzati hivatal költségeit a kiadási kalkuláció 
esetében sem vettük figyelembe. 
 
5. Forráshiány biztosítása 
 
Működési hitel tervezésére nem került sor.  
 
Önkormányzati kiadások 
 
A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a 
hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó 
és az önállóan működő költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékosság maximális 
figyelembe vételével biztosítsa.  
 
1. Folyó működési kiadások 
 
Személyi juttatások és járulékok 
A tervezés a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. 2014. 
évi tervben a kötelezően jogszabályból eredő kifizetésekkel –, jubileumi jutalom, - nőhet a keret, ezt 
minden intézménynek részletesen indokolni kell.  
Pátka Község Önkormányzata  ennek megfelelően állította össze a koncepcióját . 
 
Dologi és egyéb folyó kiadások 
 
A dologi kiadásoknál a 2013. évi költségvetési szinten javasoljuk a tervezést. A közmű költségek esetében a 
2013. évi tényleges adatokat javasoljuk figyelembe venni, mivel több éve az előző évi szinten tervezünk, és 
ez a fedezetet nem biztosítja.  
A szervezeteknek adott támogatások felülvizsgálata, mértékének csökkentése.  
 
A képviselő-testület ebben az évben már a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött a 2014. évi 
koncepcióról az alábbiak szerint:  

K i v o n a t 
 

Készült Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24. napján  17.11 órakor tartott rendes  nyílt üléséről. 
 
Kihagyva a kihagyandók…….. 
 
4. Napirend:  A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 

 
 
A képviselő-testület  6 ( hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
80 /2013.(IV.24.) önkormányzati határozata 

A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés 
kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére kell 
törekedni. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  

 

2. Esetleges likviditási hitel kivételével- 2014. évben nem vesz fel hitelt.  
 

3. Cél az intézményrendszerek működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével történő – 

megőrzése.   

 

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor az átvett önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként 
vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az társulás saját bevételéből 
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása az átvett önkormányzati feladat ellátását nem 
veszélyeztetheti. 
 

5. Az intézmények, feladatok bevételeinek felülvizsgálata (térítési díjak, étkezés, szállítási díjak). 
 

6. A pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni, és ki kell használni. A költségvetésben jelentkező többletbevételből 

meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 

 

7. A beruházások közül elsődleges feladat a szennyvíz-csatorna hálózat építésének lezárása, és az ivóvíz minőség javító 

beruházás végrehajtása.  
 
Pátka község önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési 
terv készítésekor vegye figyelembe a koncepcióban elfogadott döntéseket. 
 
 
Határidő: Határidő: 2014. évi költségvetés készítése 
Felelős:  jegyző, polgármester 
 
Kihagyva a kihagyandók ………. 
 
Pátka, 2013. április 30. 

 
P.H. 

  Nagy Dániel sk.                     Dosztály Csaba  
    Polgármester               jegyző  megbízásából 

 
 

Járfás Péterné sk. 
                                 aljegyző 
 
Kiadmány hiteléül:  
Pátka, 2013. április 30. 
 

P.H. 
Járfás Péterné 
    Aljegyző 

 
 
 
 
A hivatal fentieknek megfelelően áttekintette, és elkészítette a Pátka Község Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési koncepcióját. A 2014. évi pénzügyi koncepció a 2013. évi költségvetés teljesülésének 
figyelembevételével: 
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Bevételek: 

Megnevezés 2014. évi tervezett 

Támogatás 58.455 E Ft 

Saját Int. műk. bevét 36.900 E Ft 

Közhatalmi bevét 28.000 E Ft 

Felhalm. bevételek 70.000 E Ft 

Pénzkészlet 108.291 E Ft 

Összesen 301.646 E Ft 

 
Kiadások: 
 

Bér- és bérjellegű                    25.600 E 
Ft    

Járulékok 6.900 E Ft 

Dologi kiadások 33.000 E Ft 

Műk. célú támogatás 32.000 E Ft 

Társadalom és szoc. jutt 29.000 E Ft 

Felhalm. Kia. Beruházások 137.000 E Ft 

Befektetés 34.000 E Ft 

Tartalék 4.000 E Ft 

Összesen 301.646 E Ft 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2014. évi költségvetési koncepció megvitatására és a határozati 
javaslat elfogadására. 

 
 

Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
219/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 
2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának 

megteremtése és megtartása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi 
egyensúly megteremtése.  

2. A 2014. évi költségvetésbe be kell építeni, a 2013. költségvetési év során vállalt, a 2014 évi 
költségvetést terhelő kötelezettségeket.  

3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, 
különösen nagy gondot kell fordítani a kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és 
a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A közmű költségek tervezésénél a 
2013. évi tényleges teljesítést lehet figyelembe venni.  

4. Szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatások felülvizsgálata.  
5. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem 

csoportosíthatók át. Felhalmozás célú bevételek csak felhalmozási kiadásokra fordíthatók.  
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6. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó 
kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

7. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak/ telkek felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, 
hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.  

8. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell fokozni a végrehajtási és ellenőrzési 
tevékenységet.  

9.  Pátka Község Önkormányzata a 2014. évi pénzügyi koncepcióját a 2013. évi költségvetés 
teljesülésének figyelembevételével a következőképpen tervezi; 

 
Bevételek: 

Megnevezés 2014. évi tervezett 

Támogatás 58.455 E Ft 

Saját Int. műk. bevét 36.900 E Ft 

Közhatalmi bevét 28.000 E Ft 

Felhalm. bevételek 70.000 E Ft 

Pénzkészlet 108.291 E Ft 

Összesen 301.646 E Ft 

 
Kiadások: 
 

Bér- és bérjellegű                    25.600 E 
Ft    

Járulékok 6.900 E Ft 

Dologi kiadások 33.000 E Ft 

Műk. célú támogatás 32.000 E Ft 

Társadalom és szoc. jutt 29.000 E Ft 

Felhalm. Kia. Beruházások 137.000 E Ft 

Befektetés 34.000 E Ft 

Tartalék 4.000 E Ft 

Összesen 301.646 E Ft 

 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető 
tárgyalások lebonyolításáról. 

 
Határidő: 2013. november 31. 
Felelős: polgármester, aljegyző  

 
 
 
 

5. Télapó ünnepség megrendezéséhez keret biztosítása 
Előterjesztő:  Nagy Dániel polgármester 
 

Nagy Dániel polgármester 
Előző évek óta kialakult a településen, hogy télapó szolgálattal kedveskednek a gyermekeknek.  Van egy 
minimális költsége ennek, valamint az óvodában lévő gyermekeknek mikulás csomagot biztosít az 
önkormányzat.  Ehhez keretet biztosít a testület, valamint a helyi vállalkozókat keresi meg, így támogatják 
a mikulás rendezvényt. A tavalyi és tavalyelőtti években is sok felajánlás volt, idén is meg lett hirdetve.  
Ami költségként felmerül, az az óvodai résznél 33 ezer forint, szaloncukorra 10 ezer forint, összesen 43 
ezer forint. Ha a keretösszeg nem merül ki, megmarad a pénz, de lenne egy forrás amihez nyúlni lehet. 
Javasolt 50 ezer forint keret megállapítása a tartalékkeret terhére.   
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Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 
Télapó ajándék keret összegéről 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Télapó ünnepség megrendezésére, - a 
Csemetekert Óvodában, és a télapószolgálat rendezvényére  - 50.000 Ft keretet, biztosít a tartalék 
terhére.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ünnepség megrendezéséhez 
szükséges beszerzéseket bonyolítsa le. 
 
Határidő: 2013. december 15. 
Felelős:  polgármester,  aljegyző 
 

 
 
 
A 6. és 7. napirendi pontok későbbiekben kerülnek tárgyalásra amikor jegyző úr megérkezik. 
 

10. Egyebek, bejelentések 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
A./ Vargahegyi telekkel kapcsolatos bejelentések 
Nagy Dániel polgármester 
 
 
B./ Vargahegyi telkekre házépítési dokumentáció 
 
Nagy Dániel polgármester 
484.ezer forint lenne a tervezési díj a 3 lakásos dokumentációnak. Ebben statikai tervezés, illeték, és egyéb 
díjak vannak. 
 
Buda József képviselő 
Véleménye szerint meg kellene keresni a Házat hazáért alapítványt, aki kalákaépítésekre szakosodott. 
Emellett a testület figyelmébe ajánlott egy vállalkozót, aki korábban már járt Pátkán  és lehetőség szerint 
építene egy mintaházat, vele is fel kellene venni  a kapcsolatot. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A kaláka házépítőket meg lehet keresni, de legalább egy telekre egy mintaházat célszerű lenne megtenni. 
Lehet, hogy egy telekkel kellene indulni, egy mintaházzal. A z utakkal is kell valamit kezdeni. 
 
Nánási László képviselő 
Keresni kell 3 fiatalt, volt már korábban jelentkező, akiket érdekel a házépítés. 

 
 

C./ Vargahegyi út padka 
 
Nagy Dániel polgármester 
Nagyon rossz állapotban vannak az út padkák. Mai napon érkezett bejelentés az alsó Csákvári útról. 
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Füri József képviselő 
Nagy vállalkozót nem lehetne megkérni? Le kellene tisztítani az utakat, sok a sárfelhordás és sok a kátyú. 
Rosszak az utak, nem úgy használják, ahogy kell, rongálják. Fórumot kellene csinálni, ahol a gazdákkal meg 
kellene beszélni, hogy rendbe kell tenni az utakat, ugyanakkor ahol köves utak vannak, le kell takarítani. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Javasolja, hogy a helyi közösségi együttélés szabályozás megalkotásával lehetne az ésszerű használatot  
szabályozni. 
 
Füri József képviselő 
Az a meglátása, hogy az önkormányzat mindent tolerál, ezért nincs rend. Egyszer kellene rendet tenni a 
faluban, akkor már egy terület arcképét ki lehetne alakítani. 
 
Nagy Dániel polgármester 
A fórum jó lenne, az önkormányzat irányítsa a vitatémát. Székesfehérvárnak van a közösségi együttélés 
szabályairól szóló rendelete, a közterület szabályait tartalmazza. 
Javaslat az, hogy a lehetőségek szerint készítsük elő a rendelet tervet és a december 4-i fórumon 
amennyiben jut rá idő tárja a lakosság elé a testület. 

 
Füri József képviselő  
A közmeghallgatást jobban meg kellene hirdetni. 

 
Nagy Dániel polgármester 
 
20.19 órakor Dosztály Csaba jegyző úr megérkezett az ülésre. 
20.20 órakor szünetet rendelt el. 
20.35. órakor az ülés folytatódott, a képviselői létszámban változás nem történt. 
 

 
Nagy Dániel polgármester 
A Vargahegyen volt még egy lakossági bejelentés. A közmeghallgatásra készül a testület egy anyaggal. A 
vargahegyi teleknél javaslat, hogy a képviselő-testület állapítsa meg, hogy sikertelen volt a korábbi 
pályázat, és új pályázati kiírás történjen. Fel kell venni a kapcsolatot a vállalkozóval, hogy lehetne 
mintaházat építeni. Az önkormányzat keresse meg a Házat Hazáért Alapítványt.  Amennyiben a korábbi 
pályázó fenntartja beérkezett pályázatát, akkor az figyelembe lesz véve. 
 
Buda József képviselő 
Ha lehet, akkor ezzel külön ülés keretében foglalkozzon a testület 
 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

221/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 
Vargahegyi utcai telkek beépítésének tervezéséről 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vargahegyi utcai önkormányzati telkekre kiírt 
pályázatát sikertelennek minősíti. 
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A korábbiaknak megfelelő adattartalommal   új pályázatot ír  ki azzal, hogy a korábbi pályázó amennyiben 
fenntartja pályázatát nem kell új pályázatot benyújtania.  
 
Fel kell venni a kapcsolatot a vállalkozóval, hogy lehetne mintaházat építeni.  
Az önkormányzat keresse meg a Házat Hazáért Alapítványt.  A mintaház építés végett. 
 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester,  aljegyző 
 
 

D/ Kitüntetések 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az egyebek naprendet folytatva elmondja, hogy januárban benyújtásra került a kitüntetési rendelet 
alapján egy javaslat. Pátka község elismerő oklevelet kaphatnának, melyet a decemberi ülésen lehetne 
átadni. Az Óvodában építés volt, a vállalkozó számlát nem nyújtott be, ez mindenképpen valamiféle 
elismeréssel kellene méltatni. Lehet még november 30-i a Szép Pátkai Porta díjra javasolni, ezt időben kell 
jelezni. A rendelet 3. pontja a Császárvíz Kincse díj, ide a helyi termék elismerése (élelmiszeripari termék pl 
sajt, méz) tartozik. 
Az Eseti Bizottság dönt a díjakról, akiknek 3 fő tagja van; oktatási ügyek tanácsnoka az elnök,Ügyrendi 
Bizottság Elnöke és az Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke. A véleményezésbe a tanácsnokok is részt 
vehetnek. Az okleveleket elő kell állítani. Tavalyi évben a vendégek/ díjazottak meghívásra kerültek, 
eldöntésre került a díj és át is lett adva egy jó hangulatú ülés keretében. 
 
Buda József képviselő 
Javasolja, hogy nyáron legyen a Szép Porta díj meghirdetve. 
 
 
9/E Művelődési ház bérleti díja 2014. évre  
 
Nagy Dániel polgármester 
A testületnek felülvizsgálatra behoztuk a Művelődési Ház bérleti díjait. 2014. évre amennyiben módosítani 
kívánnak, célszerű a döntést most meghozni. 
A tavalyi árak az alábbiak szerint lettek megállapítva: 
 

 Tél Nyár 

Egyesület, Civil Szervezet Díjmentes 

Családi (magán) rendezvény 20.000 Ft+ Áfa 
+ 20.000 Ft kaució 

10.000Ft+ Áfa 
+ 20.000 Ft kaució 

Bulik 20.000Ft+ Áfa 
+ 30.000 Ft kaució 

10.000Ft+ Áfa 
+ 30.000 Ft kaució 

Árusok 2000 Ft+ Áfa 

 
Buda József képviselő 
Árusoknak javasolt óradíjban megállapítani, azaz 2000 Ft+ Áfa/óra 
 
Füri József képviselő 
Inkább 1500Ft+Áfa/óra, így az alap marad, az árus változik. A civil szervezetet kellene beírni. 
 
Demeter Zoltán képviselő 
A fizetős rendezvényt tartó szervezetek fizessenek 
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Nagy Dániel polgármester 
Ahol vendéglátó tevékenység folyik, de az önkormányzat programjaihoz illeszkedik vagy nem illeszkedik, 
ehhez mérten is meg lehet állapítani. 
Javaslat, hogy amennyiben a képviselő-testület támogatná a Művelődési Ház nagy kéményét kihasználva 
egy víztere kandallóval a fűtést átalakítani, akkor megoldódna a helyiség fűtése és használata. 
 
21.20 órakor Demeter Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet.  
A képviselő testület létszáma 5 főre csökkent, de továbbra is határozatképes. 
 
A civil szervezetek télen előre egyeztetett díj alapján, az árusok pedig óradíj alapján fizetnének. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
222/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 

Művelődési ház bérleti díja 2014. évre 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési ház bérleti díjára vonatkozó 
előterjesztést, és az alábbiak szerint állapítja meg a 2014. évi bérleti díjakat:  
 

 Tél Nyár 

Egyesület, Civil Szervezet Önkormányzati programhoz illeszkedő rendezvény díjmentes 

Családi (magán) rendezvény 20.000 Ft+ Áfa 
+ 20.000 Ft kaució 

10.000Ft+ Áfa 
+ 20.000 Ft kaució 

Önkormányzati programhoz 
nem illeszkedő rendezvény  

20.000Ft+ Áfa 
+ 30.000 Ft kaució 

10.000Ft+ Áfa 
+ 30.000 Ft kaució 

Árusok 1500 Ft+ Áfa 

 
 
 
Felelős:  jegyző, polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
9/F. Önkormányzat tulajdonában levő 25/6 és 25/7.. hrsz-ú területek miatti kérelem  
 
Nagy Dániel polgármester 
Kérelem érkezett az önkormányzathoz az önkormányzat tulajdonában álló 25/6 és 25/7 hrsz alatti 
területek miatt. Az önkormányzat az ingatlant az 1990-es években kapta meg. A szerzés jogcíme a tulajdoni 
lapon fel van tüntetve. Eszerint az Ötv. 107. § (1) Az állam tulajdonából az önkormányzatok tulajdonába 
kerülő vagyontárgyak köre a következő: 
 
a) az önkormányzat közigazgatási területén levő ingatlanok, erdők és vizek törvényben meghatározott 
köre; 
 
b) a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló közüzemi célra alapított állami gazdálkodó 
szervezetek, továbbá a költségvetési üzemek vagyona és az e szervezetekből átalakuló gazdasági 
társaságokban az államot megillető vagyonrész; 
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c) a lakossági szükségleteket kielégítő közművek építményei, vonalas létesítményei, berendezései a 
település belterületi határán belül, az állam kizárólagos tulajdonába tartozó létesítmények kivételével; 
 
d) a tanácsok kezelésében, illetőleg tulajdonosi irányítása alatt álló oktatási, kulturális, egészségügyi, 
szociális, sport és egyéb intézmények vagyona; 
 
e) a tanácsi, illetőleg a tanácsi ingatlankezelő szervek kezelésében levő állami bérlakások; 
 
f) a középületek és a hozzájuk tartozó földek, a központi állami feladatokat szolgáló épületek kivételével; 
 
g) a tanács valamennyi pénzvagyona, értékpapírja és más vagyoni joga. 
 
Ezek alapján 1985-ben az ingatlan állami tulajdonban volt, ezért eladás a Tanács részéről nem történt. 
 
Kérelmező álláspontja szerint az ingatlanokat 5-5ezer forintért vásárolta meg, azóta is mezőgazdasági 
területként sajátjaként használja. Az ingatlanok adás-vételét igazoló iratok nem állnak rendelkezésére, 
feltételezik hogy azok nem készültek el az ingatlan nyilvántartásba való bejegyzésre alkalmas okirat 
formájában, de valószínűsítik hogy más iratokkal pl jegyzőkönyv., pénztári befizetést igazoló irat 
igazolhatja a tulajdonszerzést.  
Az ingatlan nyilvántartásban tulajdonosi átvezetés nem történt. 
Ezért kéri az ügyfél, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban vizsgálja meg a testület a tulajdonjogokat mivel 
1985 óta megvette és műveli. 
 
Járfás Péterné aljegyző 
Az ügyfél telefonon jelezte, hogy utánajárt a szabályoknak, és nem vásárolhatta meg az ingatlanokat 
akkoriban, mert jogszabály nem tette lehetővé, valószínűleg hosszú távú bérletbe vett. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Földhasználati bejelentő lapot, előzetes nyilatkozatot nem töltöttek ki. Javasolja, hogy az illetékes szervhez 
forduljon az önkormányzat. 
 
Füri József képviselő 
Mindenki megelégedésére akar az önkormányzat dolgozni, helyre kívánja tenni a dolgokat. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Tulajdonjogot pár dolog  keletkeztet, okirat vagy bíróság vagy elbirtoklás, mely 15 év ingatlannál. Ha ő a 
magáénak tudja alapvetően neki kell bizonyítani. Egy példányt az iratból kap. Az 1990-es évekig nem 
kellett ügyvédi ellenjegyzés. Az önkormányzat nem dönthetett eladásról. 
 
Buda József képviselő 
1993-ban már itt volt, hogy ki mennyiért művelhet nem volt ilyen döntés. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Nem kellene az önkormányzatnak a Vagyonügynökséget megkeresni, az ügyfélnek kell bebizonyítani, mert 
papíron az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat vizsgálja meg hogy vannak-e iratok, és vissza 
kell válaszolni. A birtokvédelmi eljárás során van lehetősége még az ügyfélnek birtokon belül maradni. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Ezek a területek zártkert minősítésű telkek, korábban belterület volt, ezen változtattak. Összefoglalva az 
elhangzottakat válaszlevélben fordulnak az ügyfelet képviselő ügyvédi irodához, ahol kérik hogy csatolják a 
meghatalmazást. Megvásárolta az érintett a telkét, jogszabály szerint nem volt a tulajdonában. 
Amennyiben vásárlás történt, keresse meg a jogutódot és mivel nem volt  tulajdonos ezért nincs őrzött 
dokumentum. 
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Amíg nem tud bemutatni erre vonatkozó okiratot, addig az önkormányzat a tulajdoni lapok alapján a saját 
területeként kezeli,mely a nemzeti vagyon részét képezi. Jelenleg az önkormányzat vagyonkataszterében 
5-ös minőségi osztályú szántó területként 720 és 700 ezer forint értéken vannak a területek  nyilvántartva. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
223/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 

Önkormányzat tulajdonában levő 25/6. és 25/7. hrsz-ú területek miatti kérelem 
 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat tulajdonában levő 25/6 
és 25/7. hrsz-ú területek miatti kérelmet és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület kéri, hogy csatolják a kérelmezők az ügyvédi meghatalmazást. 
 
Mivel az önkormányzat a képviselő testület tudomása szerint, a jelzett időben nem volt tulajdonos, 
ezért nincs őrzött dokumentum az adásvételről. 
 
Amennyiben kérelmező megvásárolta az érintett a területeket 1985-ben a Magyar Népköztársaságtól, 
kérjük, forduljon az eladó szerv jogutódjához. 
 
Ameddig a kérelmező nem tud bemutatni vásárlásra vonatkozó okiratot, addig az önkormányzat a saját 
területeként kezeli a területeket, mely a nemzeti vagyon részét képezi.  
 
Jelenleg az önkormányzat vagyonkataszterében az érintett ingatlanok 5-ös minőségi osztályú szántó 
területként 720 és 700 ezer forint értéken vannak nyilvántartva 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  aljegyző, polgármester 
 
 

Bejelentések:  
 
Buda József képviselő 
Felhívja a figyelmet, hogy az öltözőt 2014. március végéig be kell fejezni. Tájékoztatja a képviselőket a 
vagyonnyilatkozatokról. Javasolja, hogy a telek megvásárlásáról is beszéljen a testület. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az előző ülésen döntés született erről az alábbiak szerint:  
 
„A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
212/2013.(X.30.) önkormányzati határozata 

Költségvetést érintő átcsoportosítás épület felújításra és pályázat finanszírozásra 
 
Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete a költségvetésben betervezett Belmajori  környezet szennyezés felszámolására betervezett 20 
millió forint nettó keretösszeget az alábbiak szerint módosítja: 
 
- 500.000 forint összeget átcsoportosít Pátkai Római Katolikus egyházközség EMVA pályázatának elő finanszírozásához. 
 
- 2 millió forint nettó összeget átcsoportosít az épületek karbantartására (Sportöltöző villámkár fedezete).  
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- A fennmaradó összeget a pályázatok előfinanszírozása keret terhére átcsoportosítja, hogy a településen meglévő EMVA pályázatokat be 
lehessen nyújtani decemberig. 
 
A célfeladat tekintetében, azok szerződések szerinti felhasználását és közvetlen irányítását a polgármesterre ruházza. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, aljegyző” 

 
 
Utolsó ülésre összesítés történik arról, hogy áll a költségvetés, és a decemberi ülésre beviszi. A pálya 
melletti ingatlant is meg kell nézni. 
 
Buda József képviselő 
A buszon történő utazással kapcsolatban továbbra is problémák vannak. Majdnem mindennaposak a 
rendőrök a buszon Kérdés, hogy tud-e az önkormányzat ez ellen fellépni? 
 
Nagy Dániel polgármester 
Az együttélési rendeletbe be lehet építeni, és a Székesfehérvári hatóságot is meg kell keresni hogy az ő 
rendeletébe is kerüljön bele. Emellett a járási kisebbségi referenshez kell fordulni. 
 
A képviselő-testület hozzon határozatot arról, hogy a buszon történő rendzavarás és az utazási problémák 
miatt levélben fordul a KLIK-hez, valamint a Járási Hivatal Romaügyi referenséhez és kérik a problémák 
megoldását. Egyben a problémáról ugyanezen levélként tájékoztatja a Járási Hivatal Gyámhivatalát és a 
Volánbuszt. Megkéri a Volán Társaságot hogy szereljen fel kamerát az utasok biztonsága miatt. Megkeresi 
a Székesfehérvári önkormányzatot, hogy az együttélési szabályáról szóló rendeletébe tegye bele a buszon 
történő magatartási szabályokat. 
Ezen felül  az illetékes szervekhez fordul a probléma megoldása végett. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
224/2013.(XI.27.) önkormányzati határozata 

Buszon történő utazással kapcsolatos problémákról 
 

Pátka község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a buszon történő utazási problémákat, és 
az alábbi döntést hozta:  
A buszon történő rendzavarás és az utazási problémák miatt levélben fordul a KLIK-hez, valamint a Járási 
Hivatal Romaügyi referenséhez és kérik a problémák megoldását. Egyben a problémáról ugyanezen 
levélként tájékoztatja a Járási Hivatal Gyámhivatalát és a Volánbuszt. Megkéri a Volán Társaságot hogy 
szereljen fel kamerát az utasok biztonsága miatt. Megkeresi a Székesfehérvári önkormányzatot, hogy az 
együttélési szabályáról szóló rendeletébe tegye bele a buszon történő magatartási szabályokat. 
Ezen felül  az illetékes szervekhez fordul a probléma megoldása végett. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  aljegyző, polgármester 
 

Folytatva a képviselői bejelentéseket… 
 
Nánási László képviselő 
A női torna a Művelődési Házban volt, de télen az Óvoda termében kaptak lehetőséget. Sajnos ez idén 
problémát vetett fel, mert aki a kulcsot rendezte nem vállalja a továbbiakban. Az Óvodai kulcs kezelését 
meg kell oldani. Kéri, hogy döntsön  a képviselő-testület hogy a decemberi hónapban torna céljára 
használhassák függetlenül az ajtónyitó személyektől. 
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Buda József képviselő 
Ugyanez a probléma a pici gyerekekkel, akik azokon a napokon járnak. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Ez is azt mutatja, hogy érdemes lenne megfontolni, hogy önállóan működjön az óvoda. Április-májusban 
kell döntést hozni. 
 
 

11. Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal III. negyedéves beszámolója 
Előterjesztő: Dosztály Csaba jegyző 
 

Dosztály Csaba jegyző 
A III. negyedévi beszámoló a szeptember 30-i állapot, közel 70%-os. Dologi kiadások kevesebbre teljesültek 
eddig. Ez volt az első év hogy a működőképes volt a közös hivatal. Finanszírozási problémák Pátkával nem 
voltak, Gánt még elmaradásban van. A koncepciót is érinti, hogy a bérekben sem lépett túl a tervezettnél. 
Jövőre a gesztor település fogja megkapni a támogatást, ez megszünteti ezt a finanszírozási gondot. Eu a II. 
negyedévi állapot, szeptember 30-ig nem volt gond. 
 
1.) Intézményi bevételek: 
A Közös Hivatal szervezetéből adódóan, bevételei az állami normatívákból, valamint a társult 
önkormányzatok támogatásából áll. Az állami normatívákat a társult önkormányzatok kapják meg és 
támogatásként adják tovább a Közös Hivatalnak. A kamatbevétel nem jelentős, 2013. szeptember végéig 
1.527 Ft. 
 
           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kamatbevétel - - 2 

 
2.) Átvett pénzeszközök: 
           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Támogatások 58 349 59 440 41 631 

 
A teljesítés mértéke: 70 % 
A költségvetésben eredetileg tervezett támogatások összegét módosította a központi költségvetésből 
biztosított kereset kiegészítés bevétele. 
 
3.) Pénzmaradvány: 
           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

2012. évi pénzmaradvány - - - 

 
 
4.) Bevételek összesen: 
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           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Bevételek összesen 58 349 59 440 41 633 

 
A teljesítés mértéke 70,0 %. 
 
 

K i a d á s o k 
 
5.) Munkabérek és bérjellegű kiadások: 
           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Munkabérek 35 061 35 920 25 359 

 
Az előirányzatot a kereset kiegészítés módosította 859.100,- Ft-tal. A teljesítés mértéke 70,0 %.  
 
6.) Járulékok: 
           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Járulékok 9 139 9 371 6 726 

 
A teljesülés mértéke 72,0 %. A módosított előirányzatot a bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója 
emelte 231.957,- Ft-tal. 
 
7.) Dologi kiadások: 
           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Dologi kiadások 13 594 13 594 7 724 

 
A teljesülés mértéke 57,0 %. 
A dologi kiadásokhoz tartoznak az irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, tűzifa, tisztítószerek, a 
kommunikációs szolgáltatási díjak, a bérleti díjak, a közüzemi szolgáltatások díja, a karbantartási díjak és 
egyéb üzemeltetési, fenntartási díjak. Ide tartozik a vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi 
adója, valamint az egyéb adók, díjak, kamatkiadások. 
A dologi kiadások százalékos teljesítése alacsonyabb a tervezettnél, ennek oka, hogy a pátkai dologi 
kiadások II. félévre jutó számlái 2013. szeptember 30-ig nem érkeztek meg, így a teljesítésben sem 
szerepelnek. Ezen felül is látszik, hogy keletkezik valamennyi megtakarítás a dologi kiadásoknál.  
 
8.) Tartalékok: 
           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Tartalékok 555 555 - 
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Az eredeti előirányzat tartalékból nem került felhasználásra. 
9.) Átfutó kiadások: 
           E Ft-ban 
 

 Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Átfutó kiadás - - 1 183 

 
Az átfutó kiadások az év közbeni lejelentések és könyvelések időbeni eltérésének következménye. Ezek 
útiköltségek, cafeteriák. Év végére az átfutó kiadások a saját költséghelyükre kell hogy kerüljenek.  
 
 
10.)  Fejlesztési célú kiadások:  
           E Ft-ban 
 

 
 

Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Fejlesztési célú kiadások - - 125  

 
Vásároltunk egy notebook-ot Windows programmal 125.000,- Ft-ért. 
 
11.) Kiadások összesen: 
           E Ft-ban 
 

 
 

Eredeti előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Kiadások összesen 58 349 59 440 41 117 

 
A teljesítés mértéke 70,0 %. 
 

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
p é n z k é s z l e t e 

2013. 09. 30-án 
 

             E Ft-ban 
 

2013. 01. 01-jén 0 

III. negyedévi bevételek 41 633 

III. negyedévi kiadások 41 117 

Pénzkészlet 2013. 09.30-án 516 

 
Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
225/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés I-III. negyedéves alakulásáról 
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Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év I-
III. negyedévi költségvetés teljesítéséről készült beszámolót megtárgyalta és azt 
 
   58 349 E Ft eredeti előirányzattal, 
   59 440 E Ft módosított előirányzattal, 
   41 633 E Ft teljesített kiadással, 
   41 117 E Ft teljesített bevétellel, valamint 
        516 E Ft  pénzkészlettel 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi költségvetési koncepciója 
 

 
Dosztály Csaba jegyző 
Az idei évi tapasztalatok figyelembe vételével a dologiakat visszavéve, Zámolyon az energetikai pályázat 
nyerése végett a számlák csökkenését figyelembe véve valamelyest csökkenni fog a kiadás. Ami Pátkát  
érintheti, az a feszített létszám; 2- fő 4 órás személyt megpróbálnak alkalmazni. A koncepció most 
munkavállalót tartalmaz, minimál bérrel számolva. Ha úgy alakulna, hogy beválik, félévkor vagy következő 
évben  lehetőség illetve a pénzügyi helyzet alapján  a fél állást a közös hivatal fizetné. Körülbelül azzal a 
bérrel számolhatunk mint eddig. 
Kéri a képviselő-testületet tárgyalja meg januárban kell a költségvetés elfogadása előtt egy hármas 
képviselő-testületi ülést tartani. 
 
Nagy Dániel polgármester 
Már szó volt arról, hogy valamilyen lehetőséget kell önkormányzati szinten biztosítani a létszám 
tekintetében. Elegendő forrás nincs, de javasolt hogy minimális lehetőséget biztosítson a képviselő-
testület. Javaslaton dolgoznak, hogy lehessen előbbre lépni. 
 
Dosztály Csaba jegyző 
Jövőre plussz terhelés lesz a választás miatt, ami 3-4 lesz előre láthatólag. A megtakarításokból látszik, 
hogy jutalmat tudna adni, valamennyi plusszal fordulna januárba a költségvetés ha nem lesz likviditási 
probléma. December 5-én lesz egy átadás a Járási Hivatalba 14 órakor. Mivel szerdán a közmeghallgatásra 
jön, ezért az ügyfélfogadást azon a napon kívánja lebonyolítani, erről az ügyfeleket értesíteni kell. 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Szünetet rendel el 22.37 órakor 
Szünet vége: 23.00 órakor 
 
A képviselő-testület határozatképes, a létszámban változás nem történt, 5 fő képviselő jelen van. 

 
 
 

 
 

 

A hivatal által elkészített a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója az 
alábbi: ez a 2014. évi pénzügyi koncepció a 2013. évi költségvetés teljesülésének figyelembevételével 
készült. 
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Bevételek: 
 

Megnevezés 2014. évi tervezett 

Támogatás 58.349 E Ft 

Összesen 58.349 E Ft 

 
 
Kiadások: 
 
 

Bér- és bérjellegű                    38.703 E Ft    

Járulékok 10.199E Ft 

Dologi kiadások 8.892 E Ft 

Tartalék 555 E Ft 

Összesen 58.349 E Ft 
 

Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
                       226/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 

a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
költségvetési koncepcióját megvitatta és azt 
 
                                    58 349 E Ft kiadási előirányzattal 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 

12. Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

Jegyző Úr elkészítette a 2014. évre szóló belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzés a Csákvári Önkormányzati 
Társulás keretein belül fog megvalósulni. 

Pátka Község Önkormányzata és az általa alapított és fenntartott intézményi kört érintő 2014. évi belső 
ellenőrzési tevékenység éves ellenőrzési tervére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. §. (4)- (6) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §. (1) – (4) bekezdése alapján az 
alábbiakban teszek javaslatot. 
 

Az önkormányzat  és az általa alapított költségvetési szervek belső ellenőrzése: 
 
1.)  Az ellenőrzött szerv megnevezése. 
 

 Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvodája (Pátka, Vak Bottyán tér 2.) 
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 Pátka Község Önkormányzata (Pátka Vak Bottyán tér 4.) 
 
2.)  A tervezett ellenőrzés tárgya. 
 

 A Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvoda 2014. I. féléves gazdálkodása, a 2014. I. féléves 
beszámolójának ellenőrzése, különös tekintettel a hatályba lépett számviteli változások 
helyes alkalmazásának vizsgálatára 

 

 Pátka Község Önkormányzata normatíva igényléseinek ellenőrzése, különös tekintettel az 
óvodai, gyermek- és szociális étkezésre. 

  
3.)  Az ellenőrzés célja. 
 
      Az ellenőrzés általános célja, hogy elősegítse az önkormányzat és intézményei:      
 

 gazdálkodásának, működésének törvényességét, a jogszabályok és a belső szabályzatok 
betartását, 

 tevékenysége ellátásának hatékonyságát, eredményességét, 

 a vagyongazdálkodás eredményességét, a tulajdon védelmét. 

 megvizsgálja a 2014. évtől hatályba lépett új számviteli szabályok helyes alkalmazását 

 normatívák megfelelő visszaigénylésének helyes folyamatát, annak jogosságát. 
 
4.)  Ellenőrizendő időszak. 
 

Az óvoda gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig, illetve az 
ellenőrzés időpontjáig, az ellenőrzés idején tapasztalható körülményekre is kiterjed. 
Normatíva igénylések tekintetében az időszak 2013. év és a 2014. év I. félév. 

 
5.)  Az ellenőrzés típusa és módszerei. 
 
      Az ellenőrzés típusa:  
 

 A Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvoda esetében pénzügyi ellenőrzés (a szervezet, feladat 
pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 
ellenőrzése) 

 Pátka Község Önkormányzata esetében (normatíva) szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 
(határidők betartása, megalapozottság, pénzügyi teljesülések, bevallások ellenőrzése) 

 
Az ellenőrzés módszerei:  
 

 eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

 pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok 
elemzése és értékelése; 

 pénzkezelés, pénztár ellenőrzése 

 dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata 

 közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú).  
 
6.)  Az ellenőrzés ütemezése. 
 
   2014. II. félév  
 

A vizsgálatok tervezése és végrehajtása során alkalmazni szükséges a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvben foglalt alapszabályt, az ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódexet, a belső 
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ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat, valamint a 
kockázatelemzést.  

 
A belső ellenőrzési tevékenységet a kézikönyvben meghatározott módszertani útmutatók, 
ellenőrzési módszerek és iratminták alapján kell végrehajtani.  

 
Az ellenőrzött szervnél a megállapítások, és javaslatok alapján intézkedéseket kell kezdeményezni, 
illetve tenni. Ennek formái (realizáló levél, realizáló megbeszélés, utóellenőrzés) és eljárási 
szabályai a vonatkozó Kormányrendeletben részletesen rögzítettek. 

 
Kérem a napirend megtárgyalását és javaslom a határozati javaslat elfogadását. 
 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

227/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 
a 2014. évi belső ellenőrzési tervről 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi 
éves ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
A képviselő-testület a 2014. évi éves ellenőrzési tervet az alábbiak szerint jóváhagyja. 
 

Az önkormányzat  és az általa alapított költségvetési szervek belső ellenőrzése: 
 
1.)  Az ellenőrzött szerv megnevezése. 

 Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvodája (Pátka, Vak Bottyán tér 2.) 

 Pátka Község Önkormányzata (Pátka Vak Bottyán tér 4.) 
 
2.)  A tervezett ellenőrzés tárgya. 

 A Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvoda 2014. I. féléves gazdálkodása, a 2014. I. féléves 
beszámolójának ellenőrzése, különös tekintettel a hatályba lépett számviteli változások 
helyes alkalmazásának vizsgálatára 

 

 Pátka Község Önkormányzata normatíva igényléseinek ellenőrzése, különös tekintettel az 
óvodai, gyermek- és szociális étkezésre. 

  
3.)  Az ellenőrzés célja. 
      Az ellenőrzés általános célja, hogy elősegítse az önkormányzat és intézményei:      
 

 gazdálkodásának, működésének törvényességét, a jogszabályok és a belső szabályzatok 
betartását, 

 tevékenysége ellátásának hatékonyságát, eredményességét, 

 a vagyongazdálkodás eredményességét, a tulajdon védelmét. 

 megvizsgálja a 2014. évtől hatályba lépett új számviteli szabályok helyes alkalmazását 

 normatívák megfelelő visszaigénylésének helyes folyamatát, annak jogosságát. 
4.)  Ellenőrizendő időszak 

Az óvoda gazdálkodásának ellenőrzése tárgyában 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig, illetve az 
ellenőrzés időpontjáig, az ellenőrzés idején tapasztalható körülményekre is kiterjed. 
Normatíva igénylések tekintetében az időszak 2013. év és a 2014. év I. félév. 

 



 

 

82 

5.)  Az ellenőrzés típusa és módszerei 
      Az ellenőrzés típusa:  
 

 A Ficánkoló Óvoda Csemetekert tagóvoda esetében pénzügyi ellenőrzés (a szervezet, feladat 
pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások 
ellenőrzése) 

 Pátka Község Önkormányzata esetében (normatíva) szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 
(határidők betartása, megalapozottság, pénzügyi teljesülések, bevallások ellenőrzése) 

 
Az ellenőrzés módszerei:  

 

 eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

 pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések, programok 
elemzése és értékelése; 

 pénzkezelés, pénztár ellenőrzése 

 dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata 

 közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú).  
 
6.)  Az ellenőrzés ütemezése 
   2014. II. félév  
 

A vizsgálatok tervezése és végrehajtása során alkalmazni szükséges a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvben foglalt alapszabályt, az ellenőrökre vonatkozó szakmai etikai kódexet, a belső 
ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat, valamint a 
kockázatelemzést.  

 
A belső ellenőrzési tevékenységet a kézikönyvben meghatározott módszertani útmutatók, 
ellenőrzési módszerek és iratminták alapján kell végrehajtani.  

 
Az ellenőrzött szervnél a megállapítások, és javaslatok alapján intézkedéseket kell kezdeményezni, 
illetve tenni. Ennek formái (realizáló levél, realizáló megbeszélés, utóellenőrzés) és eljárási 
szabályai a vonatkozó Kormányrendeletben részletesen rögzítettek. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a meghatározott ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat az éves tervnek 
megfelelően a Csákvári Önkormányzati Társulás közreműködésével hajtsa végre.   
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  2014. december 31. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrök bevonásával a 2014. évi ellenőrzés tapasztalatairól készítsen 
összegző értékelést, éves ellenőrzési jelentést. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésével 
egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést is terjessze a képviselő-testület elé.   
 
Felelős:     polgármester, jegyző 
Határidő:  2015. április 30. 
 

 

13. Polgármester illetményéről szóló határozat felülvizsgálata, polgármester részére jutalom 
megállapítása az elvégzett munkája értékelése alapján 

Előterjesztő: Gerencsér Attila pénzügyi tanácsnok 
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Gerencsér Attila pénzügyi tanácsnok 
 

A képviselő-testület 2013. évi munkarendje alapján a novemberi  ülésen kerül megtárgyalásra a  
polgármesteri illetmény, valamint a polgármester jutalmazásának kérdése.  
  
 A polgármester illetményéről és költségtérítéséről a 184/2010.(X.13.) határozata alapján döntött a 
testület. 
   
I. Polgármesteri illetmény  
  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza a polgármester 
díjazására, költségeinek megtérítésére vonatkozó új szabályokat, mely értelmében a következő 
önkormányzati választások napjától a polgármesteri, alpolgármesteri díjazás a helyettes államtitkári 
illetmény függvényében kerül meghatározásra.  
 
A polgármester díjazását a jelenleg hatályos jogszabályok közül polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§-a,  4. §-a, 
valamint 4/A. §-a szabályozza. Ennek értelmében a polgármester illetményét, valamint az illetmény 
emelését a képviselő-testület állapítja meg.  
 
A polgármester illetménye – jelenleg – a köztisztviselői illetményalap (2008-tól jelenleg is érvényben lévő) 
38.650 Ft, és a törvényben meghatározott keretek között megállapított szorzószám szorzataként, 
összegszerűen kerül megállapításra:  
 
Főállású polgármester esetében:  
• 1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám: 7,0 – 9,0 között lehet;  
 
A polgármester jelenlegi illetménye 367.175 Ft. (9,5 szorzóval) 
A polgármester egyéb juttatásai: költségátalány 77.300 Ft, valamint a köztisztviselőknek alanyi jogon járó 
un. cafetéria juttatás, melynek összege a 2013. évi  költségvetési törvény szerint nem haladhatja meg a 
bruttó 200.000 Ft-ot.  
  
Javaslom a polgármesteri illetmény éves felülvizsgálatát.  
  
II. Polgármester jutalmazása  
 A polgármester jutalmazását jelenleg szintén a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4/A §-a az alábbiak szerint 
szabályozza:  
 
 (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 
időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a 
polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét.  
(2) Amennyiben a polgármester foglalkoztatási jogviszonya, illetőleg társadalmi megbízatása év közben 
keletkezik vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott jutalom időarányos része állapítható meg.  
  
 A cafetéria juttatás keretösszege a képviselő-testület döntése szerint a költségvetésben kerül 
meghatározásra 
 
  
III. A polgármester költségátalányának felülvizsgálata  
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  szóló 
módosított 1994. évi LXIV. törvény 18.§-a értelmében a polgármesternek a polgármesteri tisztség 
ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell  téríteni.  
 
A polgármestert - választása szerint – az előzőekben ismertetett szabálytól eltérően, költségátalány  illeti 
meg. A költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármester illetménye, illetve 
tiszteletdíja 20-30 %-ának megfelelő összeg.  
Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a következő 
ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a 
képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány meghatározott minimális 
összege (a polgármesteri illetmény 20 %-a) illeti meg.  
  
A polgármesternek költségátalány került megállapításra. A jelenlegi költségátalány összege: 77.300 Ft  
A polgármester részére legfeljebb a megállapított illetmény 30%-a állapítható meg költségátalányként.  
   
Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a polgármesteri 
illetmény, költségtérítés, valamint a polgármester 2013. évi munkájának jutalmazása kérdésében  döntést 
hozni.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A Jelezni szeretné, hogy az előterjesztésben szereplő szorzó nem jól lett feltüntetve. Ebben a kategóriában 
a 1000 és 2999 lakosú település esetén 8,5-11,0 a szorzószám Emellett a költségek finanszírozása csak 
számlák alapján történik amely jelentős megtakarítást jelent a hivatal részére. 
 
Gerencsér Attila: 

 
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel a napirendi ponthoz nincs, úgy szavazásra teszi fel a javaslatot. 
A képviselő-testület 4 (négy igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 

 
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

228/2013. (XI.27.) önkormányzati határozata 
Polgármester illetményéről 

 
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Dániel főállású munkaviszonyban álló  
polgármester illetményét az 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján 2014. január 1. napjától  
az érvényes köztisztviselői illetményalap 10,8 -szoros szorzatában  417.420 ft/hó összegben  állapítja 
meg.  
 
A polgármester  költségtérítése az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján  a számlával 
igazolt költségeket megtérítésével történik. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésére. 

Ezzel egyidejűleg Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2010.(X.13.) határozatát 
visszavonja. 
 
Felelős:  jegyző 
Határidő:  2014. december 31. 

 
Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendes nyílt ülést 
bezárta 23.31 órakor. 
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Elrendelte képviselők javaslata alapján, hogy a zárt ülés tartására következő nap (2013. november 28. 
napján 18. órakor kerül sor. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Nagy Dániel      Dosztály Csaba 
  polgármester                      jegyző  


