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66- 7  /2014. 
 
 
 

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
 

 
  
 

2014. március 06. 
Rendkívüli nyílt ülés 

 
 

Rendeletek: 
4/2014.(III.10.) A település hulladékgazdálkodásáról 
 
 
Határozatok: 
51/2014.(III.06.) a jegyzőkönyv vezetőről és a napirendi pontokról 
52/2014.(III.06.) a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, 

Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár Börgönd, Csala, 
Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának IV. számú módosításáról 

53/2014.(III.06.) a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás XI. számú 
módosításáról 

54/2014.(III.06.) a Székesfehérvár Megyei Jogú Város személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 13/2011.(V.9.) önkormányzati rendelet módosításának tudomásul 
vételéről 

55/2014.(III.06.) a Katolikus Egyházközséggel kötendő megállapodásról 
56/2014.(III.06.) a Pátka Község Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató szúró- 

vágó eszközökkel végzett tevékenységének kockázatértékeléséről 
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Pátka Község Önkormányzatának  66-7 /2014. 
            Képviselő-testülete 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről  
 
Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme 
 
Ideje: 2014. március 06. napján (csütörtök) 17:30 órakor tartandó rendkívüli nyílt testületi ülés 
 
Jelen vannak: Nagy Dániel   polgármester 

Buda József   képviselő 
Füri József   képviselő 
Gerencsér Attila  képviselő 

a Képviselő-testület tagjai  
Távol maradását jelezte:  
  Dr. Dávid-Nagy Krisztina alpolgármester 
  Demeter Zoltán   képviselő 
  Nánási László   képviselő 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
  Dosztály Csaba   jegyző 
  Schweibert Jánosné  jegyzőkönyv vezető 
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Köszönti a képviselő-testület tagjait a jegyző Urat, és a rendkívüli nyílt ülést 17:30 órakor megnyitja. 
Elmondja, hogy az ülés telefonon hívta össze, mivel a téma fontosságára való tekintettel nem lehet 
elhalasztani a döntést a rendes ülés idejére. 
 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. A Polgármester 
megállapítja, hogy a szavazáshoz szükséges minősített többség a testületi ülésen rendelkezésre áll.  
 
Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét, 
Schweibert Jánosnét 
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 
 
Napirendi pontok: 

1. Szennyvíz csatorna Társulási Megállapodás IV. számú módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
2. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának XI. Számú 

módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
3. A Vak Bottyán téri emlékművekkel kapcsolatos egyes kérdések 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

4. Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Dosztály Csaba jegyző 
 
5. Egészségügyben használt szúró-vágó eszközök kockázat értékelése 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
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Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, a tervezett napirendi pontok 
jóváhagyására.  
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2014.(III.06.) 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: polgármester 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 

1. Szennyvíz csatorna Társulási Megállapodás IV. számú módosítása 
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  

Tájékoztatom, hogy Székesfehérvár Város  és Térsége szennyvízcsatorna hálózat bővítési  
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2014. február 26. napján tartott ülésén döntött Társulási 
megállapodás módosításának kezdeményezéséről annak érdekében, hogy a jövőben a munkaszervezeti 
feladatokat Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala lássa el. 

A Társulás munkaszervezte megküldte az általa elkészített Társulási Megállapodás módosításának 
tervezetét azzal, hogy a Társulás keretében ellátott feladatok további zavartalan működése 
érdekében a mellékletben található határozati javaslat tervezetet, valamint az egységes 
szerkezetben lévő módosított Társulási Megállapodás tervezetet tűzze napirendre az Ön által 
képviselt Önkormányzat.  

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a fenti témában hozza meg határozatát, hogy arról  mielőbb 
értesíthessem a Társulást. A megállapodás módosításának elfogadása után történhet csak a 
munkaszervezeti feladatok átadás-átvétele. 

 
Buda József képviselő 
A Társulás által vásárolt felszerelések további sorsa mi lesz? 
 
Nagy Dániel polgármester 
A következő 5-7 évben a Társulás még nem szűnhet meg. A vásárolt felszerelések a Társulás tulajdonát 
fogják képezni ebben az időszakban is. Minden úgy fog működni, mint eddig a Társulás életébe.  
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy kérném, 
hogy az írásos határozati javaslatnak megfelelően fogadja el a képviselő-testület a Társulási Szerződés 
IV. számú módosításáról készült határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2014.(III.06.) önkormányzati határozata 

a Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi 
belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat 

bővítési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának IV. számú módosításáról 
 

 

 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvár Város és 

Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, 

Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának IV. számú módosítására vonatkozó javaslatot, és a 

következő határozatot hozta: 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2005. május 2. napján megkötött 

Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi 

belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat 

bővítési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási 

megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, mely módosítás az utolsóként jóváhagyó 

Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba. 

I. 

1. A Társulási Megállapodás II/9.3. pont második bekezdésében, az V/1. pontjában, 

valamint a VII/1.3. pontban és az azt követő táblázatban a „Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe „a Pákozdi Polgármesteri Hivatal” 

szövegrész lép. 

2. A Társulási Megállapodás VII/5. pontjában „a Társulás székhely Önkormányzata által 

fenntartott: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala” mondatrész 

helyébe „a Társulás tagi Önkormányzata által fenntartott Pákozdi Polgármesteri Hivatal” 

mondatrész lép. 

3. A Társulás Megállapodás XIV. fejezete kiegészül az alábbi 14. ponttal és egyben a 

XIV/14.-15. pontok számozása XIV/15.-16. számozásra módosul. 

„14. A Társulási Megállapodás IV. számú módosítása az utolsóként jóváhagyó 

Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.” 

II.  

1. A Közgyűlés a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt IV. számú módosítással 

egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Székesfehérvár Város 

és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület, 

Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat 

bővítési Önkormányzati Társulás IV. számú módosítással a határozat mellékletében 

szereplő szövegezéssel egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 

aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a  határozat megküldésével értesítse 

a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  
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III. 

A Képviselő-testület felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a Székesfehérvár Város és 

Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, 

Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati 

Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását – annak teljes 

körű aláírását követően – a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje 

meg.  

Felelős: Nagy Dániel polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Határozat melléklete 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS   
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE  

(Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár)  
TELJES KÖRŰ SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

 az I., II. III. és IV. számú módosítással egységes szerkezetben,  
- a IV. számú módosítást a szöveg áthúzása s a dőlt betűs szedés jelöli -  

 
PREAMBULUM 

 
1. Az alábbiakban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei 

elhatározzák elhatározták, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya, „a helyi 
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 
valamint a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló” 1997. 
évi CXXXV. törvény - Ttv.- által meghatározott társulási jog alapján, Székesfehérvár 
és térségének vízbázis védelmi feladatainak ellátására, valamint az ennek 
megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél 
megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében: 

 
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  

 
 Pákozd Község Önkormányzata 
 
 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
 
 Pátka Község Önkormányzata  
 
mint Alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) 2005. május 2-i 
hatállyal – határozott időtartamra önálló jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. 

 

2. A Társulás tagjai a IV. pontban foglalt feladataikat változatlanul együtt kívánják 
teljesíteni, amelyre tekintettel a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló” 2011. 
évi CLXXXIX. tv.  –továbbiakban: Mötv – 146. § (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálati 
kötelezettségnek eleget téve az Mötv. 87. § - 95. §-ai alapján a Társulási Megállapodást, 
annak Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő szabályait módosítják annak 
hangsúlyozásával és rögzítésével, hogy: 

 

2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos, 

2.2. a Társulás elnevezése, székhelye, feladatai, tevékenysége, tagi összetétele 
változatlan. 

 
I. 

A TÁRSULÁS CÉLJAI 
 
1. Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával, kiemelten a társult települések vízbázis 

védelme és a Velencei-tó nyugati medencéjének, mint kiemelten védett 
természetvédelmi terület vízminőség-védelme érdekében, az Európai Unió Kohéziós 
Alapjából (továbbiakban rövidítéssel: KA) igényelhető támogatással kívánnak 
szennyvízelvezető rendszert létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, 
pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. 

 
2. A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában, 

a működő létesítmények üzemeltetését pedig a FEJÉRVÍZ Zrt, mint önkormányzatok 
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által létrehozott gazdasági társaság látja el. Közös tevékenységüket olyan kiemelt 
műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják a Tagok 
megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszú távon 
biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság számára.  

 
3. A fenti szennyvíz-elvezetési rendszer kialakításához az Önkormányzatok nem 

rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás csak központi költségvetési, 
illetve nemzetközi támogatás igénybevételével lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az 
Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az 
Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan regionális beruházási 
projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához. 

 
4. Tagok saját forrásaik kiegészítése, vízbázis-védelmi és környezetvédelmi feladataik 

megfelelő szinten történő ellátása céljából igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap 
pénzügyi eszközeit, s e cél megvalósítása érdekében határozták el az önkormányzati 
társulás létrehozását. 

 
5. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati 

társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk és mellérendeltségük teljes 
tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák 
hozták létre, mint település önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének 
ellátására a Ttv. 16. §-a szabályai szerint. 

 
II. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 
 
1. A Társulás neve: Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, 

Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, Börgönd, 
Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat 
bővítési Önkormányzati Társulás  

 
2. A Társulás idegen nyelvű elnevezése: Assembly of the Local Governments for the 

Extension of the Municipal Sewer Sytem of  Székesfehérvár and 
for the implementation of new Municipal Sewer Systems in the 
Communities of Pátka, Pákozd and Seregélyes 

. 
 
3. A Társulás székhelye:  8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 
 
4. A Társulás tagjai tagjainak neve, székhelye, képviselője neve, a települések 

lakosságszáma: 
   

A települések állandó lakosságszáma  
a 2009. január 1-i állapot szerint: 

 
4.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata  101.707  

székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 
KSH szám: 1536-1129-7511321-07,  
képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester, -  

 
4.2. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 4.569 

székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.  
KSH szám: 1536-30427511-321-07  
képviseli: Horváth Sándor polgármester, -  

 
4.3. Pákozd Község Önkormányzata 2.980 

székhelye: 8095 Pákozd, Hősök tere 9.,  
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KSH szám: 1536-29627511-321 07  
képviseli: Takács János polgármester –  

 
4.4. Pátka Község Önkormányzata  1.659 

székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4,  
KSH szám:1536-29867511-321-07  
képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester. 

 
5. A Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 
6. A társulás bélyegzője: Székesfehérvár Város és Térsége szennyvízcsatorna 

hálózat bővítési Önkormányzatai Társulás felirattal ellátott 
körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság Magyarország 
címerével. 

 
7. A Társulás időtartama: 2005. május 2-i hatállyal határozott időtartamú, a 

szennyvízhálózat beruházás előkészítésének és megvalósításának, 
a Projekt teljes körű elszámolásának, továbbá a projekt lezárását 
követő 5 év időtartamra jön létre. 

 
 A projekt lezárásának napja a Támogató által a Támogatási 

szerződés módosításokban meghatározott időpont, melytől 
kezdődően számítandó a kötelező 5 éves fenntartási időtartam.  

 
8. A Társulás képviselője: A Társulási Tanács elnöke. A Társulási Tanács elnökének 

akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az elnökhelyettes 
alelnök, mindkettejük akadályoztatása esetén a korelnök látja 
el. 

 
9. A Társulás jogállása: A Társulás önálló jogi személy. 
 

9.1. A Társulást az elnök önállóan jegyzi.  
 

A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott 
vagy nyomtatott Társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá. 

 
9.2. A Társulás „az államháztartás működési rendjéről szóló” 217/1998. (XII. 30.) 

kormányrendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint az 
előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel 
rendelkező, a „költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. 
évi CV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és 15. § (1) bekezdése szerint 
tevékenységének jellege alapján közhatalmi, a 3. § (1) bekezdés b) pontja és 18. § 
(2) bekezdése szerint önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv.  

 
9.2. A Társulás önálló adószámmal s pénzintézeti számlával rendelkező jogi személy, 

mely saját éves költségvetéssel és költségvetési beszámolóval rendelkezik.  
 

9.2.1. A Társulás adószáma:  15592145-2-07 
9.2.2. A Társulás pénzintézeti számlaszáma:

  
 Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12023008-00120090-00100005.  

 
9.3. A Társulás működése során – külön törvényben foglaltak szerint – a költségvetési 

szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  
 

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – külön munkamegosztási megállapodás alapján – 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a 
Pákozdi Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás éves költségvetését és éves 
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költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata költségvetése tartalmazza. 

 
9.4. A Tagok jelen Megállapodás I. számú módosításával meghatározzák, hogy az önálló 

jogi személyiséggel rendelkező Társulás, mint önkormányzati költségvetési szerv 
irányító szervei: döntéshozó és irányító szerve: a Társulási Tanács.  
 
9.4.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
9.4.2. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 
9.4.3. Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
 
9.4.4. Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete,  

 akik közösen gyakorolják a „költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” 
szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott irányítói jogkört.   

 
9.5. A Társulás tagjai alapító és irányító szervi jogkörükben, képviselő-testületi 

határozattal történt felhatalmazásuk alapján jelen Megállapodásban határozzák 
meg a Társulás szervezeti rendszerét. 

 
9.6. Az irányító szervek megbízásából A Társulási Tanács elnöke a Társulás 

képviseletében intézkedik a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális 
Fejér Megyei Igazgatóságánál az Alapítók által közösen kiadott – illetőleg 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okirat alapján történő 
nyilvántartásba vételről, illetőleg a Társulás adataiban történő változás 
bejegyzéséről. 

 
 
10. A Társulás jogszabály által meghatározott közfeladata: 
 

Az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11. pontja szerinti helyi környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, 21. pontja szerinti víziközmű szolgáltatás, továbbá a 
„vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. tv. – Vgtv. – 4. § (1) bekezdés a), b) 
pontjaiban, valamint (2) bekezdés b), c) pontjában meghatározott a 
szennyvízelvezetéssel és –tisztítással kapcsolatos önkormányzati víziközmű fejlesztési 
feladat megvalósítása a Társulás keretében. 
 
A Társulási Megállapodás IV. Fejezetében rögzítetteknek megfelelően a Társulás 
feladata, hogy a társult Önkormányzatok közigazgatási területén, az önkormányzatok 
közszolgáltatói feladatainak, különösen a szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés 
hatékonyabb megoldása céljából az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásával közös 
társulási programokat alakítson ki; a társulási programok megvalósításához szükséges 
pénzügyi alapok előteremtéséhez hozzájáruljon azáltal, hogy a szükséges pályázatok 
előkészítésében, illetve a pénzügyi támogatás elnyerése esetén a beruházás 
lebonyolításában tevékenyen részt vesz; továbbá összehangolja a tagok fentiekre 
irányuló tevékenységét, valamint elősegítse a térségi kapcsolatok elmélyítését.  

 
11. A Társulás alaptevékenysége a TEÁOR ’08 alapján:   
  37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 

kezelése. 
Szakágazati besorolása:  370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése 
 

12. A Társulás szakfeladati rend szerinti alaptevékenysége: 
 

 Szakfeladat 
száma 

Megnevezése 

12.1. 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
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12.2. 382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 

12.3. 411000 Épületépítési projekt szervezése 

12.4. 412000 Lakó és nem lakó épület építése 

12.5. 421100 Út, autópálya építése 

12.6. 421300 Híd, alagút építése 

12.7. 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

12.8. 429100 Vízi létesítmény építése 

12.9. 429900 Egyéb m.n.s. építés 

12.10. 439900 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 

12.11. 639990 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

12.12. 711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 
13. A Társulás az alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
14. A Társulás kijelölt székhely önkormányzata: Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata - székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. – 
 
15. A Társulás foglalkoztatottjai: 
 

15.1. A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” 
szóló 1992. évi XXXIIII. törvény, valamint a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél” 
szóló 77/1993.(V.12.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.  

 
15.2. A Társulás egyes foglalkoztatottjai munkavállalók, melyre nézve a „Munka 

Törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alkalmazandók.  
 
15.3. Egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény rendelkezései az irányadóak.  
 

III. 
ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, 

 
1. A Társulási Megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai 

irányadó jogszabályokat, különösen a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 
törvény  
- a továbbiakban Ötv. - és a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény – továbbiakban: Ttv. a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény - a továbbiakban Mötv. -,  az 
„államháztartásról” szóló  2011. évi CXCV. törvény - Áht.- a „számvitelről” szóló 2000. 
évi C. törvény (Számv.tv.) a „vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény - 
továbbiakban Vgtv. –, a „víziközmű szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. tv. valamint a 
végrehajtásukkal kapcsolatos egyéb jogszabályok, továbbá a Ptk. – mindenkori hatályos 
-  rendelkezéseit veszik figyelembe. 

 
2. Az Ötv.Mötv és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, 

széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság 
bevonásával közelíti meg a feladatokat, és a kötelezően megoldandó feladatok között a 
szennyvízelvezetést és -tisztítást, illetve annak minőségét kiemelten kezeli. 

 

cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/A0000100.TV/
cdp://1/A0000100.TV/
cdp://1/99500057.TV/
cdp://1/95900004.TV/
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3. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása 
mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és 
alkalmazása szükséges. Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül 
megkülönbözteti a településekhez tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági 
tájékoztatást – részletesen a szerződés XIV. fejezetében –, illetve az adott településhez, 
régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba. 
Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a 
lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba.  

 
4. Tagok megállapodnak abban, hogy az I. pont szerinti preambulumban rögzített célok 

elérése érdekében, önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be az KA 
program keretében igénybe vehető támogatásra.  

 
5. Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 

elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.  
 
6. A Társulási Megállapodást aláíró Tagok kijelentik: hogy  
 

6.1. Együttes pályázatuk sikere érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe 
tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást 
akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, kötelezettségvállalásuk 
megszegéséhez vezetne.  

 
6.2. Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog Kohéziós Alapra 

vonatkozó előírásait, a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a 
megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási 
szerződésben foglalt mindennemű, különösen törlesztési, adatszolgáltatási, 
tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi 
kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik. 

 
7. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen Megállapodás 

elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját 
hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: helyi szabályozási tervek, szolgalmi jogok, 
belterületbe vonás, környezetvédelmi program, telekhatár módosítás stb.) mind olyan 
feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához.  Ugyanezen elv 
vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, 
valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára (rendeletekre) is. 

 
 

IV. 
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI 

 
1. A Társulási Megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, tagi önerő 

biztosítása érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. Működésük 
időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben 
közreműködő szervezetek útján az alábbi 2. – 6. pontban foglalt feladatok teljesítését 
vállalják: 

 
2. Az együttműködési kötelezettség területén: a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, 

hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással. 
 

2.1. Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan 
kezelendők. 

 
2.2. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem 

előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem 
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akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a 
saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve 
megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási 
ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik. 

 
2.3. Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a 

megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a 
jelen szerződésben, a BM Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt 
rendelkezéseket.  

 
2.4. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos 

jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a 
közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.), a hatósági árszabályozás előírásait, 
valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás 
részletes szabályait megállapító rendeletekre. 

 
2.5. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti 

üzemeltetésére vagy annak biztosítására. 
 
3. Szervezeti, gazdasági, jogi területen: önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult 

önkormányzatok szennyvízgyűjtési és elvezetési feladatainak ellátására és a 
vízszennyezés csökkentésére: 
 
3.1. A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 

előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel. 
3.2. Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének 

biztosítására. 
3.3. A projekt kidolgoztatása. 
3.4. A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása. 
3.5. Nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása. 
3.6. Közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása. 
3.7. Szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása. 
3.8. Minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása. 
3.9. Költségfelosztás elfogadása a települések között. 
3.10. Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása. 
3.11. Tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása. 
3.12. Civil szervezetek bevonása. 
3.13. Pályázati részvételek szervezése (koordinálása). 
3.14. Tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása. 
3.15. Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása. 
3.16. A szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása. 
3.17. A projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem 

támogatható a Kohéziós Alapból). 
3.18. Szakértői munka koordinálása. 
3.19. Monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán. 

 
4.  Műszaki területen: 
 

4.1. Szennyvízelvezető rendszer fejlesztése. 

4.2. Szennyvízelvezetés műtárgyainak kialakítása. 

4.3. Meglévő átemelők korszerűsítése, újak létesítése. 

4.4. Meglévő csatornahálózatok rekonstrukciója. 

4.5. Vízbázis védelmi feladatok elvégzése. 

4.6. Csatornázatlan települések és településrészek csatornázása. 

4.7. Helyszín előkészítése és építés. 
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4.8. Együttműködés a kivitelező(k)kel. 

4.9. Un. mérnöki (program felügyeletét, műszaki ellenőrzését biztosító), szakértői, 
építési és eszközbeszerzési szerződések megkötése. 

4.10. Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon 
követése. 

4.11. Műszaki átadások-átvételek felügyelete. 

4.12. A projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési 
feladatokban való részvétel. 

4.13. Projekt megvalósulása után a projekt által kialakított szennyvíz-elvezető 
rendszerek működtetése. 

 
5. A Társulás az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:  
 

5.1. Székesfehérvár belterületi főgyűjtőinek korszerűsítése: 
 
5.1.1. Székesfehérvár, Mártírok úti csatorna rendszer korszerűsítése 

5.1.2. Székesfehérvár, Budai úti csatorna rendszer korszerűsítése 

 
5.2. Székesfehérvár ellátatlan városrészeinek szennyvíz csatornázása: 

 
5.2.1 Székesfehérvár, Börgönd városrész csatornázása  

5.2.2. Székesfehérvár, Csala városrész csatornázása  

5.2.3. Székesfehérvár, Feketehegy városrész csatornázása 

5.2.4. Székesfehérvár, Kisfalud városrész csatornázása  

5.2.5. Székesfehérvár, Öreghegy  városrész csatornázása  

5.2.6. Székesfehérvár, Ráchegy városrész csatornázása  
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5.3. Az agglomeráció részét képező települések szennyvíz csatornázása: 

 
5.3.1. Pátka település  

5.3.2. Pákozd település,  

5.3.3. Seregélyes település 

  
6. Részletes feladat meghatározás a COMPLANEX Kft terve szerint [összefoglaló 

létesítmény jegyzék] szerint. . 
7. Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás 

iránti kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető.  
 
8. A Tagok egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még 

nem kezdődtek meg.  
 
9. Tagok kötelezik továbbá magukat arra, hogy a közös beruházás tárgyát képező 

munkákat az együttműködési megállapodás érvényessége alatt elvégzik, a beruházást 
megvalósítják.  

 
10. Tagok tudomásul veszik a KA, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális 

szabályokat.  
 

V. 
 

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
 
1. Társulás pénzügyi, gazdasági feladatait Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a Pákozdi Polgármesteri Hivatal látja el.  
 
2. A Társulás pénzeszközeit a Társulás elnöke által nyitott I/9.2.2. pontban nevesített 

bankszámlán kezeli.  
 
3. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll, 

mely a Tagok közös döntése alapján a létrejövő beruházás vagyonával egészülhet ki, 
melyek a Társulás céljának megvalósítását szolgálják.  

 
4. A létrejövő beruházásból képződő vagyon a társult Önkormányzatok közigazgatási 

területén megvalósult létesítmények beruházási költségei alapján kerül aktiválásra s 
annak megfelelően az egyes Önkormányzatok kizárólagos tulajdonába.  

 
A létrejövő létesítmények hasznosításáról az egyes Önkormányzatok külön-külön 
gondoskodnak. 
 
A létrejövő vagyon korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, mely a „nemzeti 
vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. tv. hatálya alá tartozik.  

 
5. A Társulás induló vagyonát  a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi, amely 

kizárólag pénzbeli hozzájárulás. Az alapító vagyon összege 1000,-Ft/szennyvízbekötés, 
összesen  
5 738 000,-Ft, mely a megépítendő szennyvíz bekötések után került megállapításra, az 
I. sz. melléklet alapján: 

 
5.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata   2.293.000.-Ft 
5.2. Pátka Község Önkormányzata        630.000.-Ft 
5.3. Pákozd Község Önkormányzata     1.258.000.-Ft 
5.4. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata    1.557.000.-Ft 
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6. A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállaltak. 

vállalnak a Társulás rendelkezésére bocsátott pénzbeli hozzájárulások arányában, 
melynek összegét a Társulási Tanács fogja kidolgozni és meghatározni a Társulási Tanács 
alakuló ülését követő  30 napon belül.  

 
6.1. A Társulás tagjai a Társulás működésének forrásait saját költségvetésükből, 

beruházás arányosan biztosítják. 
 
6.2. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési 

kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év 
december 15. napjáig határozattal dönt. 

 
6.3. A Társulási Tanács határozata alapján az adott költségvetési év január 10. napjáig 

írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok 
esedékességéről.  

 
7. A beruházási költségek felosztásának számítási alapja a települési belterületi szennyvíz 

csatorna településenkénti, és a közös létesítmények bekötési szám arányos költsége. 
 
8. Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre 

álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési hozzájárulás 
mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek 
jóváhagyásával. 
Az egyes Tagok működési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön 
határozatban rögzíti. 

 
9. Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás 

megalakulásától számított 30 napon belül, a működési hozzájárulás összegét 
folyamatosan, évente egy összegben, minden év március 31. napjáig kötelesek a 
Társulás bankszámlájára befizetni. 
 
A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem, avagy 
részben teljesítő Önkormányzattal szemben – mely 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. 

 
9.1. A társult Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó 

levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás megnevezését, 
pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására 
jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a 
felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy 
példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.  

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

belül szintén köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető 
pénzintézetének a Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint 
azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tag a társulási 
tagsági jogviszonya fennállásáig a felhatalmazást szintén nem vonhatja vissza. 

 
10. Tagok a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját 

költségvetési rendeleteikben biztosítják.  
 
11. Belföldi és nemzetközi támogatások: 
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A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai 
támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások 
alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 
12. Egyéb bevételek 

 
12.1. A Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből 

származó bevételek. 
12.2. Természetes és jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezők 

felajánlásai, hozzájárulásai. 
12.3. Egyéb pályázati bevételek. 
 

13. A Társulás elnöke a Társulás bevételeit és kiadásait egy erre elkülönített számlán 
köteles nyilvántartani. A számláról részletes kimutatást köteles évente legalább 
egyszer, illetve a Tagok kérelmére bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani. 

 
14. A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését a Társult Települési 

Önkormányzatok Pénzügyi Bizottságainak elnökeiből álló 4 tagú bizottság végzi évente 
egy alkalommal a zárszámadást megelőzően. Ezen túlmenően a Társulási Tanács 
szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. A Pénzügyi 
Bizottságok elnökei saját Képviselőtestületeiknek is beszámolnak az ellenőrzés 
tapasztalatairól. 

 
15. A tagi önkormányzatok Társulásnak átadott vagyonát a társuló önkormányzat 

vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös 
vagyona, arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 

16. A Társulás megszűnése, felmondás kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással 
elszámolni kötelesek a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai 
szerint. 

 
VI. 

 
DÍJPOLITIKA 

 
1. A szerződés IV. pontjában megfogalmazott feladatok közül a működtetés gazdasági 

alapjainak megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási 
kötelezettségének ellátásához Tagok az alábbi 2.- pont szerint díj(tarifa)politikát 
kívánják érvényre juttatni: 

 
2. A projekt keretében megvalósuló műtárgyak bérleti- és üzemeltetési díjainak 

meghatározásánál a szennyvíz elvezető berendezéseket üzemeltető, Tagi 
önkormányzatok által meghatározott gazdasági társaság Alapító okiratában, és Tagok 
eddigi együttműködése során kötött megállapodásokban megfogalmazott díjképzési 
elvek az irányadók.  

 
Ezek szerint a bérleti- és üzemeltetési díj az alábbi három fő tényezőből áll össze: 
 
2.1. Egységes üzemeltetési és karbantartási költség (az egész gazdasági társaságra 

vonatkozóan azonos). 
 
2.2. Helyi költségek (a települések eltérő adottságát tükrözi). 
 
2.3. A közmű vagyonra eső amortizációnak megfelelő bérleti díj. 
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3. A díjpolitika kialakításánál a díjmegállapítási javaslattételnél az Önkormányzatok 
figyelembe veszik a Tagok eddigi saját hatáskörben kialakított ár- és szolgáltatási 
rendszerét. 

 
4. A közszolgáltatási díj megállapítása során az „árak megállapításáról” szóló 1990. évi 

LXXXVII. törvény 7-18. §-ainak rendelkezéseire és a hatályos önkormányzati 
rendeletekben foglaltakra kell figyelemmel lenni. 

5. A díjmegállapításnak ki kell terjednie a közszolgáltatás teljesítésének gyakoriságára és 
módjára, a teljesítés helyének és a díjfizetési feltételeknek, illetve módoknak a 
megállapítására. A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, 
szennyező fizet elvét, valamint a szennyvíz, illetve az ivóvíz mennyiségét figyelembe 
véve kell meghatározni. 

 
6. Tagok jelen megállapodásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt 

megvalósulását követő közszolgáltatás igénybevételéhez – az európai uniós 
követelményrendszerre és a fokozatosság elvére figyelemmel, továbbá a Társulás által 
érintett települések lakosságának arányos teherviselése érdekében – a fentiek 
figyelembe vételével egységes díjpolitikai elveket dolgoznak ki, és ezen egységes 
díjpolitikai elvek alapján kerül sor a díjtarifa megállapítására, melyet az egyes 
önkormányzatok saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kiindulási alapként, 
iránymutatóként alkalmaznak. 

 
7. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés keretein belül díj megállapítási hatáskör átadás 

nem történik, Tagok a fenti, közösen kidolgozandó elvek alapján, az egységes 
díjtarifából kiindulva kötelesek saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formában 
a közszolgáltatási díj megállapítására. 

 
4. A társult önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy 2012. július 15. napjától a 

közüzemi szennyvízelvezetési szolgáltatás díjai megállapítására a „víziközmű 
szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. tv. 68. § (1) bekezdése alapján – mint hatósági 
díjról – a Magyar Energia Hivatal javaslatára a víziközmű szolgáltatásért felelős 
miniszter – miniszteri rendeletben – jogosult dönteni. 

 
5. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2011. évi CCIX. tv. 65. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Energia Hivatal részére minden olyan adatot 
és tájékoztatást a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül 
megadnak, mely CBA-ban foglalt elvek szerinti díj megállapításához szükséges. 

 
VII. 

BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER 
 

1. Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti 
rendszerben állapodnak meg: 

 
1.1. A Társulás döntéshozó és irányító szerve: Társulási Tanács 
1.2. A Társulás felügyeleti szerve:  Székesfehérvár Megyei Jogú Város  

Önkormányzata  Közgyűlése 
1.2. A KA projekt végrehajtó szerve:  Projekt Irányító Szervezet (PIU) 
1.3. A Társulási Tanács munkaszervezete:  Társulási Iroda  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a Pákozdi 
Polgármesteri Hivatal – továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal -  

 

 Társulás  

Társulási Tanács   
(döntéshozó szerv) 

Elnök 
(képviselő) 

Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
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   (felügyeleti szerv) 

Székesfehérvár MJV. 
Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala 
a Pákozdi Polgármesteri 

Hivatal 
(pénzügyi külön 

gazdálkodást végző 
szervezet) 

Társulási Iroda                   
Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Polgármesteri 
Hivatala 

a Pákozdi Polgármesteri 
Hivatal 

(Társulási Tanács 
munkaszervezete) 

Projekt Irányító Szervezet 
(KA projekt végrehajtó 

munkaszervezete) 

 

 
2. Társulási Tanács 
 

2.1. A Társulás döntéshozó szerve a 10 főből álló Társulási Tanács. amely a társult 
Tagok Képviselőtestületei által – Megállapodás I. számú mellékletében foglalt 
beruházási összeg, költségvetési hozzájárulás arányában – delegált önkormányzati 
képviselőkből áll.  

 
2.1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata   4 fő 

2.1.2. Pátka Község Önkormányzata     1 fő 

2.1.3. Pákozd Község Önkormányzata     2 fő 

2.1.4. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata    3 fő 

 
2.2. A Társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja. 

 
2.3. A Társulási Tanács tagjait egy-egy szavazat illeti meg. A minősített többséget 

igénylő határozathozatal során a tagi Önkormányzatokat képviselő társulási tagok 
lakosságszámai képviselete tekintetében a településük összlakosságszáma a 
társulási tanács tagjai között arányosan osztódik meg.  

 
2.5. A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai 

által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját 
feladat- és hatáskörben.  

 
2.6. A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre: 
 

2.6.1. Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének alelnökének a 
megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása.  

2.6.2. A működés hozzájárulás mértékének megállapítása.  
2.6.3. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása.  
2.6.4. A hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint 

szakértői vélemények figyelembe vételével.  
2.6.5. Tag kizárásáról döntés. kizárásának indítványozása, mely határozat 

hatálybalépéséhez a Társulás tagjainak képviselő-testülete mindegyikének 
minősített többségével hozott döntése szükséges.  

2.6.6. Jelen Társulási Megállapodás módosításának indítványozása, mely 
határozat hatálybalépéséhez a Társulás tagjainak képviselő-testülete 
mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges.  

2.6.7. Társulás megszűnésének indítványozása, mely határozat a Társulás 
tagjainak képviselő-testülete mindegyikének minősített többségével hozott 
döntésével lép hatályba.  

2.6.8. Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, 
éves mérlegének elfogadása.  
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2.6.9. Az érintett tárcákkal, területfejlesztési tanácsokkal a támogatási 
szerződések megkötése.  

2.6.10. Döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 
kötelezettséget vállal. 

2.6.11. A megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, 
stratégiai célok meghatározása.  

2.6.12. A projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos 
állapotának elemzése és értékelése.  

2.6.13. Döntés a pénzügyi hozzájárulást nem – avagy részben – teljesítő 
Önkormányzattal szemben azonnali beszedési megbízás – inkasszó – 
benyújtásáról.  

2.6.14. Az Áht. 8. § (1) bekezdés b) pont szerinti alapítói és 9. § szerinti irányító 
szervet megillető hatáskörök gyakorlása.  

2.6.15. A Társulás általi foglalkoztatás körében a közalkalmazott(ak) 
kinevezése, felmentése, összeférhetetlensége megállapítása munkáltatói 
jogkör gyakorlása.  

 
2.7. A Társulási Tanács működése:  
 

2.7.1. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente egy 
az Mötv. 44. §-ban meghatározottak szerinti alkalommal össze kell hívni.  
 
A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe 
tartozó kérdésekben kell dönteni, továbbá a Ttv. 13.  § (3) bekezdésében 
foglalt esetekben; azaz ha azt bármely Tag a napirend egyidejű 
megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési 
jogkörében eljárva azt a Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezi. ha 
azt a Társulási Tanács Tagjainak legalább három tagja 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.  
 
 

2.7.2. A Tanács első – alakuló – ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest 
választ.  
 
A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács 
elnökét, az alakuló, avagy az azt követő első ülésen elfogadja: 
 
• a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát,  
• megválasztja az alelnököt.  

 
2.7.3. A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, 

de a napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi 
joga van.  

 
2.7.4. A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes 

alelnök, mindkettejük akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze 
írásban, a napirendi pontok közlése mellett az ülés napját megelőzően 
legalább 15 nappal korábban. A meghívóban jelezni kell a 
határozatképtelenség esetén megismételt ülés időpontját.  

 
2.7.5. A Tanács ülése határozatképes, ha azon a Tanács legalább 6 tagja jelen 

van.  
 
A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 
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2.7.6. A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az 
általa delegált képviselő helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a 
határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.  

 
A Társulási Tanács delegált tagja helyettesítésének rendjét a tagi 
Önkormányzat Képviselőtestülete határozza meg.  
 
A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási 
joggal részt vehetnek. 

 
2.7.7. A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy 

egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a 
napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem 
rendelkeznek.  

 
2.7.8. Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. A Tanács 

határozatait általában egyszerű többséggel hozza, azaz a javaslat 
elfogadásához a jelenlévő tagok több, mint fele „igen” szavazata 
szükséges, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította.  

 
A VII/2.6.1., 2.6.3. – 2.6.9. pontokban foglalt esetekben minősített 
többséggel hozott határozat szükséges.  
 

2.7.9. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező 
érvényűek.  

 
2.7.10. A Társulási Tanács működése során az Ötv. 15. § (1) Mötv. 94. § (7) 

bekezdésében meghatározott minősített többségre vonatkozó szabályok 
alapján kell eljárnia, azaz a minősítetett többségű döntéshez, a javaslat 
elfogadásához legalább 6 „igen” szavazat szükséges, mely eléri a 
Társulásban részt vevő tagok által képviselt települések lakosságszámának 
a felét, melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította. 
 
A Tanács működése során az Ötv. 12. § (4) bekezdés Mötv. 46.§ (2) 
bekezdése rendelkezései szerinti zárt ülésre irányadó szabályok is 
alkalmazandók.  
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2.7.11. A  Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 
 

 a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének, azaz legalább három 
tagjának indítványára 

 továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
ügyekben. 

 
Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és 
tartani. Nincs helye név szerinti szavazásnak ügyrendi javaslat kérdéseiben. 

 
2.7.12. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat mindazon ügyekben, 

melyekben zárt ülés tartása kötelező, avagy zárt ülés tartható.  
 
2.7.13. A név szerinti szavazás és a titkos szavazás módjának meghatározásáról 

a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik. 
 
2.7.14. 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. 

 
2.7.15. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni.  

 
A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak 
nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás 
számszerű eredményét és a hozott határozatokat.  
 
A jegyzőkönyvre az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározott képviselő-
testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács 
által felhatalmazott személy munkaszervezeti feladatokat ellátó 
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző írja alá.  
 
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök a jegyző megküldi 
a Közigazgatási Hivatal Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének.  

 
2.7.16. A Társulási Tanács tagjai képviselő-testületüknek félévente legalább 

egyszer beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.  
 
 
3.  A Társulási Tanács elnöke:  

 
3.1. Tagi Önkormányzatok jelen Megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a Társulási 

Tanács elnökének személyére mindenkor Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése tesz javaslatot az általa delegált képviselők köréből, aki 
az elnöki tisztet betölti.  

 
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen 
minősített többséggel választja meg.  

 
3.2. Polgármester az elnöki tisztséget figyelemmel az Ötv. 33/A. § (1) bekezdés l) 

pontjában foglalt összeférhetetlenségi szabályra, nem tölthet be  
3.2. Az elnök megbízatása önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn.  

 
3.3. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 
 



22 

3.3.1. Képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, 
bíróságok és más hatóságok előtt, valamint ellátja a Társulás működésével 
kapcsolatos kiadmányozási, kötelezettség-vállalási és utalványozási 
feladatokat. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletét külön meghatalmazás nélkül az alelnök látja el  

3.3.2. A Társulás részére önálló bankszámlát nyit.  
 

3.3.3. Intézkedik a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Fejér Megyei 
Igazgatóságánál a Társulás nyilvántartásba vételről, benyújtja a társulási 
Megállapodást a Közigazgatási Hivatalhoz törvényességi ellenőrzés céljából. 
a törzskönyvi adatokban történő változások iránti kérelem benyújtásáról.  

 
3.3.4.  Irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes 

menetét. Összehívja a Társulási Tanács üléseit, - a PIU Szervezet szakmai 
javaslatait figyelembe véve -  összeállítja az ülések napirendjét.  

 
3.3.5. Gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, 

költségvetésének, éves beszámolójának előterjesztéséről. s a PIU Szervezet 
általi előkészítés irányításáról.  

 
3.3.6. A Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi. Gondoskodik a 

Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásától.  
 
3.3.7. Évente legalább két alkalommal jelentést terjeszt elő a Társulási Tanács 

részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, 
s irányítja annak PIU Szervezet általi előkészítését.  

 
3.3.8. Ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a 

Társulási Tanács számára előír.  
 
3.3.9. Benyújtja a KA pályázatot a Közreműködő Szervezethez.  
 
3.3.10. A támogatási szerződést – s annak módosításait - a Társulás nevében 

aláírja.  
 
3.3.11. Bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve 

képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, 
beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet.  

 
3.4. Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához - a Társulási Tanács 

előzetes egyetértésével - jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő 
szervezet létrehozására a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő 
munkaszervezeti feladatokat a Társulási Iroda, a Polgármesteri Hivatal, a KA 
projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a projekt lezárás 
időpontjáig a PIU Szervezet látja el. 

 
3.5. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 

megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.  
 

3.6. Az elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a 
Társulási Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a 
törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó 
költségeket a befizetett működési hozzájárulás fedezi.  

 
3.7. Az elnöki megbízatás megszűnik:  

 
3.7.1. Önkormányzati tisztségének megszűnésével.  
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3.7.2. A delegáló Képviselőtestület által történő képviselői visszahívással.  
3.7.3. A Társulási Tanács általi felmentéssel. 
3.8.2. Lemondással.  
3.8.3. Elhalálozással. 
 

3.8. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a 
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának 
céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi alelnöki megbízatás nem 
szűnik meg. 

 
3.9. A Társulás elnökhelyettesének alelnökének megválasztására és megbízatásának 

időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók azzal, hogy az alelnök 
személyére az elnök tesz javaslatot.  

 
3.10. A Társulás elnökhelyettese alelnöke az elnök munkáját elősegíti, illetve 

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 
 
4. Projekt Irányító Szervezet 
 

4.1. Társulás a KEOP pályázat kiírása szerint a KA projekt végrehajtó 
munkaszervezeteként projekt irányító szervezetet (PIU, Project Implementation 
Unit) hoz létre.  

 
4.2 A PIU vezetője aláírási, kötelezettségvállalási jogköre nem terjedhet túl a Társulás 

alapító okiratában/ Szervezeti és Működési Szabályzatában, s jelen Társulási 
Megállapodásban foglaltakon. 

 
4.3. A PIU feladatai: 
 

4.3.1. Tájékoztatja Tagokat. 
4.3.2. Elkészítteti a létesítmények megvalósításához szükséges engedélyezési, 

ajánlati és kivitelezési terveket. 
4.3.3. Koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintett 

összes céggel, szakértővel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, 
minisztériumokkal, intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, 
jóváhagyásban, tenderfolyamatokban, építés felügyeletben és üzembe 
helyezési eljárásokban érintett felekkel. 

4.3.4. Részt vesz a projekt előkészítés és a tendereztetés technikai 
segítségnyújtásában. 

4.3.5. Negyedévente elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, 
összesítőket a Tagok számára, a beruházást követően ellenőrzi az 
üzemeltetési költségeket. 

4.3.6. A negyedévi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást 
nem tűrő alkalommal is köteles költségkimutatást készíteni. 

4.3.7. A beruházás forrás-összetételét alakítja, koordinálja a BM Önerő Alap 
pályázaton való részvételt. 

4.3.8. Pénzügyi ütemtervet készít, ellenőrzi annak megvalósulását, arról adatot 
szolgáltat a KA Közreműködő Szervezetnek (KvVM Fejlesztési Igazgatóság, 
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft). és a Kifizető 
Hatóságnak (PM). 

4.3.9. Részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az Önkormányzatokkal. 
4.3.10. Végrehajtja a Társulás határozatait, 
4.3.11. Operatív ügyekben döntést hoz, stratégiai döntések meghozatalát 

kezdeményezi a Társulási Tanácsnál.  
4.3.12. Jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek 

megvalósulásáról. 
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4.3.13. Megszervezi az egyes ülések rendezvények, egyeztetések, tárgyalások 
lebonyolítását, azokról jegyzőkönyvet, avagy amennyiben elegendő, 
emlékeztetőket készít. 

4.3.14. Előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását. 
4.3.15. Összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra. 
4.3.16. Átfogó ütemtervet készít, azt frissíti és nyomon követi a megvalósulását. 
4.3.17. Lebonyolítja a munkaterület időbeni birtokba vételét, biztosítja a 

munkaterület alkalmasságát. 
4.3.18. A támogatási kérelem előkészítése, dokumentumok kidolgoztatása, 

ehhez szakértők szerződtetése, ennek kapcsán kapcsolattartás a 
Közreműködő Szervezettel (KvVM Fejlesztési Igazgatóság Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft). 

4.3.19. Az engedélyek megszerzése. 
4.3.20. A pénzügyi források biztosítása. 
4.3.21. A támogatási kérelem aláírásának és benyújtásának megszervezése. 
4.3.22. A támogatási szerződés aláírásának megszervezése.  
4.3.23. A támogatási szerződés által delegált feladatok ellátása. 
4.3.24. A nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek 

teljesítésének szervezése (PR tevékenység, pl. honlap működtetése, média 
megjelenés, tájékoztató/emléktáblák). 

4.3.25. A projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, beindítása a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően, adatszolgáltatás, informatikai 
rendszerek összehangolása. 

4.3.26. Visszaélések kezelése és jelentése a felelős szerveknek. 
4.3.27. A közbeszerzési eljárások előkészítése, vállalkozók szerződtetése.  
4.3.28. A közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerződéskötés. 
4.3.29. Rendszeres monitoring jelentések (Monitoring Sheet) készítése, 

részvétel a monitoring bizottság ülésein, napi monitoring végzése. 
4.3.30. Teljesítési biztosítékok és biztonsági garanciák visszaszolgáltatása.  
4.3.31. A munka eredményének ellenőrzése a Bizottsági Határozatban 

lefektetett fizikai indikátorokkal összhangban. 
4.3.32. Helyszíni ellenőrzések koordinálása, felügyelete. 
4.3.33. A megvalósítás során felmerült változások ellenőrzése, korrekciók 

megszervezése. 
4.3.34. Mintavételi és vizsgálati eljárások megszervezése és koordinálása. 
4.3.35. A vállalkozók elszámoltatása. 
4.3.36. A munkák átvételének megszervezése, a próbaüzemi ütemterv 

ellenőrzése és a próbaüzem előkészítése. 
4.3.37. Jótállási igények érvényesítése. 
4.3.38. A beruházás aktiválásának szervezése. 
4.3.39. Vállalkozói szerződések lezárása (pénzügyileg is). 
4.3.40. Zárójelentés készítése, a projekt befejezésének jelzése a KA 

Közreműködő Szervezet (KvVM Fejlesztési Igazgatóság Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft).  felé. 

4.3.41. A projekt dokumentumainak begyűjtése, rendszerezése, megőrzése és 
archiválása. 

4.3.42. Üzemeltetés megszervezésében, a létesítmények irányításában a 
Kedvezményezett segítése. 

4.3.43. Felkészülés az auditálásra. 
4.3.44. A projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív 

részvétel és segítségnyújtás. 
 
5. A Társulási Iroda: Társulás keretében A Társulási Tanács működésével és a Tanács 

elnöke tevékenységével kapcsolatos előkészítő, szervezési, ügyviteli és koordinációs 
munkaszervezeti feladatokat látja el, részletes feladatait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. a Társulás székhely Önkormányzata által fenntartott: 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Társulás tagi 
Önkormányzata által fenntartott Pákozdi Polgármesteri Hivatal látja el.  

 
 5.1. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai különösen: 
   
  5.1.1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése. 
  5.1.2. A Társulás döntéseinek végrehajtása. 
 5.1.3. Adatot, információt szolgáltat a Társulásban részt vevő önkormányzatok 

részére a Társulási Tanács működéséről, feladatellátásáról. 
 5.1.4. Ellátja a Társulás hatáskörébe tartozó munkaügyi feladatokat. 
 5.1.5. A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
 5.2. Az 5.1.5. pont szerinti költségvetési gazdálkodás körében különösen: 
 

5.2.1. A Társulás költségvetése tervezésének, zárszámadás tervezetének 
előkészítése, pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatainak ellátása. Az 
információszolgáltatás, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint 
egyéb szervek felé. 
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5.2.2. A Társulással kapcsolatos éves elszámolások elkészítése és dokumentált 
egyeztetése a társult önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) 
elfogadását megelőzően. 

5.2.3. A Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok végrehajtása, 
illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

 
5.3. A Polgármesteri Hivatal által a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat 

ellátó köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatalt vezető 
jegyző gyakorolja. 

 
 A jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselőt / köztisztviselőket, 

aki(k) a Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében 
kapcsolattartásra jogosult(ak) és köteles(ek), melyről – s a változásairól – a Tanács 
tagjait tájékoztatja. 

 
5.4. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó további szabályokat 

a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 
 

VIII. 
 

TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 
 

A Társulás tagjait képező önkormányzatok a Ttv. 11. § és 20. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazással élve, az Ötv. 9. § (3) bekezdése Mötv. 41.§ (4) bekezdése alapján a 
Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik módosításával – az alábbi feladat- és 
hatáskört: 
 

- a megvalósítási szerződések pályázati kiírásainak elkészítése, meghirdetése, 
- a projekt keretében a viziközmű beruházás lebonyolítása, 
- a nyomonkövetési időszak feladatainak ellátása.  

 
IX. 

 
A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
1. A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél” szóló 77/1993. (V. 12.) 
kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

 
2. A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács 

elnöke jogosult. 
2. A Társulás közalkalmazottait a Társulási Tanács nevezi ki s gyakorolja tekintetükben a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben, a „közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél” szóló 
77/1993.(V.12.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.  

 
 Az egyéb munkáltatói jogkört a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 
 
3. A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek megbízásáról a Társulási 

Tanács dönt.  
 

X. 
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TAGSÁGI JOGVISZONY 
 

1. Tagok a Társulási Megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak 
arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással  tagi kiválással, illetve kizárással 
összefüggő felelősségi szabályokat. 
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2.  A Megállapodás felmondása Tagi kiválás:  
 

2.1. Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok 
a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben 
biztosított felmondási jogukkal tagi kiválással csak tényleges és alapos indokok 
alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést felügyeletet ellátó 
szervvel és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 

 
2.2. Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított négy éven belül 

nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított hét éven belül nem valósul meg, 
úgy Tagok a négy, illetve a hét éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek 
felmondási jogukkal.  

 
2.2. A Társulási Megállapodást felmondani Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó 

napjával – december 31-i hatállyal - lehet.  
 
2.3. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról kiválásról szóló minősített 

többséggel hozott döntést a Képviselőtestület legalább három hat hónappal 
korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival Társulási Tanáccsal közölni.  

 
2.4. Felmondó Tag a felmondásról A Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor 

köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.  
 
2.6. A Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő 

képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata 
szükséges.  

 
2.5. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni 

felmondási kiválási jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a 
Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KA 
Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 

 
2.6. A felmondó kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, 

valamint felmondásával kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű 
megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért 
valamennyi, a felmondással kiválással összefüggő kárra vonatkoztatják.  

 
2.7. Tag általi felmondás kiválás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a 

vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési 
kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni 
hányadát pénzben megváltani.  

 
 Felmondó Kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében 

általa befizetett 10% önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem 
fizetett önrészt pedig köteles a 10% erejéig kiegészíteni. 

 
 
 A projekt keretében megvalósult vagyontárgy Társulás tagja részére történő 

kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása 
veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a 
Társulás kivált tagját – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti 
meg.  

 
2.8. A BM Önerő Alap pályázaton résztvevő Tagi Önkormányzatok vállalják a pályázati 

előírások betartását, különösen azon kötelezettséget, hogy az esetlegesen később 
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kiváló települések saját forrás részét – annak hiánya esetén – közös tagi döntésük 
alapján fogják finanszírozni. 

 
3. Tagi kizárás: 
 

3.1. Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét 
megszegi, illetve elmulasztja, a Társulás elnöke köteles a Tagot kétszer, írásban, 
megfelelő határidő tűzésével felhívni a teljesítésre.  

 
3.2. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - 

sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Tagok 
több mint fele képviselő-testületeinek a Társulási Tanács minősített többséggel 
hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.  

 
3.3. Különösen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás 

megfizetésének elmulasztása. 
 

3.4. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás kiválás – fenti 2. pontban 
részletezett – jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag a 
kártérítési, önrész befizetési és egyéb kötelezettségei alól. 

 
4. Társuláshoz való csatlakozás: 
 

4.1. A Társuláshoz való csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok képviselő-
testületei számára biztosítják, amelyek szennyvízelvezetéssel és 
szennyvízkezeléssel kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak 
csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, 
illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve 
teljes egészében kötelezőnek ismerik el. 

 
4.2. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok 

képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, 
melynek tartalmaznia kell, hogy az Önkormányzat elfogadja a Társulás céljait, 
továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

 
4.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulás Tagjai a képviselő-testületeik 

által minősített többséggel hozott határozataikkal járulnak hozzá. 
 

4.4. A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás alapító okiratát a Tagokra nézve 
módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális 
Igazgatóságához be kell jelenteni. 

 
4.4. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, melyre vonatkozó 

döntést legalább 6 hónappal korábban kell meghozni, s arról a Társulási Tanácsot 
értesíteni. 

 
XI. 

 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE 

 
1. A Társulási Megállapodás az I/6. I/7. pontban részletezettek szerint a projekt 

megvalósítására  terjed ki. 
 
2. A Társulás megszűnik, ha: 
 

2.1. Célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik A törvény 
erejénél fogva. 
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2.2. Valamennyi Tag elhatározta a Társulás megszüntetését az Mötv. 88.§ (2) 
bekezdése szerinti többséggel. 

2.3. A Tagok száma egy főre csökken. 
2.4. Bíróság jogerős döntése alapján. 
2.5. Jelen megállapodásban meghatározott határozott idő eltelt, vagy más törvényben 

szabályozott megszűnési feltétel megvalósult. 
 
3. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek. 
 
4. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.  
 
5. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni 

hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel, a költségviselésükre vonatkozó 
szabályok figyelembevételével. 

 
6. Tagok „az államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése 

szerinti megszüntető okiratban rendelkeznek a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb 
kérdésekben. A tagok külön megállapodásban fognak rendelkezni a megszüntetéshez 
kapcsolódó egyéb kérdésekről.  

 
XII. 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 
 
1. A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A 

szerződés V. fejezetében rögzítetteknek megfelelően, jelen projekt megvalósításához 
elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása. 

 
2. Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a 

civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra.  
 

Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a 
lakosság figyelmét a vízbázis-védelem érdekében megvalósuló szennyvízcsatornázási 
feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a 
szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről. 

 
3. Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 

tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas 
arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági 
fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány 
megjelentetése). 

 
4. Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő 

szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok 
elősegítése, szervezése. 

 
5. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem 

arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok 
hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 

 
6. A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit 

a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése 
biztonságának megőrzésére is. 

 
XIII. 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
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1. A Társulási Megállapodást a társult Önkormányzatok Képviselőtestületei közös 

megegyezéssel az általuk meghatározott időponttal módosíthatják a Közreműködő 
Szervezet előzetes egyetértését követően.  Nem szükséges ezen előzetes egyetértés 
amennyiben a módosítást törvényi rendelkezés teszi szükségessé.  

 
2. A Társulásból történő kiválás, avagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását nem 

igényli, ezen tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a 
Megállapodásban szerepeltetni.  
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XIV.  

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. Jelen Társulási Megállapodás 2005. május 1-én lép hatályba. 
 

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

 
2. A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandók 

el. 
 
3. Jelen Megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat 

képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 
 
4. Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 

változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük delegálniuk kell az új tagi 
képviselőket. 

 
5. A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai 

szervezetet bízhat meg. 
 
6. Tagok az üzemeltetés, illetve az üzemeltetésre való felkészülés elveit és feladatait 

külön megállapodásban kívánják rendezni. 
 
7. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen Megállapodás valamely rendelkezése jogszabály 

vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel 
nem érintett - része teljes hatályban fennmarad. 

 
8. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel 

kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos 
illetékességének vetik alá magukat. esetén a jogvita elbírálására a Székesfehérvári 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel.  Az egymás közötti 
egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a 
KA Közreműködő Szervezetet.  Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor 
(közvetítő) szolgáltatását igénybe venni. 

 
A társult Önkormányzatok képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a vitás 
kérdésekben nem kérik az Országos Önkormányzati Szövetség által felkért tagokból álló 
egyeztető bizottság állásfoglalását. 

 
9. Tagok rögzítik, hogy a Megállapodásnál alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó 

magyar jogszabályokat. 
 
10. Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a „helyi 

önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény, „a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről” szóló, az 1997. évi CXXXV. törvény, „az államháztartásról” szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény, a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény, az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve annak 
végrehajtására kiadott, továbbá „a vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. törvény, s a 
„viziközmű-szolgáltatásokról” szóló 2011. évi CCIX. törvény  és annak végrehajtási 
rendeletei a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
11. A Társulási Megállapodás I. számú módosítása az utolsóként jóváhagyó Képviselőtestület 

jóváhagyását tartalmazó határozatának meghozatala napján lép hatályba, mellyel 
egyidejűleg az I. számú melléklet helyébe új I. számú melléklet lép, továbbá a II. számú 
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és III. számú melléklet hatályát veszti. A Megállapodás II. számú mellékletét a Társulás 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata képezi. 
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12. A Társulási Megállapodás II. számú módosítása 2009. július 1-napján lép hatályba, 

mellyel egyidejűleg a Társulási Megállapodás jelenlegi II. számú melléklete hatályát 
veszti, helyébe a Társulás II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okirata lép.  

 
13. A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2013. július 1-napján lép hatályba, 

mellyel egyidejűleg a II. számú melléklet hatályát veszti.  
 
14. A Társulási Megállapodás IV. számú módosítása az utolsóként jóváhagyó Képviselő-

testület határozatának meghozatala napján lép hatályba. 
 
15. A Megállapodást a Tagok 16 eredeti példányban írják alá. 
 
16. Jelen Társulási Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 

I. számú melléklet:  A beruházási költségviselés %-os aránya, s annak alapján 
megállapított szavazatok száma  

II. számú melléklet: A Társulás egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 
 
A Társulási Megállapodás hatálybalépésének időpontja a XIII/1. pont értelmében az  
utolsóként jóváhagyó Képviselőtestület jóváhagyást tartalmazó határozata meghozatalának 
napja:  
2005. május 2. 
 
A Társulási Megállapodás I. számú módosítása hatálybalépésének időpontja a XIII/11. pont 
szerint: 2008. július 9.-napja.    
 
Az I., II. III. és IV. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselőtestületek 
nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt 
helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 
 
Kelt. Székesfehérvár, 2005. május 2. 
 
I. számú módosítás kelt. Székesfehérvár, 2008. július 15.  
II. számú módosítás kelt. Székesfehérvár, 2009. június 29.  
III. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2013. június 
IV. számú módosítás kelt: Székesfehérvár, 2014. február „    „.  
 
 
 
 
 
 /: Dr. Cser-Palkovics András :/ /: Nagy Dániel Ferenc :/ 
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Pátka Község Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 
 
 
 /: Takács János :/ /: Horváth Sándor :/ 
 Pákozd Nagyközség Önkormányzata Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
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Záradék: 
A Társulási Megállapodást a Képviselőtestületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag 
elfogadták: 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 110/2005.(IV.21.) 
számú határozatával, 

 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 51/2005.(V.2.) számú 
határozatával, 

 Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 52/2005.(IV.28.) számú 
határozatával, 

 Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 41/2005.(IV.27.) számú 
határozatával. 

 
A Társulási Megállapodás I. számú módosítását a Képviselőtestületek alábbi 
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták: 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 282/2008.(VI.19.) 
számú határozatával, 

 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 44/2008.(VI.16.) számú 
határozatával, 

 Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 56/2008.(VÍI.9.) számú 
határozatával, 

 Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 65/2008.(VI.23.) számú 
határozatával. 

 
A Társulási Megállapodás II. számú módosítását a Képviselőtestületek alábbi 
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták: 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 460/2009.(VI.25.) 
számú határozatával, 

 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 57/2009.(VI.22.) számú 
határozatával, 

 Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 72/2009.(VI.23.) számú 
határozatával, 

 Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 114/2009.(VI.29.) számú 
határozatával. 

A Társulási Megállapodás III. számú módosítását a Képviselőtestületek alábbi 
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták, s a módosítással egységes szerkezetbe foglalták: 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 370/2013.(VI.28.) 
számú határozatával, 

 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 54/2013.(VI.26.) számú 
határozatával, 

 Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 140/2013.(VI.26.) számú 
határozatával, 

 Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 87/2013.(VI.24.) számú 
határozatával 

melynek az Mötv. 88. § (1) bekezdése alapján történő aláírására a Polgármesterek 
felhatalmazással rendelkeznek.  
 
A Társulási Megállapodás IV. számú módosítását a Képviselőtestületek alábbi 
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták, s a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalták: 

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése      /2014.(           .) 
számú határozatával, 

 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete   /2014.(         ) számú 
határozatával, 

 Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete          /2014.(           ) számú 
határozatával, 

 Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete       /2014.(          ) számú 
határozatával 
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melynek az Mötv. 88. § (1) bekezdése alapján történő aláírására a Polgármesterek 
felhatalmazással rendelkeznek.  
 
 
 /: Dr. Bóka Viktor :/ /: Horváth Károly :/ 
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Seregélyesi Polgármesteri Hivatal 
 Polgármesteri Hivatala jegyzője 
 jegyzője 
  Dr. Köműves Hajnalka Pákozdi Polgármesteri Hivatal  
  távol lévő jegyzője helyett: 
 
  
 
 /: Dosztály Csaba :/ /: Dr. Varjú Mihály :/ 
 Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző 
 jegyzője  
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I. számú melléklet  

 
 
 
 

  
 

A beruházási költségviselés %-os aránya, s annak alapján 
megállapított szavazatok száma Társulási Tanácsba delegált 

képviselők száma  
    

Település 
Beruházási 

költségviselés  
%-os aránya 

Társulási 
Tanácsba 
delegált 

képviselők 
száma: 

Szavazatok 
száma: 

Székesfehérvár 40,65 % 4 4 

Pákozd 20,04 % 2 2 

Pátka 10,19 % 1 1 

Seregélyes 29,12 % 3 3 

Összesen: 100% 10 10 
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II. számú melléklet  

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 
KSH szám: 15361129-8411-321-07 - képv.: Warvasovszky Tihamér polgármester, - Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzata - 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5. KSH szám: 15363042-8411-
321-07 képv.: Paudits Béla polgármester, - Pákozd Község Önkormányzata - 8095 Pákozd, 
Hősök tere 9., KSH szám: 15362962-8411-321-07 képv. Takács János polgármester - Pátka 
Község Önkormányzata - 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4, KSH szám:15362986-8411-321-07 
képv. Füri Béla polgármester - mint Alapító Önkormányzatok a közöttük 2005. május 2.-
napján létrejött Társulási Megállapodás alapján, „a helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ttv.) 16. § -18. §-ában 
meghatározott Önkormányzati Társulás alapítását határozták el.  
 
 
Alapító Önkormányzatok az „költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 
2008. évi CV. törvény alapján a Társulás, mint költségvetési szerv alábbi Alapító Okiratot 
2005. május 2-i hatállyal az alábbiak szerint bocsátották ki, melyet I. és II. szám alatt 
módosítottak,   
 

Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi 
belterület, Székesfehérvár-Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek)  

szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás 
Alapító Okirata 

 az I. és II. számú módosítással egységes szerkezetben,  
- a II. számú módosítást a dőlt betűs szedés jelöli -  

 
 
1.  A Társulás – költségvetési szerv – neve:  Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, 

Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár 
központi belterület, Börgönd, Csala, 
Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna 
hálózat bővítési Önkormányzati Társulás   

 
2.  A költségvetési szerv székhelye:  8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 
 
3.  A költségvetési szerv alapító, fenntartó szervei, székhelye:  
 

3.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. – 

 
3.2. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata - székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi 

u. 5. sz. –  
 

3.3. Pákozd Község Önkormányzata – székhelye: 8095 Pákozd, Hősök tere 9. sz. – 
 

3.4. Pátka Község Önkormányzata – székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. – 
 

A költségvetési szerv közös fenntartója: Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, 
Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár 
központi belterület, Székesfehérvár-
Börgönd Csala, Kisfalud városrészek) 
szennyvízcsatorna hálózat bővítési 
Önkormányzati Társulás. 
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 A költségvetési szerv közös fenntartásával 
kapcsolatos feladat és hatáskörök 
gyakorlását a Társulási Tanács látja el. 

 
4. Létrehozásáról rendelkező határozat száma: 
 

4.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 110/2005.(IV.21.) 
számú határozata 

4.2. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 51/2005.(V.2.) számú 
határozata 

4.3. Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 53/2005.(IV.28.) számú 
határozata 

4.4. Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 41/2005.(IV.27.) számú 
határozata 

 
5.  A költségvetési szerv irányító szervei:    
 

5.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz.  

 
5.2. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 

székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5. sz.  
 
5.3. Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

székhelye: 8095 Pákozd, Hősök tere 9. sz.  
 
5.4. Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 

székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz.  
 
6. A költségvetési szerv típusa: közhatalmi költségvetési szerv:                         
  jogi személyiségű önkormányzati társulás   
 
7.  A költségvetési szerv illetékességi területe: a társult önkormányzatok – 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Pátka Község 
Önkormányzata, Pákozd Község 
Önkormányzata, Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata -  közigazgatási területe. 

 
8. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. Tevékenységének 

jellege alapján közhatalmi; a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint 
önállóan működő; az előirányzatai feletti 
rendelkezési jogosultság tekintetében teljes 
jogkörű, önálló bankszámlával rendelkező 
helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

 
  Pénzügyi – gazdálkodási feladatait 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja 
el. A Társulás éves költségvetését és éves 
költségvetése végrehajtásáról szóló 
beszámolóját Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata költségvetése 
tartalmazza. 

 
9. A költségvetési szerv alaptevékenységei: 
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Alaptevékenységi TEÁOR:  37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
Szakágazati besorolása:  370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 592149 
 
9.1. A költségvetési szerv alaptevékenységei szakfeladati rend szerint 2009. 

december 31-napjáig: 
 

 Megnevezés: Szakfeladat száma: 

9.1.1. Magasépítőipar 45101-7 

9.1.2. Mélyépítőipar 45201-4 

9.1.3. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és 
felújítása 

45202-5 

9.1.4. Szennyvízelvezetés- és kezelés 90111-6 

9.1.5. Település tisztasági szolgáltatás 90121-5 

 
 
9.2. A költségvetési szerv alaptevékenységei szakfeladati rend szerint 2010. január 

1-napjától: 
 

 Megnevezés: Szakfeladat száma: 

9.2.1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 370000 

9.2.2. Út, autópálya építése 421100 

9.2.3. Folyadék szállítására szolgáló közműépítés 422100 

9.2.4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása 

522120 

9.2.5. Vizi létesítmény építése 429100 

 
10. A költségvetési szerv jogszabály által meghatározott feladata:   
   
  A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.  

8. § (1) bekezdésében az Alapító Önkormányzatok 
részére meghatározott „csatornázás” önkormányzati 
feladat megvalósítása a Társulás keretében.    

 
A Társulási Megállapodás IV. fejezetében 
rögzítetteknek megfelelően a Társulás feladata, hogy 
az Alapító Önkormányzatok közigazgatási területén, 
az önkormányzatok feladatainak, különösen a 
szennyvízelvezetés és szennyvízkezelés hatékonyabb 
megoldása céljából az Európai Unió Kohéziós Alap 
támogatásával közös társulási programokat alakítson 
ki; a társulási programok megvalósításához szükséges 
pénzügyi alapok előteremtéséhez hozzájáruljon 
azáltal, hogy a szükséges pályázatok előkészítésében, 
illetve a pénzügyi támogatás elnyerése esetén a 
beruházás lebonyolításában tevékenyen részt vesz; 
továbbá összehangolja a tagok fentiekre irányuló 
tevékenységét, valamint elősegítse a térségi 
kapcsolatok elmélyítését. 

 
11. A költségvetési szerv vezetője, választási rendje:  
 
  Társulási Tanács elnöke, akit a Megállapodás VII/3. 

pontjában foglaltak szerint Székesfehérvár Megyei 
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Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése javaslatára az 
általa delegált Társulási Tanács tagjai sorából az 
önkormányzati települési képviselői tisztsége 
betöltése időtartamára a Társulási Tanács választ 
meg. 

 
  A Társulási Tanács elnökével szemben a munkáltatói 

jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.  
 
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai: Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a 

„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi 
XXXIII. tv.  s végrehajtási jogszabályai 
rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.  

 
13. A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
14. Az Alapító Okirat I. számú módosítását: 
 

14.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 282/2008.(VI.19.) 
számú határozatával, 

14.2. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 44/2008.(VI.16.) számú 
határozatával, 

14.3. Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete 56/2008.(VII.9.) számú 
határozatával,, 

14.4. Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete 65/2008.(VI.23.) számú 
határozatával 

hagyta jóvá. 
 
15. Az Alapító Okirat II. számú módosítását: 
 

15.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2009.(VI.25) 
számú határozatával, 

15.2. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …./2009.(VI…) számú 
határozatával, 

15.3. Pátka Község Önkormányzata Képviselőtestülete …./2009.(VI…) számú 
határozatával, 

15.4. Pákozd Község Önkormányzata Képviselőtestülete …./2009.(VI…) számú 
határozatával 

hagyta jóvá. 
 
 
Az I. és II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Alapító 
Önkormányzatok Polgármesterei képviselőtestületeik fenti határozatai alapján, mint az 
önkormányzati akarattal egyezők írták alá. 
 
 
Kelt. Székesfehérvár, 2008. július 15.  
II. számú módosítás kelt. Székesfehérvár, 2009. június 29. 
 
 
 
 /: Warvasovszky Tihamér :/ /: Füri Béla :/ 
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Pátka Község Önkormányzata 
 polgármestere  polgármestere 
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 /: Takács János :/ /: Paudits Béla :/ 
 Pákozd Község Önkormányzata Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 
 polgármestere polgármestere 
 

 

 
 

2. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának XI. Számú 
módosítása 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tóthné Szabó Krisztina  levele alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztlelt Képviselő-testületet a 
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának XI. Számú módosításával 
kapcsolatban 

  

1.      Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
tartalmi előírásai 2014. január 1-jétől a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján megváltoztak. A 
jogszabályi változások követésének megfelelően szükséges, hogy a kormányzati funkciók módosítása 
a Társulási Megállapodásban is rögzítésre kerüljenek. 

  

2.      Családi napközi feladat ellátás tekintetében Polgárdi Város Önkormányzat és Szabadbattyán 
Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
kezdeményezte oly módon, hogy a Társulás a családi napközi feladatot 2014. január 1. napjától  
2014. december 31. napjáig, de legfeljebb 2015. április 30. napjáig továbbra is lássa el. 

  

3.      A Társulási Tanács 2014. február 20. napján tartott ülésén a tagi önkormányzatok képviselői 
részéről felmerült az igény, hogy házi segítségnyújtás tekintetében a többletköltségek viselésének 
szabályai kerüljenek módosításra, mely kérésnek megfelelően a Társulási Megállapodás 
tervezetének elkészítése megtörtént. 

  

A Társulásban ellátott feladatok további zavartalan működése érdekében , a mellékletben található 
határozati javaslatot, valamint az egységes szerkezetben lévő módosított Társulási Megállapodás 
tervezetet az Önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel szükséges elfogadnia és 
az elfogadásról haladéktalanul értesíteni a Társulás munkaszervezetét .  

Az Önkormányzatnak, mint az intézményrendszer fenntartójának rendeletben szükséges 
szabályoznia az intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakat, mely rendelet 
tartalmazza továbbá ellátásonként a tárgyévre tervezett adatok alapján számított szolgáltatási 
önköltségeket is. A Társulási Megállapodás VI/1.17. pontja alapján a kistérségi feladatellátásra 
tekintettel a fenti kötelezettség teljesítésére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése jogosult. Tájékoztatásul mellékelten megkü ldték az elkészített rendelet tervezetet, mely 
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kizárólag a szolgáltatás 2014. évi önköltségének megállapítására vonatkozik, intézményi térítési díj 
módosítására nem tesz javaslatot. 

 
Házi segítségnyújtó szolgálat jelenleg községünkben két módon biztosított, egyszer a társulás útján ahol 
jelenleg 0 fő veszi igénybe, valamint ezt a feladatot átvette a Református Egyház.  
A Református Egyház kérése az lenne, hogy az önkormányzat kössön feladatellátási együttműködési 
szerződést, mert így ők támogatásban részesülhetnének.  
A Református Egyház szeretné a szolgáltatásait bővíteni, nappali ellátást biztosító részleggel. Ehhez 
kérnének az önkormányzattól segítséget. Amennyiben esetleg az önkormányzatnak lenne olyan épülete, 
amit ehhez a célhoz rendelkezésre tudna bocsátani az egyház részére.  
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy kérném, 
hogy az írásos határozati javaslatnak megfelelően fogadja el a képviselő-testület a Társulási 
Megállapodás XI. számú módosításáról készült határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2014.(III.06.) önkormányzati határozata 

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának XI. számú 
módosításáról 

 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának XI. számú módosítására vonatkozó javaslatot, 

és a következő határozatot hozta: 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2005. május 6. napján megkötött 

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: 

Megállapodás) – 2014. április 1-jei hatállyal – az alábbiak szerint módosítja, mely a 

Megállapodás XI. számú módosítása:  

I. 

1. A Megállapodás I/5.2. pontja az alábbira módosul:  

„5.2. 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 

2014. január 1-jei adatok szerint:   135.311 fő” 

2. A Megállapodás I/6. pontja az alábbira módosul: 
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„6.  A Társulás tagjai:  Állandó 
lakosság száma: (fő) 
  2014.01.01. 

6.1. Csór Község Önkormányzata 
Székhely: 8041 Csór, Fő tér 10. sz. 
Képviseli: Csete Krisztián polgármester 1 869 

6.2. Füle Község Önkormányzata 
Székhely: 8157 Füle, Petőfi u. 22. sz. 
Képviseli: Gubicza József polgármester  872 

6.3. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 
Székhely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. sz. 
Képviseli: Gáll Attila polgármester 2 028 

6.4. Jenő Község Önkormányzata 
Székhely: 8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz. 
Képviseli: Varga István polgármester 1 275 

6.5. Kőszárhegy Község Önkormányzata 
Székhely: 8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz. 
Képviseli: Borján Péter polgármester 1 623 

6.6. Lovasberény Község Önkormányzata 
Székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz. 
Képviseli: Szili Miklós polgármester 2 693 

6.7. Moha Község Önkormányzata 
Székhely: 8042 Moha, Fő u. 26. sz. 
Képviseli: Kovács Sándorné polgármester 567 

6.8. Nádasdladány Község Önkormányzata 
Székhely: 8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1. sz. 
Képviseli: Varga Tünde polgármester 1 815 

6.9. Pátka Község Önkormányzata 
Székhely: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. 
Képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester 1 693 
 

6.10.  Polgárdi Város Önkormányzata 
Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz. 
Képviseli: Nyikos László polgármester 6 845 
 

6.11. Sárkeresztes Község Önkormányzata 
Székhely: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz. 
Képviseli: Krähling János polgármester 1 552 
 

6.12. Sárkeszi Község Önkormányzata 
Székhely: 8144 Sárkeszi, Petőfi utca 40. sz. 
Képviseli: Farkas Gyuláné polgármester 598 
 

6.13. Sárszentmihály Község Önkormányzata 
Székhely: 8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz. 
Képviseli: Kalmár Tibor polgármester 3 134 
 

6.14. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata 
Székhely: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz. 
Képviseli: Mátrai Csaba polgármester 4 605 
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6.15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 
Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 99 237 
 

6.16. Úrhida Község Önkormányzata 
Székhely: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz. 
Képviseli: Bognár József polgármester 2 447 

6.17. Bakonykúti Község Önkormányzata 
Székhely: 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz. 
Képviseli: Marics József polgármester 134 
 

6.18.  Zámoly Község Önkormányzata 
Székhely: 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. sz. 
Képviseli: Bánszki István polgármester 2 324” 

3. A Megállapodás V/5.4. pontja az alábbira módosul: 

„5.4. A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára az adott település képviselő-

testületének a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében foglaltak szerint az 

alpolgármester, avagy személy szerint meghatározott képviselő-testületi tag jár el.” 

4. A Megállapodás VIII/15.2. pontja az alábbira módosul: 

„15.2. 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 szükséges szerepeltetni.” 
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5. A Megállapodás VIII/15.4. pont második bekezdése az alábbira módosul: 

„A IX/9.1.1. - 9.1.5. pontban nevesített nem székesfehérvári önkormányzati tulajdonú 

telephelyeken – ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségekben – felmerülő 

üzemeltetési költségek számítása az Intézmény általi igénybevétellel arányos módon – 

helyiségenként összköltség/m
2
 igénybevétel tartama a teljes munkahéthez viszonyítottan 

– történik.” 

6. A Megállapodás VIII/15.6. pontja az alábbira módosul: 

„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 (házi segítségnyújtás kivételével): az adott feladatnál a kiadás állami 

támogatással, saját bevétellel, támogatásértékű működési bevétellel és 

államháztartáson kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része. 

15.6.3. Többletköltség házi segítségnyújtás esetén: a házi segítségnyújtásnál a 
tagi Önkormányzatra eső kiadás a tagi Önkormányzatra eső állami 
támogatással, saját bevétellel, támogatásértékű működési bevétellel és 
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része. 

 15.6.3.1. A tagi Önkormányzatra eső kiadás: a házi segítségnyújtás feladatra 

tervezett összes kiadás az adott településre a tárgyévre jóváhagyott 

álláshelyek száma arányában. 

15.6.4. 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: 

15.6.5. A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi központi ügyelet 

esetében a teljes lakosságszám, 

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

15.6.7. családi napközi esetében az Önkormányzat közigazgatási területén ellátottak után a 

tárgyévre igényelt állami hozzájárulás feladatmutatója.” 

7. A Megállapodás VIII/15.8. pontja az alábbira módosul: 

„15.8. 
 
Elszámolás, zárszámadás: 

A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása – figyelemmel a 15.6.2. és 

15.6.3. pontokra - 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.  

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.  

15.8.3. A 15.4. pontban meghatározott Önkormányzatoknak éves kimutatást kell benyújtani 

az Intézményt terhelő dologi kiadásaikról. 

15.8.4. Házi segítségnyújtás esetén figyelembe kell venni a 15.6.3. pontban 
meghatározott többletköltség elszámolásánál az alábbiakat: 

 15.8.4.1. A tagi Önkormányzatra eső kiadás: a házi segítségnyújtás feladatra 

teljesített összes kiadás az adott településre a tárgyévre jóváhagyott 

álláshelyek száma arányában. 
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 15.8.4.2. A tagi Önkormányzatra eső bevétel: a tagi Önkormányzat ellátottjai után és 

az adott településen munkát végzők átlagos statisztikai állományi létszám 

alapján járó állami támogatás, átvett pénzeszköz, valamint az adott 

településen ellátottak után beszedett térítési díj bevétel. 

Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja zárszámadásakor: 

15.8.5. A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi központi ügyelet 

esetében a teljes lakosságszám, 

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

15.8.7. 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: 

15.8.8. 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. 

15.8.9. 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.” 

8. A Megállapodás VIII/15.10.6. pontja az alábbira módosul: 

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

9. A Megállapodás VIII/15.10.11. pontja az alábbira módosul: 

„15.10.11. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységeit a Társulási Megállapodás 

3. számú melléklete tartalmazza.” 

10. A Megállapodás IX/9.1.1. pontjának címe az alábbira módosul: 

„9.1.1. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek a gyermekjóléti központ tekintetében:” 

11. A Megállapodás IX/9.1.2. pontjának címe az alábbira módosul: 

„9.1.2. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek a gyermekjóléti szolgálat tekintetében:” 

12. A Megállapodás IX/9.1.3. pontjának címe az alábbira módosul: 

„9.1.3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás 

tekintetében:” 

13. A Megállapodás IX/9.1.4. pontjának címe az alábbira módosul: 

„9.1.4. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek a családsegítés alapszolgáltatás 

tekintetében:” 

14. A Megállapodás IX/9.1.3.9. pontja az alábbira módosul: 

„9.1.3.9. 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.” 

15. A Megállapodás IX/9.2. pontja az alábbira módosul: 

„9.2. 
 
Az Intézmény szakmai alaptevékenységi köre: 

 kormányzati funkció megnevezése 
kormányzati funkció 

száma 

9.2.1. Gyermekek átmeneti ellátása 104012 

9.2.2.
 

Gyermekek napközbeni ellátása 104030 
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9.2.3.
 

Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 

9.2.4.
 

Házi segítségnyújtás 107052 

9.2.5.
 

Családsegítés 107054 

Az Intézmény mindenkori tevékenységi körét, székhelyét és telephelyeit és ellátottak részére nyitva 

álló egyéb 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.
 

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. " 

16. A Megállapodás IX/2.20. pontjának utolsó bekezdése az alábbira módosul: 

„A Társulás a Gyvt. 43. §-a alapján a családi napközi feladatot 2014. január 1. napjától 2014. 

december 31. napjáig Polgárdi Város Önkormányzata és Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata 

közigazgatási területére kiterjedően látja el. Amennyiben 2014. december 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 2015. április 30. napjáig továbbra is ellátja a családi napközi feladatot.” 
 

17. A Megállapodás IX/11.6.2. pontja az alábbira módosul: 

„11.6.2. Fenti esetben a telephely, ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség fekvése szerint 

érintett Önkormányzat váltja meg, - a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi 

értéken – a többi Önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot.” 

18. A Megállapodás IX/12.1. pontja az alábbira módosul: 

„12.1. Az Intézmény fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos költségvetési 

törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti állami támogatások, egyéb kiegészítő 

költségvetési hozzájárulások, társulási állami költségvetési hozzájárulások, egyéb saját 

bevétel, valamint átvett pénzeszközök.” 

19. A Megállapodás XIV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.11. ponttal: 

„4.11.  A Társulási Megállapodás XI. számú módosítása 2014. április 1. napján lép 
hatályba.”  
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20. A Megállapodás XIV/4. pontjának Mellékletében a 3. sz. melléklet megnevezése az 
alábbira módosul: 

„3. sz. melléklet: A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás kormányzati funkció szerinti 

alaptevékenységei.”  

21. A Megállapodás 3. sz. melléklete az alábbira módosul: 

„3. sz. melléklet 
A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók 

szerinti besorolása: 

 kormányzati funkció megnevezés 
kormányzati 

funkció száma 

1. 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011130 

2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 

3. 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
013350 

4.
 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 
013360 

5.
 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 

6.
 

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 041232 

7.
 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 

8. Országos közfoglalkoztatási program 041236 

9. Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 

10. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 

11. Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 

12. Gyermekek átmeneti ellátása 104012 

13. Gyermekek napközbeni ellátása 104030 

14. Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 

15. Házi segítségnyújtás 107052 

16. Családsegítés 107054 

„ 

II. 

1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt XI. 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 XI. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a 

határozat megküldésével értesítse a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Tanácsa Elnökét a Közgyűlés döntéséről.  

Felelős: Nagy Dániel polgármester 

Dosztály Csaba Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Határidő: értelemszerűen 



50 

Határozat melléklete 

 

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS  

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

 

 

az I. - XI. számú módosításokkal egységes szerkezetben 

 

 

Társulási Megállapodás hatálybalépésének kezdő időpontja: 2005. május 6. 

 

 

 

 

 

 

Kelt. Székesfehérvár, 2014.  
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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 – 

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. XI. számú módosítással A Társulás településeinek összlakosságszáma: 

2004. január 1-i adatok szerint:   137.869 fő 

2005. január 1-i adatok szerint:   137.652 fő 
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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 

2014. január 1-jei adatok szerint:   135.311 fő 

 

6. XI. számú módosítással A Társulás tagjai:  Állandó lakosság száma: (fő) 
  2014.01.01. 

6.1. Csór Község Önkormányzata 

Székhely: 8041 Csór, Fő tér 10. sz. 
Képviseli: Csete Krisztián polgármester 1 869 

6.2. Füle Község Önkormányzata 

Székhely: 8157 Füle, Petőfi u. 22. sz. 
Képviseli: Gubicza József polgármester  872 

6.3. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 

Székhely: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. sz. 
Képviseli: Gáll Attila polgármester 2 028 

6.4. Jenő Község Önkormányzata 

Székhely: 8146 Jenő, Batthyány u. 53. sz. 
Képviseli: Varga István polgármester 1 275 

6.5. Kőszárhegy Község Önkormányzata 

Székhely: 8152 Kőszárhegy, Fő u. 103. sz. 
Képviseli: Borján Péter polgármester 1 623 

6.6. Lovasberény Község Önkormányzata 

Székhely: 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. sz. 
Képviseli: Szili Miklós polgármester 2 693 

6.7. Moha Község Önkormányzata 

Székhely: 8042 Moha, Fő u. 26. sz. 
Képviseli: Kovács Sándorné polgármester 567 

6.8. Nádasdladány Község Önkormányzata 

Székhely: 8145 Nádasdladány, Petőfi u. 1. sz. 
Képviseli: Varga Tünde polgármester 1 815 

6.9. Pátka Község Önkormányzata 

Székhely: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. sz. 
Képviseli: Nagy Dániel Ferenc polgármester 1 693 
 

6.10. Polgárdi Város Önkormányzata 

Székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. sz. 
Képviseli: Nyikos László polgármester 6 845 
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6.11. Sárkeresztes Község Önkormányzata 

Székhely: 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz. 
Képviseli: Krähling János polgármester  1 552 
 

6.12. Sárkeszi Község Önkormányzata 

Székhely: 8144 Sárkeszi, Petőfi utca 40. sz. 
Képviseli: Farkas Gyuláné polgármester 598 
 

6.13. Sárszentmihály Község Önkormányzata 

Székhely: 8143 Sárszentmihály, Fő u. 54. sz. 
Képviseli: Kalmár Tibor polgármester 3 134 
 

6.14. Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata 

Székhely: 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1. sz. 
Képviseli: Mátrai Csaba polgármester 4 605 
 

6.15. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz. 
Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester 99 237 
 

6.16. Úrhida Község Önkormányzata 

Székhely: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66. sz. 
Képviseli: Bognár József polgármester 2 447 

6.17. Bakonykúti Község Önkormányzata 

Székhely: 8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. sz. 
Képviseli: Marics József polgármester 134 
 

6.18.  Zámoly Község Önkormányzata 

Székhely: 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. sz. 
Képviseli: Bánszki István polgármester 2 324 

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. 

4. VII. számú módosítással Hatályon kívül helyezve. 
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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. 
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V. 

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: 

(5) az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
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(6) belépés időpontját, 
(7) a tagsági jogviszony megszűnésének időpontját, 
(8) a szavazati jogosultságot és mértékét. 

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. 
XI. számú módosítással

 A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára az adott település 

képviselő-testületének a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében foglaltak 

szerint az alpolgármester, avagy személy szerint meghatározott képviselő-testületi tag jár el.  

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. 

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

követelményeire vonatkozó szabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. 

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. 
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1.13.6. 
IX. számú módosítással

 A Társulási tag kizárásához. 

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. 

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. 
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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.  
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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

 

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA 

1. 
IX. számú módosítással 

Hatályon kívül helyezve.
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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. 

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. 
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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. 
XI. 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 szükséges szerepeltetni.  

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.  
XI. számú módosítással 

A IX/9.1.1. - 9.1.5. pontban nevesített nem székesfehérvári önkormányzati 

tulajdonú telephelyeken – ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségekben – felmerülő 

üzemeltetési költségek számítása az Intézmény általi igénybevétellel arányos módon – 

helyiségenként összköltség/m
2
 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. 
XI. számú módosítással 

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 (házi segítségnyújtás kivételével): az adott feladatnál a kiadás állami 

támogatással, saját bevétellel, támogatásértékű működési bevétellel és 

államháztartáson kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része. 

15.6.3. Többletköltség házi segítségnyújtás esetén: a házi segítségnyújtásnál a 
tagi Önkormányzatra eső kiadás a tagi Önkormányzatra eső állami 
támogatással, saját bevétellel, támogatásértékű működési bevétellel és 
államháztartáson kívülről átvett pénzeszközzel nem fedezett része. 

 15.6.3.1. A tagi Önkormányzatra eső kiadás: a házi segítségnyújtás feladatra 

tervezett összes kiadás az adott településre a tárgyévre jóváhagyott 

álláshelyek száma arányában. 

15.6.4. 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: 

15.6.5. A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi központi ügyelet 

esetében a teljes lakosságszám, 

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

15.6.7. családi napközi esetében az Önkormányzat közigazgatási területén ellátottak után a 

tárgyévre igényelt állami hozzájárulás feladatmutatója. 

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.  
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15.8. 
XI. számú módosítással 

Elszámolás, zárszámadás: 

A feladatonkénti önkormányzati többletköltségek meghatározása – figyelemmel a 15.6.2. 

és 15.6.3. pontokra - 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.  

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.  

15.8.3. A 15.4. pontban meghatározott Önkormányzatoknak éves kimutatást kell benyújtani 

az Intézményt terhelő dologi kiadásaikról. 

15.8.4. Házi segítségnyújtás esetén figyelembe kell venni a 15.6.3. pontban 
meghatározott többletköltség elszámolásánál az alábbiakat: 

 15.8.4.1. A tagi Önkormányzatra eső kiadás: a házi segítségnyújtás feladatra 

teljesített összes kiadás az adott településre a tárgyévre jóváhagyott 

álláshelyek száma arányában. 

 15.8.4.2. A tagi Önkormányzatra eső bevétel: a tagi Önkormányzat ellátottjai után és 

az adott településen munkát végzők átlagos statisztikai állományi létszám 

alapján járó állami támogatás, átvett pénzeszköz, valamint az adott 

településen ellátottak után beszedett térítési díj bevétel. 

Az önkormányzatonkénti többletköltségek vetítési alapja zárszámadásakor: 

15.8.5. A családsegítés, a munkaszervezeti feladatok, valamint az orvosi központi ügyelet 

esetében a teljes lakosságszám, 

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

15.8.7. 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: 

15.8.8. 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. 

15.8.9. 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. 
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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. 

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. XI. számú módosítással A Polgármesteri Hivatal – az illetékes Önkormányzat írásbeli 
kérelme alapján – köteles minden olyan analitikus nyilvántartást, állami 
támogatás 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. 
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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. 
XI. számú módosítással 

A Társulás kormányzati funkció 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. 

 

 

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, 
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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.

 

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.  

 
XI. számú módosítással 

A Társulás a Gyvt. 43. §-a alapján a családi napközi feladatot 2014. január 1. napjától 

2014. december 31. napjáig Polgárdi Város Önkormányzata és Szabadbattyán Nagyközség 

Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően látja el. Amennyiben 2014. december 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 2015. április 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, 
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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.  

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. 
XI. számú módosítással

 Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek 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. 
XI. számú módosítással

 Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségek 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. 
XI. számú módosítással

 Ellátottak számára nyitva álló egyéb 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. 
XI. számú módosítással 

8051 Sárkeresztes, Kossuth 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. 
XI. számú módosítással

 Ellátottak számára nyitva álló egyéb 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. 

9.1.4.11. 8145 Nádasdladány, Sport u. 1. sz. 
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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. 
XI. számú módosítással 

Az Intézmény szakmai alaptevékenységi köre: 

 kormányzati funkció megnevezése 
kormányzati funkció 

száma 

9.2.1. Gyermekek átmeneti ellátása 104012 

9.2.2.
 Gyermekek napközbeni ellátása 104030 

9.2.3.
 Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 

9.2.4.
 Házi segítségnyújtás 107052 

9.2.5.
 Családsegítés 107054 

Az Intézmény mindenkori tevékenységi körét, székhelyét és telephelyeit és ellátottak részére 

nyitva álló egyéb 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.
 

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.  

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. 
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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. 
XI. számú módosítással 

Fenti esetben a telephely, ellátottak számára nyitva álló egyéb 

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. 
XI. számú módosítással 

Az Intézmény fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos 

költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti állami támogatások, 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. 

6. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a 
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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 
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Szociális Alapszolgáltatási Központ működési engedélye módosításának jogerőre 
emelkedése napjától kezdődően kell alkalmazni.  

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.  

4.11. XI. számú módosítással A Társulási Megállapodás XI. számú módosítása 2014. április 1. 
napján lép hatályba.  

Melléklet:  1. sz. melléklet: A közösen fenntartani tervezett intézményekről. 

2. sz. melléklet: Tagnyilvántartás. 
XI. számú módosítással 

3. sz. melléklet: A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 

kormányzati funkció 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 
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Kőszárhegy Község Önkormányzata képviseletében: 

    Borján Péter sk.  Molnárné Torman Renáta sk. 
      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. 
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 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 

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 

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. 
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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 102/2011.(IX.13.) sz. határozatával módosított 

69/2011. (IV.18.) sz. határozatával.  

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 57/2013. (XI.27.) sz. határozatával 

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testülete 115/2013. (XI.27.) sz. határozatával 

Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete 59/2013. (XI.25.) sz. határozatával 

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 144/2013. (XI.27.) sz. határozatával 

Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 69/2013. (XI.19.) sz. határozatával 

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 143/2013. (XI.28.) sz. határozatával 

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 169/2013. (XI.28.) sz. határozatával 

Moha Község Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2013. (XI.27.) sz. határozatával 

Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 74/2013. (XI.22.) sz. határozatával 
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Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 217/2013. (XI.27.) sz. határozatával 

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 162/2013. (XI.28.) sz. határozatával 

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 96/2013. (XI.26.) sz. határozatával 

Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 97/2013. (XI.26.) sz. határozatával 

Sárszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 209/2013. (XII.02.) sz. határozatával 

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 138/2013. (XI.25.) sz. határozatával 

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete 125/2013. (XI.27.) sz. határozatával  

Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 203/2013. (XI.28.) sz. határozatával 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 595/2013. (XI.29.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  
 
 

XI. számú módosítással
 A Társulási Megállapodás XI. számú módosítását a Társult Képviselő-testületek az 

alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Csór Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Füle Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Moha Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Nádasdladány Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Sárszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával  

Zámoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2014. (……...) sz. határozatával 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …./2014. (……...) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  
 
 
Az I., II., III., IV., V., VI. VII., VIII., IX., X. és XI. 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, 2014. …………………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 
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 /: Varga István :/ /: Borján Péter :/ 

Jenő Község Önkormányzata  Kőszárhegy 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 :/ 

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 
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Záradék: 

A Társulási Megállapodás XI. 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 

/: 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  



 

 

 
XI. számú módosítással 3. sz. melléklet 

 

A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás alaptevékenységének kormányzati 
funkciók szerinti besorolása: 

 kormányzati funkció megnevezés 
kormányzati 

funkció száma 

1. 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011130 

2. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 

3. 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
013350 

4.
 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások 
013360 

5.
 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231 

6.
 

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 041232 

7.
 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 

8. Országos közfoglalkoztatási program 041236 

9. Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 

10. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 

11. Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 

12. Gyermekek átmeneti ellátása 104012 

13. Gyermekek napközbeni ellátása 104030 

14. Gyermekjóléti szolgáltatások 104042 

15. Házi segítségnyújtás 107052 

16. Családsegítés 107054 



 

 

1. számú függelék 
 

IX. számú módosítással 
Hatályon kívül helyezve 

 
 
Nagy Dániel polgármester 
Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Polgármesterétől az alábbi levelet kaptuk, hogy járuljon 
hozzá a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (V. 9.) önkormányzati rendelet módosításához, 
mivel Pátka község is a Kistérségi Társulás tagja.  



 

 

T i s z t e l t  K ö z g y ű l é s !  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 86. §-ban, 

valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 94. §-ban foglalt feladat-ellátási kötelezettségeit elsősorban a fenntartásában 

lévő szociális és gyermekvédelmi intézményrendszerén, valamint a Székesfehérvári Többcélú 

Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában lévő intézményen keresztül biztosítja a 

település lakossága részére. Az Önkormányzatnak, mint az intézményrendszer fenntartójának 

rendeletben szükséges szabályoznia az intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakat, mely 

rendelet tartalmazza továbbá ellátásonként a tárgyévre tervezett adatok alapján számított szolgáltatási 

önköltséget.  

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjai 

megállapításának szabályait az Szt. 114. § - 119/B. § - ai, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet szabályozzák, a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért 

és gyermekek átmeneti gondozásáért fizetendő térítési díjak megállapításának szabályait pedig a Gyvt. 

146. § - 151. § - ai és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 

29.) Korm. rendelet rögzítik.  

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások 

intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség (2014. évi tervezett adatok alapján számított) és a 

központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás (2014. évi) egy főre jutó összegének a 

különbözete, melyet szolgáltatásonként külön-külön kell meghatározni. (Kivételt képez a bölcsődei 

gondozási díj, ahol a szolgáltatási önköltséget az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentve kell 

meghatározni, valamint a  

Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon, mely esetben a szakellátáshoz a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósága biztosítja az állami támogatás összegét.)  

A bölcsődék esetében a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a 

gyermekétkeztetésre vonatkozóan külön kell meghatározni az intézményi térítési díjat. A Közgyűlés a 

kisgyermekes családok támogatása érdekében bölcsődei gondozási díjat 2012. évtől nem állapított 

meg, annak bevezetése jelenleg sem indokolt. 

A fenntartónak lehetősége van az Szt. 115. § (10) bekezdésében, valamint a Gyvt. 147. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, hogy az intézményi térítési díjat a maximum 

megállapítható összegnél alacsonyabb összegben határozza meg, mely esetben az intézmény 

finanszírozhatósága érdekében a fennmaradó részt az önkormányzat az egyéb bevételeiből biztosítja.  

Az intézményi térítési díj összege nem azonos az ellátott által fizetendő személyi térítési díjjal. A 

személyi térítési díj megállapítása az ellátást biztosító intézmény vezetőjének hatásköre, mely 

kiszámításánál figyelembe kell venni az Szt. 115. - 119. § -aiban és a Gyvt. 148. - 151. § -aiban, a fenti 

Korm. rendeletekben rögzített szabályokat, valamint az e rendeletben biztosított kedvezményeket, így a 

szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek és fogyatékos személyek nappali ellátását, 

valamint a családok átmeneti otthonát igénybe vevők személyi térítési díját az intézményvezető saját 

hatáskörében csökkentheti a rendeletben meghatározottak szerint. 

A személyi térítési díj a szociális ellátások esetében nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő 

rendszeres havi jövedelmének jogszabályban meghatározott hányadát. 



 

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának meghatározásakor kiemelt figyelemmel kell lenni az 

óvodák és iskolák esetében az étkezést biztosító konyhákkal kötött vállalkozási szerződésekre. Ezen 

szerződések rögzítik a rezsi összegét is, mely a nyersanyagnorma értékével összefüggő. 

Átlag 2 % - os emelés közel 19 millió Ft többletkiadást okozna az Önkormányzat számára. 

A nyersanyagnormát legutóbb 2012. évben emelte meg az Önkormányzat, most további emelése nem 

javasolt. A fogyatékos személyeket ellátó szakiskolában a tanítási idő napi 7 óra, mely során 

lehetőséget biztosítanak a tízórai és az uzsonna igénybevételére is az általános iskolai 

nyersanyagnorma összegéért. Javasolt ezt a gyakorlatnak megfelelően a táblázatban is rögzíteni.  

A házi segítségnyújtás és a helyettes szülői hálózat feladatokat az Önkormányzat a Székesfehérvári 

Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény útján látja el. Az Szt. 92. § (1) bekezdése, 

valamint a Gyvt. 29. § (3) bekezdése értelmében a fizetendő térítési díjakról a társulási 

megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet. A Társulás valamennyi 

önkormányzata által jóváhagyott hatályos Társulási Megállapodás VI/1.17. pontja alapján a 

rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.  

A Társulás fenntartásában lévő intézményben nem javasolt 2014. évben térítési díjemelés tekintettel 

arra, hogy a helyettes szülői ellátás igénybevételére már évek óta nem került sor, valamint a házi 

segítségnyújtásra megállapított intézményi térítési díj 2012. évben jelentősen emelkedett, mely az 

ellátottak számában drasztikusan csökkenést eredményezett. A személyi térítési díjak beszedésére a 

finanszírozhatóság érdekében nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához 

a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeitől hozzájáruló nyilatkozatot szükséges 

bekérni. Tekintettel azonban arra, hogy a kistérségben ellátott feladatok intézményi térítési díja az 

előző évhez képest nem változik a nyilatkozatok bekérése nem került sor. 

A rendelet-tervezetben szereplő intézményi térítési díjak az előterjesztés készítése során az 

intézményvezetőkkel egyeztetve kerültek meghatározásra. Figyelemmel a KSH által közzétett 

2013. évi inflációs rátára, valamint a rezsicsökkentési intézkedések hatásaira, jelenleg egyik ellátási 

formában sem javasolt az intézményi térítési díjak emelése az előző évihez képest, így az intézményi 

térítési díjak emelésére nem teszek javaslatot, csupán a jogszabályban rögzített fenntartói 

kötelezettségre – a szolgáltatási önköltség évenkénti megállapítására – tekintettel készült az 

előterjesztés, valamint a speciális szakiskola tekintetében a gyakorlat átvezetése történik meg.  

Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján a fenntartónak a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett 

adatok alapján a tárgyév április 1-jéig meg kell határoznia azzal, hogy a szolgáltatási önköltség év 

közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

A szolgáltatási önköltség az intézmények vezetői által a 2014. évi költségvetési adatok alapján 

készültek el, mely nem foglalja magába a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozókat (485.75 

álláshely) érintően a tárgyévi cafetéria juttatások, valamint 2014. évben bevezetésre került ágazati 

pótlék kifizetésének költségeit sem.  

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot a megvitatást 

követően szíveskedjen elfogadni. 

 

       dr. Cser-Palkovics András 

polgármester 
 
 
Nagy Dániel polgármester 



 

 

Amennyiben kérdés, hozzászólás, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt, úgy kérem a 

képviselő-testületet, hogy az írásos anyagnak megfelelően járuljon hozzá a Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Közgyűlése által meghozandó, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (V. 9.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
54/2014.(III.06.) önkormányzati határozata 

a Székesfehérvár Megyei Jogú Város  személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (V. 9.) 

önkormányzati rendelet módosításának tudomásul vételéről. 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város 13/2011.(V.9.) önkormányzati rendelet 
módosítására alkotott tervezetet az alábbiak szerint: 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában foglalt 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában 

biztosított feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (V. 9.) 

önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:  

1.§    A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (V. 9.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet)  

7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ Az intézményi térítési díj alapját szolgáló, az Szt. 115. § (1) bekezdésében, illetve 

a Gyvt. 147. § (1) bekezdésében szabályozott szolgáltatási önköltség és a központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének – 

bölcsődei gondozás esetében az állami támogatás mellett az élelmezés 

nyersanyagköltségének, fogyatékosokat ellátó szakosított ellátások esetén külön 

megállapodásban biztosított támogatás összegének – a különbözetét 

szolgáltatásonként az 5. számú melléklet tartalmazza.” 

2.§ (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 (2) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 

 (3) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. 

3. §  (1) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. 



 

 

 (2) E rendelet 2014. április 2. napján hatályát veszti. 

 dr. Cser-Palkovics András dr. Bóka Viktor 

 polgármester jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendeletet 2014. ………….. napján kihirdettem.  

 dr. Bóka Viktor 

 jegyző 



 

 

1. sz. melléklet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése……/2014.……..önkormányzati rendelethez  

 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 

ÁFÁ nélkül 

 

ellátási forma étkezési forma 

Nyersanyagnorma összegével  

megegyező intézményi térítési díj 

(nettó) 

(Ft/adag) 

bölcsődei ellátás 

reggeli 50 Ft 

ebéd 200 Ft 

uzsonna 60 Ft 

összesen: 310 Ft 

óvodai ellátás 

tízórai 65 Ft 

ebéd 195 Ft 

uzsonna 55 Ft 

összesen: 315 Ft 

általános iskolai 

ellátás 

tízórai 75 Ft 

ebéd 255 Ft 

uzsonna 70 Ft 

összesen: 400 Ft 

speciális szakiskola tízórai 75 Ft 

középiskolai ellátás ebéd 275 Ft 

speciális szakiskola uzsonna 70 Ft 

középiskola 

kollégiumi ellátás 

reggeli 130 Ft 

ebéd 275 Ft 

vacsora 190 Ft 

összesen: 595 Ft 

 



 

 

2. sz. melléklet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése……/2014.……..önkormányzati rendelethez  

 

Intézmény székhelye,  típusa, ellátási 
forma (szolgáltatásonként külön-külön) 

1 ellátottra 
jutó 2014. 

évi 
önköltség 

évi összege 

1 ellátottra 
jutó 2014. 

évi 
önköltség 

havi 
összege 

1 ellátottra 
jutó 2014. 

évi önköltség 
napi összege  

  (Ft/fő/év) (Ft/fő/hó) (Ft/fő/nap) 

Egyesített Szociális Intézmény   

I. Sz. Idősek Otthona   

fokozott ápolást igénylő demens ellátás 2 265 000 Ft 186 164 Ft 6 205 Ft 

átlagos szintű ápoló-gondozó ellátás 2 235 271 Ft 183 721 Ft 6 124 Ft 

II. Sz. Idősek Otthona   

fokozott ápolást igénylő demens ellátás 2 266 667 Ft 186 301 Ft 6 210 Ft 

átlagos szintű ápoló-gondozó ellátás 2 240 488 Ft 184 150 Ft 6 138 Ft 

III. Sz. Idősek Otthona   

fokozott ápolást igénylő demens ellátás 2 292 308 Ft 188 409 Ft 6 280 Ft 

átlagos szintű ápoló-gondozó ellátás 2 252 500 Ft 185 137 Ft 6 171 Ft 

Időskorúak Gondozóháza 2 250 658 Ft 184 986 Ft 6 166 Ft 

Idősek Klubja nappali ellátás (étkezés 
nélkül) 

501 250 Ft 41 937 Ft 1 997 Ft 

Idősek Klubja nappali ellátás (étkezéssel) 694 301 Ft 58 089 Ft 2 766 Ft 

  (Ft/adag/év) (Ft/adag/hó) (Ft/adag/nap) 

Szociális étkeztetés (kiszállítás nélkül) 193 051 Ft 16 152 Ft 769 Ft 

Szociális étkeztetés (kiszállítással) 220 625 Ft 18 459 Ft 879 Ft 

Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított 
Otthon 

      

Fogyatékos Személyek nappali ellátása 
(étkezés nélkül) 

939 405 Ft 78 596 Ft 3 743 Ft 

Fogyatékos Személyek nappali ellátása 
(étkezéssel) 

1 212 760 Ft 101 466 Ft 4 832 Ft 

Fogyatékos Személyek Otthona 3 616 484 Ft 297 245 Ft 9 908 Ft 

Fogyatékos Személyek Gondozóháza 2 304 161 Ft 189 383 Ft 6 313 Ft 

Kríziskezelő Központ   

Családok Átmeneti Otthona  1 646 828 Ft 135 356 Ft 4 512 Ft 

    

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása    

Sörház tér 3. földszinti részleg 1 216 646 Ft 99 998 Ft 3 333 Ft 

Sörház tér 3. emeleti részleg 1 151 273 Ft 94 625 Ft 3 154 Ft 

Kikindai u. 8. részleg 1 229 859 Ft 101 084 Ft 3 369 Ft 

Széchenyi u.60. részleg 1 513 373 Ft 124 387 Ft 4 146 Ft 

  (Ft/adag/év) (Ft/adag/hó) (Ft/adag/nap) 

Szociális étkeztetés 172 189 Ft 14 406 Ft 686 Ft 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat fenntartásában lévő 

bölcsődék  
(Ft/nap/év) (Ft/nap/hó) (Ft/nap/nap) 

Bölcsődei gondozás 1 288 030 Ft 107 763 Ft 5 132 Ft 



 

 

Székesfehérvári Kistérségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ 

      

Helyettes szülői ellátás 690 400 Ft 56 745 Ft 1 892 Ft 

Családi napközi 2 393 200 Ft 200 228 Ft 9 535 Ft 

  (Ft/fő/év) (Ft/fő/hó) (Ft/fő/óra) 

Házi segítségnyújtás (A napi összegnél az 
egy órára jutó önköltség szerepel) 

434 795 Ft 65 100 Ft 2 189 Ft 

 



 

 

3. sz. melléklet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése……/2014.……..önkormányzati rendelethez  

 

Intézmény székhelye,  típusa, 
ellátási forma                                            

(szolgáltatásonként külön-külön) 

1 ellátottra 
jutó 2014. évi 

önköltség 
összege 

1 
ellátottra 

jutó 
2014. évi  

állami 
támogatás 
összege 

1 ellátottra 
jutó 

megállapítható 
intézményi 
térítési díj 
maximális 

napi összege 
2014. évben 

  (Ft/fő/év) (Ft/fő/év) (Ft/fő/nap) 

Egyesített Szociális Intézmény       

I. Sz. Idősek Otthona       

fokozott ápolást igénylő demens 
ellátás 

2 265 000 Ft 
1 093 623 

Ft 
3 209 Ft 

átlagos szintű ápoló-gondozó ellátás 2 235 271 Ft 
1 093 623 

Ft 
3 128 Ft 

II. Sz. Idősek Otthona       

fokozott ápolást igénylő demens 
ellátás 

2 266 667 Ft 
1 093 623 

Ft 
3 214 Ft 

átlagos szintű ápoló-gondozó ellátás 2 240 488 Ft 
1 093 623 

Ft 
3 142 Ft 

III. Sz. Idősek Otthona       

fokozott ápolást igénylő demens 
ellátás 

2 292 308 Ft 
1 093 623 

Ft 
3 284 Ft 

átlagos szintű ápoló-gondozó ellátás 2 252 500 Ft 
1 093 623 

Ft 
3 175 Ft 

Időskorúak Gondozóháza 2 250 658 Ft 
1 093 623 

Ft 
3 170 Ft 

Idősek Klubja nappali ellátás 
(étkezés nélkül) 

501 250 Ft 109 000 Ft 1 563 Ft 

Idősek Klubja nappali ellátás 
(étkezéssel) 

694 301 Ft 164 360 Ft 2 111 Ft 

    (Ft/adag/nap) 

Szociális étkeztetés (kiszállítás 
nélkül) 

193 051 Ft 55 360 Ft 549 Ft 

Szociális étkeztetés (kiszállítással) 220 625 Ft 55 360 Ft 658 Ft 

Frim Jakab Képességfejlesztő 
Szakosított Otthon 

      

Fogyatékos Személyek nappali 
ellátása (étkezés nélkül) 

939 405 Ft 500 000 Ft 1 751 Ft 

Fogyatékos Személyek nappali 
ellátása (étkezéssel) 

1 212 760 Ft 500 000 Ft 2 840 Ft 

Fogyatékos Személyek Otthona 3 616 484 Ft 
1 255 056 

Ft 
6 470 Ft 

Fogyatékos Személyek 
Gondozóháza 

2 304 161 Ft 
1 141 895 

Ft 
3 184 Ft 

Kríziskezelő Központ       

Családok Átmeneti Otthona  1 646 828 Ft 635 650 Ft 2 770 Ft 

        



 

 

Hajléktalan Személyek Átmeneti 
Szállása  

      

Sörház tér 3. földszinti részleg 1 216 646 Ft 468 350 Ft 2 050 Ft 

Sörház tér 3. emeleti részleg 1 151 273 Ft 468 350 Ft 1 871 Ft 

Kikindai u. 8. részleg 1 229 859 Ft 468 350 Ft 2 086 Ft 

Széchenyi u. 60. részleg 1 513 373 Ft 468 350 Ft 2 863 Ft 

    (Ft/adag/nap) 

Szociális étkeztetés 172 189 Ft 55 360 Ft 465 Ft 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat fenntartásában 

lévő bölcsődék 
  

normatíva 
és étkezés 
költsége 
áfával 

(Ft/fő/nap) 

Bölcsődei gondozás 1 288 030 Ft 592 919 Ft 2 758 Ft 

Székesfehérvári Kistérségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ 

    

Helyettes szülői díj 690 400 Ft 635 650 Ft 150 Ft 

Családi napközi 2 393 200 Ft 348 660 Ft 8 146 Ft 

      (Ft/fő/óra) 

Házi segítségnyújtás 434 795 Ft 188 500 Ft 2 189 Ft 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse az érdekelteket. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3. A Vak Bottyán téri emlékművekkel kapcsolatos egyes kérdések 
Előterjesztő. Nagy Dániel polgármester 

 
Nagy Dániel polgármester 
A Katolikus Egyházközség folyamatban levő pályázata keretén belül nyújtanánk be- együttműködési 
megállapodás keretén belül – az emlékműveink és azok környezetének felújítását. Ez legfőképpen az 
I. Világháborús emlékművet és környékét érintené, valamint a Vak Bottyán téri emlékparkban levő 
zászlótartóinkat.  
A pályázathoz mellékelni kell az együttműködési megállapodást, valamint az, hogy az önkormányzat 
mennyi önrészt vállal a pályázat megvalósításához. Ez az elbírálásnál előnyt jelenthet.  
 
Buda József képviselő 
Szerintem az önkormányzat 10% önrészt vállaljon e beruházás megvalósítása érdekében.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A teljes felújításra vonatkozóan kb. 1,5 millió forint értékkel számoltunk. Ebbe bele tartozna: 

- az I. Világháborús emlékmű teljes megtisztítása, valamint a nevek újra aranyozása 

- az emlékmű környékének térkövezése, kb 25-30 m² 
- zászlótartók felújítása 

 
Másik pályázat is került kiírásra, új szobor létrehozására. 
Ha ez sikerülne, akkor a meglévő szobor talapzatra jó lenne egy „Szent István”-t ábrázoló szobrot 
készíttetni, ezt is a parkba helyeznénk el, ahol mindenkor meg lehetne tartani az augusztus 20-ai 
ünnepséget.  
 



 

 

Buda József képviselő 
A „Trianoni emlékkereszt”-et kellene még a parkba hozni, és akkor minden fontos ünnepet itt, egy 
helyen meg lehetne tartani kulturált körülmények között.  
Nagy Dániel polgármester 
Ezeknek a projekteknek a megvalósítására kellene kötni az együttműködési szerződést a Katolikus 
Egyházzal.  
Az idei év egy emlékév, amit méltón meg tudnánk ünnepelni, ha ezeket a beruházásokat sikerülne 
megvalósítanunk.  
 
Határozati javaslatom: a képviselő-testület kössön együttműködési megállapodást a Katolikus 
Egyházközséggel annak érdekében, hogy a Vak Bottyán téri parkban az emlékhelyeket ki tudjuk 
alakítani.  
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy kérem a 
képviselő-testületet szavazzon a határozati javaslatban elhangzottakról. 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testület 
55/2014.(III.06.) önkormányzati határozata 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködésben a Pátkai Katolikus 
Egyházközséggel pályázni kíván a településen lévő első világháborús emlékmű felújítása, valamint 
a Vak Bottyán téren található szobortalapzaton megvalósuló Szent István szobor építésére. A 
pályázat benyújtásához tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot ad az Önkormányzat a fent nevezett 
ingatlanra. Az első világháborús emlékmű felújítására 150 ezer Ft összeget elkülönít a költségvetési 
tartalék terhére. A Szent István szobor építésére a szükséges önerőt nyertes pályázat esetén a 
költségvetéséből finanszírozza. A pályázat benyújtásához együttműködési megállapodást köt a 
Katolikus Egyházközséggel az alábbiak szerint: 
 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött a 
 

Pátka Község Önkormányzata  

Székhely: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. 

Adószám: 15727464-2-07 

KSH statisztikai számjel: 15727464-8411-321-07 

Képviselője: Nagy Dániel Ferenc 

(továbbiakban: Önkormányzat) 
 
valamint a 
 
Pátkai Római Katolikus Egyházközség  

Adószám:  19821546-1-07 



 

 

Bankszámlaszám:  10702105-47188703-51100005 

Bírósági nyilvántartásba vétel száma:  Pk.60.141/1995/11 

Székhelye:  8092 Pátka, Vak Bottyán tér, 29 

Képviselője:  Tallér Krisztián 

(továbbiakban Egyházközség) 
 
(továbbiakban együttesen Felek) között a Vak Bottyán tér 2014-évi fejlesztési pályázatai 
végrehajtására. 
 
 
 
1. A Megállapodás tárgya 
 
a./ Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával vállalják, hogy a jelen 
megállapodásban kitűzött és jóváhagyott célok elérését közös együttműködéssel valósítják 
meg, a Projektek megvalósítása érdekében a pályázatban vállalt kölcsönös 
kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik. 
 
 
b./ A 2014-évben kitűzött célok, a Vak Bottyán téren készülő park területén meglévő 
szobor talapzatra Szent István szobor elkészítése pályázat keretén belül. Az első 
világháború áldozatai emlékművének tisztítása, aranyozása, az emlékmű környezetének 
rendezése.  
 
 
2. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek 
 
a./ Önkormányzat a Projektben vállaltaknak megfelelően irányítja és koordinálja a Felek 
tevékenységét, valamint ellátja a projektmenedzseri feladatokat a lebonyolító alapítvány, 
a támogatásközvetítő szervezet és más harmadik személyek előtt. 
 
b./ Önkormányzat kijelenti, hogy a pályázatokban vállaltakért egyedül ő viseli a jogi 
felelősséget. 
 
c./ Egyházközség kijelenti, hogy a Önkormányzattal együttműködik a pályázat 
megvalósítása során. 
 
3. Egyházközség vállalt szakmai feladatai  
 
a./ A Projekt megvalósítása érdekében a Egyházközség az alábbi feladatokat az alábbi 
ütemezéssel vállalja: 
 

(2) Vak Bottyán téri felújítás örökségvédelmi engedélyét biztosítja (pályázat 
benyújtásakor) 

(3) Pályázatot nyújt be az I. világháborús emékmű felújítására és környezetének 
helyreállítására 

(4) Pályázat megvalósításában közreműködik 
(5) Megvalósítást követően a 2014. július 26-28 közt az első és világháború Pátkai 

áldozatainak emlékére rendelt misét tart 
(6) Együttműködik a Szent István szobor kialakításában 
 



 

 

 
b./ Egyházközség kijelenti, hogy az ütemezés és a Projekt tartalmának – Önkormányzatot 
érintő – módosításait Önkormányzattal előzetesen egyezteti.  
 
c./ Egyházközség kijelenti, hogy a fenti tevékenységekről a Önkormányzattal folyamatosan 
egyeztet. 
 
4. Önkormányzat vállalt szakmai feladatai  
 
a./ A Projekt megvalósítása érdekében a Önkormányzat az alábbi feladatokat az alábbi 
ütemezéssel vállalja: 
 

(7) Vak Bottyán téren készülő Szent István szobor örökségvédelmi engedélyét biztosítja 
(a szobor elhelyezésekor) 

(8) Pályázatot nyújt be a Szent István szobor elkészítésére 
(9) Pályázatok megvalósításában közreműködik 
(10) Biztosítja a Pályázatokhoz szükséges Önerőt 
(11) Megvalósítást követően a 2014. július 26-28 közt az első és világháború 

Pátkai áldozatainak emlékére ünnepséget szervez. 
(12) Szent István szobor avatására ünnepséget tart. 
(13) Tulajdonosi hozzájárulását adja a felújításhoz 
(14) Beszerzi az fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdoni lapját és 

térképmásolatát. 
 
b./ Önkormányzat kijelenti, hogy az ütemezés és a Projekt tartalmának – Egyházközség 
érintő – módosításait Egyházközséggel előzetesen egyezteti.  
 
c./ Önkormányzat kijelenti, hogy a fenti tevékenységekről az Egyházközséggel 
folyamatosan egyeztet. 
 
5. Az eredmények, tulajdon és használati joga 
 
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során létrejövő eredmények, 
vagyontárgyak és szellemi termékek tulajdon- joga a Önkormányzatot illetik mivel az 
ingatlan az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. A projekt használati joga mindkét 
Felet megilleti, Felek tevékenységei során a létrejött tulajdont díjmentesen használhatják. 
 



 

 

6. Az Együttműködési Megállapodás felmondása 
 
6.1 A Egyházközség általi rendkívüli felmondás 
 
a./ Rendkívüli felmondásra csak a Önkormányzat olyan súlyos szerződésszegése miatt, vagy 
olyan egyéb okból van lehetőség, ami a jelen szerződés teljesítését a Egyházközség 
számára lehetetlenné teszi. 
 

b./ Rendkívüli felmondás szándéka esetén az érintett Egyházközség a felmondását megelőzően 

legalább 15 nappal köteles egyeztetést kezdeményezni az Önkormányzatnál a Projekt 

veszélyeztetésének elkerülése érdekében.  

 

c./ A felmondási idő – a felek egyéb megállapodása hiányában – 60 nap, amelyen belül a 

Egyházközség változatlanul köteles mindent megtenni a szerződésszerű teljesítés érdekében.  

 

d./ Felmondás esetén a Egyházközség az Önkormányzattal a felmondási idő lejártától számított 8 

napon belül köteles a rábízott vagy általa használt anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban 

elszámolni és ezeket a Önkormányzatnak átadni, valamint az általa végzett szakmai munkáról a 

megfelelő szakmai és pénzügyi bizonylatokkal, dokumentumokkal beszámolni. 

 
6.2  A Önkormányzat általi rendkívüli felmondás 
 

a./ Önkormányzat felmondhatja a Egyházközséggel kötött Együttműködési Megállapodást, 

amennyiben Egyházközség tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár 

szakmai szempontból súlyosan és tartósan veszélyezteti. 

 
b./ Önkormányzat általi felmondás esetén a Egyházközség a felmondási idő lejártától számított 8 

napon belül köteles a rábízott vagy általa használt anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban 

elszámolni és ezeket a Önkormányzatnak átadni, valamint az általa végzett szakmai munkáról 

Önkormányzat felé a megfelelő szakmai és pénzügyi bizonylatokkal, dokumentumokkal beszámolni. 

 
 

7. Viták rendezésének módja és illetékessége 

 
a./ Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekednek, s a viták 
rendezése során együttműködést tanúsítanak a felmerülő vitás kérdések – kölcsönösen 
elfogadható - rendezése érdekében. 
 
b./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell 
alkalmazni. 
 

c./ A szerződéssel kapcsolatos jogi viták esetére a felek kikötik a Székesfehérvári Törvényszék 

illetékességét. 

 

 
Felek kijelentik, hogy a fenti szerződés tartalmát megismerték, s azt – mint akaratukkal egyezőt – 

elfogadták. 
 
Kelt: Pátka, 2014. március_ 
 



 

 

 
 
_________________________________  _________________________________ 
 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást írja alá az 
Egyházközséggel. 
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

4. Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Dosztály Csaba jegyző 

 
Dosztály Csaba jegyző 
A Képviselő-testület a 3/2014.II.05.) önkormányzati rendelettel elfogadta a hulladékgazdálkodásról 
szóló rendelkezéseket. A törvényességi felügyelőtől azt az észlelést kaptam, hogy formai hiba történt 
a rendelet alkotásba, ami azt jelenti, hogy az elejére bekerült bevezetést nem szabad lett volna 
beleírni, így e miatt most új rendeletet kellene alkotni, amibe ez már nem szerepel.  
Az új rendelet 1-3 pontja átszámozásra került, majd ezt követően maradt a régi számozása. Az utolsó 
pontban hatályon kívül helyeznénk az előző rendeletet és ezt követően hatályos lenne már az új 
rendelet.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti változtatásokkal fogadja el az általam beterjesztett 
új rendeletet a hulladékgazdálkodásról.  
 
Nagy Dániel polgármester 
A rendeletünk 12.6 pontjában az szerepel, hogy előzetes egyeztetés után lehet megállapodást kötni a 
Depónia Kft-vel. Ha a mi rendeletünkben ez szerepel, akkor ennek megfelelően kell megkötni a 
Depónia Kft-vel is a szolgáltatási szerződést. 
Elfogadásra javasolom az új rendeletet.  
 
Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy 
szavazásra teszem fel a kérdést: elfogadja-e a Képviselő-testület a település hulladékgazdálkodásáról 
szóló rendeletet a változtatások átvezetése után? 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeltet 
alkotja: 
 

Pátka Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 
4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelete 

a település hulladékgazdálkodásáról 
 
Párka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35. § a)-g) 
pontjában, a 39. § (2), (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el:  

Általános rendelkezések 
 

1. § (1) Pátka Község Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerin hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást tart fenn a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, 



 

 

ártalmatlanítására és kezelésére, és a felsorolt tevékenységek ellátásával kizárólag a Depónia 
Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft. (8000 Székesfehérvár, Zámoly köz 5.) székhelyű KÜJ 
száma: gazdasági társaság kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik. A hulladék lerakása a 
Székesfehérvár – Csala Pénzverő dűlőnél kialakított  hulladéklerakó telepen történik.  
Az együttműködés tartalmát és feltételeit külön szerződés rögzíti.  
(2) Pátka Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására vonatkozó 
hatáskörét a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra átruházta. 
(3) A közszolgáltatás, és annak ellátásárára feljogosított közszolgáltató szállító eszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedényben, vagy egyéb módon, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött 
települési szilárd hulladéknak a hulladékkezelő telepen való elhelyezés céljából történő rendszeres 
elszállítására terjed ki.  
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:  

a) az ingatlan használó által közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített 
gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és 
rendszeres, vagy alkalmi elszállítására 
b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd 
hulladék évente egyszer – előre egyeztetett - időpontban és helyeken, kihelyezett 
konténerrel – az erre a célra biztosított szállítóeszközén  történő begyűjtésére és a 
közszolgáltató általi elszállítására 
c) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési szilárd 
hulladék elhelyezésére, kezelésére és ártalmatlanítására.  

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határai 

 
2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Pátka község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) Az ingatlan használó e rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.   
 

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 
 

3. § (1) A szolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti 1 alkalommal köteles 
gondoskodni.  
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 
(3) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a 
települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a 
Szolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll. 

1 
 

4.    §  (1) A hulladékkezelési helyi szolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a 
szolgáltató az ingatlantulajdonost köteles a változást megelőzően legalább 5 nappal írásban, vagy 
hirdetmény útján tájékoztatni.  
(2) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat 
megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.  
(3) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az 
önkormányzat a szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg. A szállítási rend megváltozásáról a 
közszolgáltató előzetesen köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni.  
(4) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a 
rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján. 
 
 



 

 

Közszolgáltató jogai és kötelezettségei 
 
 
 

5. § (1) A közszolgáltató kötelessége - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt 
igénybevevő ingatlan használóktól - a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, valamint az 
egyéb gyűjtőedényben: 
a) a települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtése és elszállítása 
b) a hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények – magasabb szintű jogszabályokban foglalt – 
utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása 
c) a bármilyen okból a szállítási napon (kedd) elmarad hulladék szállítás 48 órán belüli pótlása  
d) a közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.  
e) a gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a károkozás 
neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az erről eredő karbantartási munka, és 
javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.  
f) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, 
pótlása az ingatlan használót terheli.  
(2) A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást 
megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, 
szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. 
(3) Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító – a hulladék eltakarításáról, a terület 
szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni. 
(4) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha: 
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a 
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben 
vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a 
környezetet, 
b) a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, 
amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, 
és nem minősül települései szilárd hulladéknak,  
c) a kihelyezett gyűjtőedény a 10. § (1) bekezdésben meghatározott tömeget meghaladó mennyiségű 
hulladékot tartalmaz.  
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Az ingatlan használó jogai és kötelezettségei 
 

6. § (1) Az ingatlan használó köteles az ingatlanán keletkező, vagy birtokába került települési 
szilárdhulladékot az e rendeletben meghatározott módon, vagy helyen gyűjteni, továbbá 
hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlan 
használó köteles: 
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre 
szorítani, 
b) a települési szilárdhulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra 
való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a 
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és 
épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a 
közbiztonságot ne zavarja;  



 

 

c) az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, a hulladékot e rendeletben 
feljogosított közszolgáltatónak átadni.  
(d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve a megfelelő űrtartalmú 
hulladékgyűjtő edényt biztosítani. 
(2) Ha az ingatlan használó a tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tény a keletkezését követő 15 napon belül a 
szolgáltatónak bejelenteni.  
(3) Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlan használót az olyan beépítetlen, 
vagy teljesen lakatlan ingatlan tekintetében, ahol életvitelszerűen senki sem tartózkodik és ahol 
hulladék sem keletkezik.  
(4) Az az ingatlan használó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy 
fióktelepéül is szolgált, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladékra a 
közszolgáltatást külön szerződéssel igénybe venni.  
(5) A közszolgálgatás igénybevételére kötelezett ingatlan használó a közszolgáltatásból nem vonhatja 
ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak 
részben veszi igénybe.  
 
7. § (1) Az ingatlan használó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a gyűjtési 
napon reggel 6,00 óra időpontig, a közterületen a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és 
ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a gyalogos- és 
járműforgalmat.  
(2) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének 
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos.  
(3) A gyűjtő edényzet folyamatos tisztántartása az ingatlanhasználó feladata. 
(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás szüneteltetését az időtartam megjelölésével, a 
közszolgáltatótól kérheti írásban, vagy személyesen, amennyiben az ingatlanban folyamatosan 
legalább 90 napig nem tartózkodik senki és emiatt hulladék sem keletkezik.   
(5) A szüneteltetési kérelem előzze meg a szüneteltetési időszakot.  
(6) Amennyiben a szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatás  szünetelérésre 
vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szünetelésére vonatkozó nyilatkozat 
benyújtásának időpontjáig visszamenőleg az általa meghatározott gyűjtőedény heti egyszeri ürítési 
gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.  
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei 

 
 
8. §  A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján közzé teszi.  
 
9. § A közszolgáltatási szerződésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:  
       a)   a szerződő felek megnevezése, címe; 

b) a szolgáltatással érintett ingatlan megnevezése, címe; 
c) a szerződés érvényessége, a változás bejelentésének kötelezettsége; 
d) a szolgáltató kötelezettségvállalása, a szolgáltatás gyakorisága; 
e) a háztartási hulladék megjelölése; 
f) a gyűjtőedény használatára, a ki- és behelyezésre vonatkozó kötelezettségek meghatározása; 
g) a szolgáltatási díj megállapításának alapja; 



 

 

h) a szolgáltatási díj megfizetésének módjára, határidejére vonatkozó rendelkezések; 
i) a közszolgáltatással kapcsolatos panasz kivizsgálása, 
j) a szerződéses jogviszony létrejöttére vonatkozó rendelkezések. 

 
 

Hulladékszállítás rendje 
 

10. § (1) A hulladékszállítás minden héten szerdai  napon történik. Ha ez a nap munkaszüneti nap, 
akkor a hulladék szállítás napjáról a közszolgáltató köteles az ingatlan használóit, továbbá  az 
önkormányzatot tájékoztatni, annak érdekében, hogy az önkormányzat is a  helyben szokásos módon  
( www.patka.hu) az ingatlanhasználókat  hirdetmény útján a változásról tájékoztatni tudja.   
(2) A közszolgáltató évente egy alkalommal a lomtalanításról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében – külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről, a 
hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató gondoskodik.  
 
 

A közszolgáltatás díja 
 
 

11. § (1)  Az ingatlan használó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt 
bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles 
megfizetni.  
(2) Az ingatlanhasználó változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között 
a szerződés létrejön.  
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásért a szolgáltató által utólag háromhavonként megküldött 
számla alapján díjat  köteles fizetni. 
(4) A díj meghatározását külön jogszabály tartalmazza.  
(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, összegszerűségével kapcsolatban az 
ingatlantulajdonos kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó 
hatálya nincs.  
(6) Az ingatlanhasználót terhelő díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás.  
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 
 
 
 
 

4 
Közszolgáltatás módja 

 
 

12. § (1)  A községben az ingatlanok tulajdonosai kötelesek ingatlanonként legalább 1 (egy) 
szabványos hulladékgyűjtő edényt (kuka) a szerződött hulladékmennyiségnek megfelelő méretben 
saját költségen biztosítani.   
(2) A közszolgáltatás körében az alábbi szabványos - gépi ürítésre alkalmas - űrtartalmú 
gyűjtőedények használhatóak:  

a) 60 literes szabványos tároló – egy-két fős háztartások, valamint a 65 év felettiek számára 
választható; 
b) 110-120 literes szabványos tároló – mindenki számára választható 
c) 240 literes szabványos tároló – mindenki számára választható  
d) 1100 literes szabványos tároló  

http://www.patka.hu/


 

 

(3) A gyűjtő edényzetet meghaladó mennyiségi háztartási hulladék, valamint a külterületi 
ingatlanokon keletkezett hulladék gyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását a szolgáltatónál 
beszerezhető emblémás hulladékzsák biztosítja.  
(4) A hulladékzsák egységárát a szolgáltató állapítja meg.  
(5) A szolgáltató köteles a gyűjtő edényzet mellé kihelyezett emblémás hulladékzsákot – 
többletköltség felszámolása nélkül - elszállítani.  
(6) A szelektív hulladékgyűjtés időpontját, annak gyakoriságát a szolgáltató – az önkormányzattal 
történő előzetes egyeztetés alapján – állapítja meg.  
(7) A zöldhulladék szállításának időpontját, annak gyakoriságát a szolgáltató – az önkormányzattal 
történő előzetes egyeztetés alapján – állapítja meg.  
(8) 1m3 hulladék hulladéklerakó telepre történő beszállításának lehetőségét, annak gyakoriságát  a  
szolgáltató az  önkormányzattal történő előzetes egyeztetés alapján – állapítja meg.  
(9) Lomtalanítás időpontját, annak gyakoriságát a szolgáltató – az önkormányzattal történő előzetes 
egyeztetés alapján – állapítja meg.  
 
 

Közterületen keletkező  hulladék gyűjtése és elszállítása 
 
13. § A közterületen keletkező háztartási és egyéb hulladékról az önkormányzat a Depónia Kft-vel 
kötött szerződés útján gondoskodik.  
 
 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 
 
 

14. § (1) Az adatkezelés a közszolgáltatással összefüggően az ingatlant használó személyének 
megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis 
létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése 
esetén annak nyilvántartása a szolgáltató kötelezettsége.  
(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-
és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  
(3) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes 
személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.  
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Záró rendelkezések 
 
15. § Ez a rendelet 2014. március 11-én lép hatályba, és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 3/2014. (II. 
5.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
  Nagy Dániel     Dosztály Csaba 

            polgármester            jegyző  



 

 

 
 
 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2014. március 10. 

P.H. 
                            Dosztály Csaba 
                                  jegyző 

 

 
5. Egészségügyben használt szúró-vágó eszközök kockázat értékelése 

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester 
 
Nagy Dániel polgármester 
 
Tájékoztatót kaptunk, miszerint az 51/2013 EMMI rendelet előírja az egészségügyi vállalkozásoknak a 
kockázatértékelésük felülvizsgálatát, módosítását az egészségügyben használt szúró-vágó eszközök 
fokozott kockázatára vonatkozóan. A rendelet bejelentési kötelezettséget is előír az egészségügyi 
vállalkozásokra vonatkozóan. 
További törvényi kötelezettség a biológiai kockázat becslés évenkénti felülvizsgálata és egyszeri 
jelentési kötelezettsége, valamint az évenkénti munkavédelmi oktatás. 
Móricz Zoltán, mint munkavédelmi szakember, valamint felesége, Dr. Haja Etelka foglalkozás-
egészségügyi szakorvos segítségével összeállították a szükséges dokumentációt, mely az alábbiakat 
tartalmazza: 
- egy új kockázatértékelést, ami tartalmazza a jogszabály előírásai szerinti éles, hegyes 
munkaeszközökre vonatkozó kockázat értékelést is, mely évente felülvizsgálandó. 

- egy új biológiai kockázatbecslést, melyet szintén évente kell felülvizsgálni.  

- munkavédelmi oktatást és ehhez kapcsolódó oktatási jegyzőkönyvet. 

- a biológiai tényezőkkel történő bejelentési lap elkészítését, melyet a Munkavédelmi Felügyelőségre 
kell megküldeni. 

- az éles, hegyes munkaeszközök bejelentési lapjának elkészítését, melyet a Munkavédelmi 
Felügyelőségre minden évben meg kell küldeni.  

 
A fenti dokumentumokat az oktatás során átadják és az aláírt bejelentési lapokat ezt követően 
megküldik a Munkavédelmi Felügyelőségre. 
A fenti dokumentumok összeállítását, az oktatást és a bejelentések megküldését 20.000- Ft-os számla 
ellenében vállalják, mely az OEP felé elszámolható. 
 
Az önkormányzatnak is a fenti rendelet értelmében el kell készíttetnie a kockázatértékelést. Ezt csak 
külső szereplő bevonásával tudjuk elkészíttetni, mivel saját szakemberünk nincs.  
 
Buda József képviselő 
A felajánlott árért szerintem azonnal meg kell rendelni, mivel ezek a kockázatértékelések törvényben 
előírt kötelezettségek és előállításuk igen drága, ezért a felajánlott összegért szerintem igen megérí 
elkészíttetni. 
 



 

 

Nagy Dániel polgármester 
Amennyiben más hozzászólás, kérdés, javaslat nem hangzott el a témával kapcsolatban, úgy 
szavazásra teszem fel a kérdést: elfogadja-e a képviselő-testület, hogy a védőnői szolgálat 
tevékenységi körében kockázatértékelést készíttessünk az ajánlatban megjelölt árért? 
 
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
56/2014.(III.06.) önkormányzati határozata 

a Pátka Község Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató szúró- vágó eszközökkel végzett 
tevékenységének kockázatértékeléséről 

 
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házi orvosi szolgálat részére érkezett árajánlat 
alapján megrendeli a Pátka Község Önkormányzat, mint egészségügyi szolgáltató szúró- vágó 
eszközökkel végzett tevékenységének kockázatértékelését.  
 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szerződés aláírásával.  
 
Felelős: Nagy Dániel polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Képviselői kérdések. 
Buda József képviselő 
Valószínű a Sport létesítménynél is lejár ebben az évben a tűzvédelmi és az érintésvédelmi 
kockázatértékelés. Utána kellene nézni és ha lejár akkor kérem a Polgármester Urat, hogy ezeket 
pótolja.  
 
 
Nagy Dániel polgármester 
Mivel több napirendi pont, kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester a rendkívüli nyílt 
ülést 18 óra 50 perckor bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
  Nagy Dániel      Dosztály Csaba 
  polgármester            jegyző 
 


