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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános  
testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) 
 
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
Szalmási Tamás Ferencné képviselő 
Dr. Fülöp Gyula    képviselő  
 

Tanácskozási joggal:  
 
                      Parajdi Cecília                             jegyző 
 
Távol maradt: 
 

Kasza Jánosné    alpolgármester 
  Törjék György    képviselő 
 
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület ülése határozatképes, 
mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 3 fő jelen van.  
Javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend kiegészítésének elfogadását, így ennek 
megfelelően a 6. napirend lenne a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása, és a 7. napirendként kerülnének megtárgyalásra az egyebek.  
 
A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 3 igen szavazattal – egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a 
következő napirendet fogadta el. 
 
N A P I R E N D: 
 
1./ Beszámoló a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi szakmai 
tevékenységér ől Bakonykúti településen – a Székesfehérvári Szociális Alapszolgáltatási Központ 
előterjesztésében 
 
2./ Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti  feladatainak ellátásáról szóló beszámoló - a jegyző 
előterjesztésében 
 
3./ Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásá ról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésén ek 
helyzete, a kintlév őségek behajtása érdekében tett intézkedések – a jegyző előterjesztésében 
 
4./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda m űködésére kötött intézményfenntartó társulás 
felülvizsgálatára – a polgármester előterjesztésében 
 
5./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi T ársulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatára, 
módosítására – a polgármester előterjesztésében  
6./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás i Társulás Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálatára és módosítására – polgármester előterjesztésében  
 
7./ Egyebek. 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1./ Beszámoló a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi szakmai 
tevékenységér ől Bakonykúti településen  - a Székesfehérvári Szociális Alapszolgáltatási Központ 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az előterjesztett írásos anyag mindenre kiterjedő, nagyon jól 
összefoglalt, részletes beszámoló. Tükrözi azt a munkát, melyet itt végeznek a családokért, az idősekért, és a 
gyermekekért. Ha megnézik a számokat nem nagy számok, egy-két család, egy-egy gyermek, és két-három idős 
érintett, de ilyen kis település Bakonykúti, és annak az egy-egy gyereknek, családnak is nagyon fontos, hogy 
segítsenek. Elmondta, csak köszönet jár az Alapszolgáltatási Központ minden munkatársának az itt végzett 
munkáért. Választás előtt állt Bakonykúti, hogy maradnak-e a Kistérségi Alapszolgáltatási Központban vagy sem. 
Az a döntés született, hogy maradnak. Megköszönte azt itt végzett munkát és átadta a szót Kenyár Zsuzsának az 
Alapszolgáltatási Központ munkatársának. 
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Kenyár Zsuzsa  hozzászólásában elmondta úgy érzi mindegyik szakmai egység igyekezett a legjobb tudása 
szerint ellátni a feladatot, és a beszámolót elkészíteni. Kiegészítéssel nem kívánt él. Hozzátette, ha kérdés lenne, 
akkor azokra szívesen válaszol, ennek érdekében egyeztetett a másik két szakmai egység vezetőjével is.  
 
Marics József polgármester  tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy személyi változás történt a házi gondozó 
személyében.  
 
Kenyár Zsuzsa  tájékoztatást adott arról, hogy miért is kellett, miért volt szükség a státusz módosításra. 
Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet, hogy helyettes gondozónőt is láthatnak a településen, ő 
Székesfehérváron gondozónő. Elmondta, hogy ígéretet kapott az intézményvezetőtől és a fenntartótól is, hogy a 
helyettes kolléganő tekintetében nem lesz változtatás, hiszen 2009 óta elég sok személyi váltást kellett megélni 
az itt élő házi gondozásban részesülő időseknek.  
 
Marics József polgármester  hozzászólásában kiemelte, ezt ő is kérte. Nagyon fontos dolognak tartja, hogy 
állandó ember legyen az időseknél, mert ez egy bizalmi állás is, bizalmi kapcsolat alakul ki a gondozott idős 
személy és a gondozó között. Elmondta, hogy a visszajelzések a helyettesítéssel kapcsolatosan jók, a 
helyettesítő kolléganőt elfogadják.  
 
Parajdi Cecília jegyz ő köszöntötte az ülésen megjelenteket. Elmondta valójában egy napirendi pontba is lehetet 
volna tárgyalni az 1. és 2. napirendi pontokat, miután szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A gyermekjóléti 
feladatok 2012 évi ellátása szerepel az idei munkatervben, miután ez a kötelező napirend. Ehhez képest kaptak 
az Alapszolgáltatási Központtól egy nagyon részletes, nagyon jól összeállított anyagot. Egy olyan anyagot, 
amilyen a munkavégzésük is. Kérte az Alapszolgáltatási Központ munkatársát, hogy adja át a feladatokat ellátó 
kollégáknak és az Intézmény szakmai vezetőinek a köszönetét az itt végzett munkájukért. Hozzászólásában 
kiemelte örül neki, hogy itt Bakonykútiban a továbbiakban is együtt fognak tudni dolgozni. Tájékoztatta a 
Képviselő-testület tagjait, hogy 2013. július 1-től Iszkaszentgyörgy és Csór községek saját szociális intézménnyel 
fogja ellátni a feladatokat. Tájékoztatást adott arról, hogy a gyermekjóléti feladatok ellátása minden településnek 
kötelező feladata, a családsegítés azonban 2000 fő felett kötelező, de megállapodás alapján az Alapszolgáltatási 
Központ az utóbbit is ellátja Bakonykútiban. Megemlítette, hogy talán a gyermekjóléti feladatok ellátása 
Bakonykútiban nem is lenne indokolt. Egy olyan gyermek volt, akivel volt ügyük, de nagyon fontosnak tartja a 
prevenciót. Úgy gondolja nagyon jól működik a jelzőrendszer. Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy egy 
kis félelme van azzal kapcsolatban, hogy 2013. január 1-vel elkerült a jegyzői hatáskörből a védelembe vételi 
eljárás és átkerült a járási kormányhivatalokhoz. Fontosnak tartja, hogy a járási hivatalnál, megfelelően tudjanak 
tájékoztatást kapni, tudomást szerezni hogyha egy kiskorúval, vagy a családdal gond lenne, mert csak is a 
szakemberek jelzéséből tudnak majd dolgozni és döntéseket hozni. Elmondta továbbá, hogy nem tartja 
indokoltnak, hogy a védelembe vételi eljárást hatáskörileg elvitték a járási hivatalokhoz. Úgy gondolja, helyi 
szinten, a jegyző és a helyi szakemberek odafigyelése továbbra is nagyon fontos, még ha a hatáskör a 
védelembe vétel tekintetében a járáshoz került is, de ez az ő szakmai véleménye.  
 
Kenyár Zsuzsa  hozzátette, ők azért bíznak abban, hogy úgy teszik meg a centralizálásokat, hogy hagynak meg 
kapcsokat a rendszerek között. Bíznak abban, hogy megmarad az a szerepkörűk, ami idáig is megvolt, és hogy a 
centralizálás nem fog a feladat–ellátások rovására menni. Elmondta sajnos ők is félnek attól, hogy nem lesz azzal 
a hatékonysággal való dolgozás, ami idáig volt, de ezért pedig a szakma elég erősen próbál lobbizni.  
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
26/2013. (V.30.) B. Önk. sz. határozata 

 
a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi szakmai tevékenységéről 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Kistérségi  
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi szakma i tevékenységér ől szóló beszámolót, amelyet az 
előterjesztés szerint elfogadott.  
 
 
2./ Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti  feladatainak ellátásáról szóló beszámoló - a jegyző 
előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést valamennyi 
képviselő megkapta. Ez az előterjesztett írásos beszámoló is mindenre kiterjedő, nagyon részletes anyag, és 
ahogy a jegyző asszony az előzőekben elmondta, valóban lehetett volna ezt a két napirendet együtt tárgyalni, 
hiszen szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az előterjesztésben bemutatásra került az, amivel a 
gyermekvédelemmel kapcsolatosan foglalkozni kell és nagyon jól be vannak mutatva a lehetőségek is.  
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Parajdi Cecília jegyz ő hozzászólásában elmondta, hogy a 2013. január 1-vel létrejött Iszkaszentgyörgyi Közös 
Önkormányzati Hivatalban személyi változások is történtek, és a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat is 
új kolléganő látja el. Bár a védelembe vételi eljárás hatáskörileg elkerült a jegyzőktől, de a jelzéseket a járási 
hivatalok felé szintén nagy odafigyeléssel fogjuk ellátni. Bíznak abban, hogy Bakonykútiban a jövőben sem lesz 
szükség a gyermekvédelem területén komolyabb döntésekre.  
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
27/2013. (V.30.) B. Önk. sz. határozata  

 
a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 
Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testülete megtárgyalta az önkormányzat gyermekvéde lmi 
és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló bes zámolót, amelyet az el őterjesztés szerint elfogad. 
 
3./ Tájékoztató az adóigazgatási feladatok ellátásá ról, a helyi adófizetési kötelezettség teljesítésén ek 
helyzete, a kintlév őségek behajtása érdekében tett intézkedések – a jegyző előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést valamennyi 
képviselő megkapta, és a szót átadta a jegyzőnek. 
 
Parajdi Cecília jegyz ő hozzászólásában elmondta, most már sokkal szívesebben beszél az adóigazgatási 
feladatokról, mint két évvel ezelőtt. Úgy gondolja, rendben van az adóigazgatás, sokat javult az adófizetési morál, 
bár most is kellett a március 15-ei fizetési határidő után egy kis türelmi időt adva fizetési felszólításokat kiküldeni, 
de már a felszólításokra is érkeztek befizetések, és nem sokan tartoznak. Elmondta a számadatokat megnézve is 
jól lehet látni, hogy 2012. évben a behajtások, illetve felszólítások hatására a hátralékokat szépen befizették a 
lakosok. Hozzátette, ami nagy és jelentős változás az előző évekhez képest, hogy 2013. január 1-től törvény 
alapján a gépjárműadó 60%-át a központi költségvetésnek kell átutalni. Nagyon jó, hogy a tavalyi év folyamán a 
nagy és jelentős hátralékokat be tudta az önkormányzat hajtani, mert nem úgy szól a jogszabály, hogy a 2013. 
január 1-től előírt, hanem a 2013. január 1-től befolyt gépjárműadó 60%-át kell a központi költségvetésnek 
átutalni. Tehát, ha még a településnek még mindig lenne egy jelentős összegű gépjárműadó hátraléka, és ebben 
az évben, illetve ettől az évtől lenne sikeres a behajtás, akkor annak a 60%-át is át kellene utalni a központi 
költségvetésnek. Elmondta továbbá, szerencsére már nincsenek problémák az adóigazgatási feladatokkal, és 
reméli, hogy a Képviselő-testületnek sincsenek problémái ezen igazgatási területtel. 
 
Marics József polgármester  hozzátette valóban már nincsenek problémák az adóigazgatási feladatokkal. 
Nagyon szépen rendbe lettek téve a nyilvántartások, az értesítéseket, felszólításokat időben megkapják a 
lakosok, és ha szükséges a behajtás, tudomása szerint az is következetesen és eredményesen zajlik. Elmondta, 
hogy nagyon jól tervezett a testület a költségvetésben, mert szinte fillérre pontosan annyi befizetés történik, mint 
amekkora összeggel tervezett a Képviselő-testület. A többlet az előző évi hátralékok behajtásából származik.  
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
28/2013. (V.30.) B. Önk. sz. határozata  

 
az adóigazgatási feladatok ellátásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete megtárgyalta az adóigazgatási feladatok 
ellátásáról, a helyi adófizetési kötelezettség telj esítésének helyzetér ől, a kintlév őségek behajtása 
érdekében tett intézkedésekr ől szóló tájékoztatót, melyet az el őterjesztés szerint elfogad. 
 
4./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda m űködésére kötött intézményfenntartó társulás 
felülvizsgálatára – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester  elmondta ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban még vannak nyitott kérdések. Az 
előterjesztésben voltak kipontozott részek, mivel csak most tudta csak odaadni a képviselő társainak a 
számításokat. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy ezek a számítások a jelenlegi helyzetre vonatkoznak, de 
pontosan nem tudja még, hogy mi lesz a szeptember 1. után, mivel a finanszírozás tekintetében jogszabályi 
változások várhatóak. Mindezt figyelembe véve javasolta, hogy az állami támogatások változása esetén a most 
javasolt hozzájárulás mértékét vizsgálják felül. Eddig  Iszkaszentgyörggyel volt társulási megállapodása 
Bakonykútinak, de a Társulás június 30-val vagy megszűnik, vagy át kell alakítani jogi személyiséggé. 
Megszűnés esetén a feladat ellátásra szerződést kell kötni. Elmondta mindenféleképpen azt szeretné, hogy a 
bakonykúti gyerekeknek adja meg a Képviselő-testület a lehetőséget, hogy továbbra is  az iszkaszentgyörgyi 
óvodába tudjanak járni. Javasolta elfogadni a feladatalapú szerződés megkötését, majd átadta a szót a jegyző 
asszonynak. 
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Parajdi Cecília jegyz ő elmondta egyetért a polgármester úrral. Hozzátette, azt is el tudja képzelni, hogy a 
megállapodásba beletennék egy pontba, hogy amennyiben az óvodai nevelés finnanszírozásában bármiféle 
jogszabályi változás történik a feladatellátási-megállapodást a felek újratárgyalják.  
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő hozzászólásában elmondta, ha a megállapodásban ez a mondat 
belekerülne azt korrektnek tartaná.  
 
Parajdi Cecília jegyz ő hozzátette, azt is el tudná képzelni a későbbiekben, ha a társulásban működtetett 
intézménnyel jobban járna Bakonykúti és Iszkaszentgyörgy, akkor át kell alakítani jogi személyiségűvé. Lehet, 
hogy még több támogatást, normatívát is lehetne igénybe venni jogi személyiségű társaság esetén. Elmondta a 
feladatellátási megállapodás megkötése most egy megoldás, de lehetséges, hogy egy év múlva születik egy 
jobb.Tájékoztatásul elmondta, pillanatnyilag nevelési jogviszonnyal rendelkező gyermekek száma 92, ez a szám 
nagyon magas, és ebből az óvodavezetőtől bekért adatok alapján 20 vidéki gyermek is van. Komoly viták 
alakultak ki ezzel kapcsolatban az óvodavezető és közte. Elmondta álláspontja szerint a régi és az új köznevelési 
törvény egyértelműen kimondta, és kimondja, hogy azt a gyermeket kell felvenni az óvodába akinek lakóhelye, 
vagy tartózkodási helye az óvoda illetékességi területén van, tehát Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti. Tájékoztatta 
a testületet, hogy 2014. szeptember 1-től törvény alapján minden 3 éves gyereknek kötelező lesz óvodába járni. 
Iszkaszentgyörgy azonban abban is gondolkozik, hogy plusz egy csoportot hoz létre, mert a már felvett gyerekek 
jogviszonyát nem szabad megszüntetni. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a mostani jogszabály alapján a 
gyermek létszám az nem a gyermek darabszámmal egyezik meg, hanem a hátrányos helyzet alapján, az SNI 
alapján lehet, hogy egy gyermek kettőnek vagy háromnak számít.  
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő megkérdezte, hogy a vidéki gyerekek után az érintett önkormányzatok 
fizetnek-e hozzájárulást. 
Marics József polgármester  válaszában elmondta, hogy nem. Hozzátette sajnos ez egy igazságtalan helyzetet 
eredményezhet, hiszen Bakonykúti fizet a többi önkormányzat pedig nem. És lehet, hogy pont a más települések 
gyerekei miatt kell majd plusz csoportot beindítani, ami viszont Iszkaszentgyörgynek és Bakonykútinak fog többlet 
költséget jelenteni.  
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő hozzászólásában megkérdezte, hogy azokkal az önkormányzatokkal 
szemben ahonnan gyermeket vettek fel nem – e lehetne valahogy, valamilyen módon fizetési, azaz hozzájárulási 
kötelezettséget érvényesíteni.  
Parajdi Cecília jegyz ő válaszában elmondta, azért nem, mert az lesz az önkormányzatok részéről a válasz, hogy 
miért tetszettek felvenni a gyerekeket, ha nem volt Iszkaszentgyörgyi lakcíme.  
 
Marics József polgármester  hozzászólásában kiemelte, minket sem kötelezhetne senki arra, hogy fizessük ezt 
az összeget be a gyerekek után, de a tisztesség és a korrekt együttműködés úgy kívánja, hogy fizessünk. 
Kiemelte a gyerekétkeztetés sem az óvodánál, sem pedig az iskolánál nem jön ki abból a normatívából, amit az 
állam nyújt.  
 
Parajdi Cecília jegyz ő elmondta a jövőben lehetségesnek tartaná még azt is, hogy úgy át gondolni az egész 
óvodai ellátás biztosítását, hogy a három településsel egy jogi személyiségű társulást létrehozni, a társulásnak 
tagja lehet Csór is és egy intézményvezető, egy szakmai közössége lenne az intézménynek. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő felszólalásában felhívta a figyelmet arra, hogy a köznevelési 
megállapodásban az irányítószám nem jól szerepel Bakonykúti tekintetében. 
 
Marics József polgármester  megköszönte az észrevételt. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében a társulás megszűntetésvel kapcsolatos javaslatról, 3 igen szavazattal – 
egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
29/2013. (V.30.) B. Önk. sz. határozata  

 
az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Közoktatási Intézményi Társulás felmondásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete megtárgyalta az Iszkaszentgyörgyi Vackor 
Óvoda m űködtetésére kötött Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Közo ktatási Intézményi Társulás  2013. június 
30. napjával, közös megegyezéssel történ ő megszűntetésére vonatkozó javaslatot, amelyet  elfogad. 
 
A képvisel ő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulás megszűntetésével kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében a feladatellátási megállapodás megkötéséről , 3 igen szavazattal – 
egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
30/2013. (V.30.) B. Önk. sz. határozata  

 
Feladat-ellátási megállapodás megkötésére  

 
 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képvisel ő-testülete megtárgyalta Iszkaszentgyörgy Község 
Önkormányzatával  a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §- a alapján  az óvodai 
nevelési feladatok ellátására vonatkozó, a határoza t mellékletét képez ő feladatellátási megállapodást, 
amelyet elfogad azzal a kiegészítéssel, hogy  a meg állapodás szövege egészüljön ki azzal, hogy 
„amennyiben az óvodai nevelés finnanszírozásában bá rmiféle jogszabályi változás történik a 
feladatellátási-megállapodást a felek újratárgyaljá k”.  
 
A képvisel ő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapo dás ezen feltételekkel történ ő aláírására. 
 
 
5./ Javaslat a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi T ársulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatára, 
módosítására – a polgármester előterjesztésében  
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálatára, illetve módosítására szintén jogszabályi változás miatt van szükség. A 
társulásnak a nagy része Bakonykúti vonatkozásában továbbra is a szociális alapszolgáltatás, illetve az orvosi 
ügyelet biztosítása. A napi rendi ponttal kapcsolatban elmondta úgy érzi, Bakonykútinak elemi érdeke, hogy tagja 
legyen a Társulásnak és hogy a megállapodás módosítását elfogadják.  
 
 
A Képviselő-testület a napirend ügyében 3 igen szavazattal – egyhangúlag – ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
31/2013. (V.30.) B. Önk. sz. határozata  

 
a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításának elfogadásáról 

I.  

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának IX. számú módosításáról szóló javaslatot, és a következő határozatot hozta: 
 
Bakonykúti Önkormányzat Képviselőtestülete „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.146. 
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás – Székesfehérvár, 2005. május 6. napján 
kelt – Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) a Megállapodás XIV/4.9. pontjában foglalt hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja, mely a IX. számú módosítás:  
 
1. A Megállapodás bevezetőjében a „Kistérség Önkormányzatai – a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. 

tv. – továbbiakban: Ötv. – 41. § (1) bekezdésében, valamint „a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásáról” szóló 2004. évi CVII. tv. – továbbiakban:  
Tkt. – 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján –„ mondatrész hatályát veszti, helyébe a „társult Önkormányzatok a 
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – továbbiakban: Mötv. – 87. §-a alapján” 
mondatrész lép, a „kistérség” mondatrész helyébe a „településeik” mondatrész lép, a „jussanak” mondatrész helyébe 
a „jusson” mondatrész lép, az „és településfejlesztést” mondatrész hatályát veszti, továbbá a bevezető kiegészül a  
„– továbbiakban: Társulási Megállapodás –„ mondatrésszel. 

 
2. A Megállapodás I/1.1., 3.3., 5.1., 11.2., 11.3., 13., II/3., III., IV/2.2.1., 2.2.2., 2.2.5., 2.3., 2.5., 2.6., 3.1., 3.3., 3.4., 

3.7., 3.10., 4.1., 4.3., 4.6., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., V/1.2., 2.3., 5.3., 9., 10.3.4., 11., VI/1.13.1., 1.13.7., 1.15.6., 
1.15.22., VII/2.7., VIII/1., 3., 4., 5., 6.1.1., 6.3.5., 6.4., 6.5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.3., 14., 15.10.4., 15.10.5., 
15.10.9., IX/1.2., 1.7., 2.2., 2.7., 2.17., 8., 9.1.2.2., 9.1.2.3., 9.1.2.12., 9.1.2.13., 9.1.3.1., 9.1.3.2., 9.1.3.5., 9.1.3.8., 
9.1.3.11., 9.1.4.6., 9.1.4.9., 9.2.2., 9.3. 12.6., 12.7., 14.2.2., 14.3.1., 15. pontjai hatályukat vesztik. 

 
3. A Megállapodás I/2. pontjában a „székesfehérvári kistérségbe tartozó” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „társult” 

mondatrész lép, a „XI/1.” pont hivatkozás helyébe a „XIV/1.” pont hivatkozás lép, a „létrehozzák” mondatrész 
helyébe a „létrehozták” mondatrész lép, a „jön” mondatrész helyébe a „jött” mondatrész lép, továbbá a 2. pont 
kiegészül a „Társulási”, továbbá a „– továbbiakban: Társulás –„ mondatrészekkel, illetve a „s a területfejlesztési 
feladatok megvalósítása területén jogfolytonos tevékenységet folytat” mondatrész hatályát veszti. 

 
4. A Megállapodás I/3. pontjában a „kistérségben működő települési” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész, a 

„hoznak” mondatrész helyébe a „hoztak” mondatrész lép, továbbá „(a továbbiakban: kistérségi társulás) a kistérség 
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területének összehangolt fejlesztésére (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, 
megvalósítására)” és a „valamint a településfejlesztés összehangolására” mondatrészek hatályukat vesztik. 

 
5. A Megállapodás I/3.1. pontjában a „jön” mondatrész helyébe „jött” mondatrész lép. 
 
6. A Megállapodás I/3.2. pontjában, valamint a Megállapodás egészében a „Többcélú Kistérségi” mondatrészek 

hatályukat vesztik, továbbá ebben a pontban az „Önkormányzatai” mondatrész helyébe a „tagjai” mondatrész lép. 
7. A Megállapodás I/3.4. pontjának szövegezése hatályát veszti, helyébe „A Társulás az Mötv. szabályai szerint 

működik.” szövegezés lép. 
 
8. A Megállapodás I/3. pontja kiegészül az alábbi 3.5. ponttal: 
 

„3.5. 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.” 
 

9. A Megállapodás I/4. pontjában a „(továbbiakban: Társulás)” mondatrész hatályát veszti. 
 
10. A Megállapodás I/5.2. pontja kiegészül a „2013. január 1-jei adatok szerint: 136.303 fő” bekezdéssel. 
 
11. A Megállapodás I/6. pontjában a 2012. évre vonatkozó állandó népességszám adatok hatályukat vesztik és helyükbe a 

2013. január 1-jei népességadatok lépnek. 
 
12. A Megállapodás I/6.17. pontjában Bakonykúti helyes irányítószáma 8046, 6.18. pontjában Zámoly Község 

Önkormányzata pontos címe: Kossuth u. 43. 
 
13. A Megállapodás I/7. pontjában a „települési” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész lép. 
 
14. A Megállapodás 8. pontjában a „Kistérség Többcélú Társulása” mondatrész helyébe a „Többcélú Kistérségi 

Társulás” mondatrész lép. 
 
15. A Megállapodás I/9. pontjában „az általános helyettesítést ellátó elnökhelyettes” hatályát veszti, helyébe „a Társulás 

alelnöke” mondatrész, valamint „az elnökhelyettes” helyébe „a Társulás korelnöke” mondatrész lép. 
 
16. A Megállapodás I/10.2. pontja kiegészül az „önálló adószámmal és” mondatrésszel, továbbá az alábbi bekezdéssel: 

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

17. A Megállapodás I/10.3. pontjában a „VIII/6.1.1. és” mondatrész hatályát veszti, a 6.1.2. pontra hivatkozás kiegészül a 
„VIII/”, valamint az „és a 15.7.” hivatkozásokkal. 

 
18. A Megállapodás I/10.4. pontjában a „székhely” és „Önkormányzat” mondatrészek hatályukat vesztik, továbbá 

kiegészül a „mely ellátja a Társulás pénzügyi gazdálkodási feladatait is” mondatrésszel. 
 
19. A Megállapodás I/11. pontja kiegészül a „Társulási”, valamint a 11.1. pont a „nonprofit szervezet és egyéb szervezet” 

mondatrésszel, továbbá a „biztosítja” mondatrész helyébe a „biztosíthatja” mondatrész lép, illetve a 11.4. pontban a 
„közoktatási megállapodás” mondatrész hatályát veszti. 

 
20. A Megállapodás I/12. pont kiegészül az „és közszolgáltatások” mondatrésszel. 
21.  A Megállapodás I. pontja kiegészül az alábbi 14. ponttal: 
 

„14. A Társulás székhely Önkormányzata:  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.” 
22. A Megállapodás II/1. pontjában a „Társulásban résztvevő” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „társult” mondatrész 

lép, valamint ez a bekezdés kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, illetve a feladatok felsorolása közül az alábbiak 
hatályukat vesztik: 

 
„• alapfokú oktatás-nevelés, 
• közművelődés, 
• szolgáltatás-szervezési feladatok, kistérségi ügyintézés korszerűsítése, 
• természet- és környezetvédelem, 
• közlekedés, 
• vízgazdálkodás, 
• településüzemeltetési feladatok, 
• pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatok, 
• idegenforgalom, turizmus.” 
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23. A Megállapodás II/2. pontjának első bekezdése hatályát veszti, a második bekezdésében az „az” névelő helyébe az 
„a” névelő kerül, valamint kiegészül „társult” mondatrésszel. 

 
24.   A Megállapodás IV/2.2.3. pontjában a „- Polgárdi Város Önkormányzata és Füle Község Önkormányzata kivételével 

– a tagi önkormányzatok, továbbá az abai kistérségbe tartozó:” mondatrész hatályát veszti, helyébe „az 1. számú 
mellékletben nevesített társult Önkormányzatok, valamint” mondatrész lép, a 2.2.4. pontban az „és alközpontja” 
mondatrész hatályát veszti, valamint a „területeit a” mondatrész helyébe a „területét a Társulási” mondatrész lép. 

 
 A 2.2.3. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 
 
 „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.„ 

 
25. A Megállapodás IV/3.5. és 3.8. pontjában „a kistérség” mondatrész hatályát veszti, helyébe az „az” névelő lép, a 3.6. 

pont kiegészül a „kizárólag a feladatellátás állam általi átvételig” mondatrésszel, továbbá a 3.11. és 4.7. pontban az 
„egyes”, illetve „az egyes” mondatrészek helyébe „a Társulási Megállapodásban vállalt” mondatrészek lépnek. 

 
26. A Megállapodás IV/12. pontjában a „IV/2.-IV/11.” pontokra hivatkozás hatályát veszti, helyébe a „2 – 4.” pontokra 

hivatkozás, valamint a „tagi” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész lép. 
 
27. A Megállapodás V/1.1. pontjában a „Társulásban résztvevő települések” mondatrész hatályát veszti, helyébe a 

„társult Önkormányzatok” mondatrész lép, továbbá a „mondják” mondatrész „mondták” múlt idejű alakjára változik. 
 
28. A Megállapodás V/2.1. pontjában a „képviselő-testület” mondatrész helyébe a „képviselő-testülete” mondatrész lép, 

valamint a „(felmondásra, továbbiakban: kiválásra)” mondatrész hatályát veszti, továbbá az „utolsó” mondatrész 
helyébe a „június 30. napjával és december 31.” mondatrész, illetve a „Társulás tagjaival” mondatrész helyébe a 
„Társulási Tanáccsal” mondatrész lép. 

29. A Megállapodás V/2.2. pontjának szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 

„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.” 
 

30. A Megállapodás V/2.4.2. pontjában a „Társulás” helyébe a „társult Önkormányzatok” mondatrész lép. A 2.4.3. pont 
első bekezdésében a „Társulás tagjainak több mint fele” mondatrész helyébe a „Társulási Tanács” mondatrész lép, 
továbbá kiegészül a „Társulási” mondatrésszel. A 2.4.3. pont a. pontja hatályát veszti, a c. pontban a „naptári év” 
mondatrész helyébe a „hónap” mondatrész, a „napjával” mondatrész helyébe a „napjára szólóan a Társulási Tanács 
határozatában meghatározott időpontban” mondatrész lép. 

 
31. A Megállapodás V/3.2. pontjának első bekezdése kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, az utolsó bekezdésben a 

„Társulás”, valamint a „munkaszervezeti feladatait ellátó” mondatrészek hatályukat vesztik. 
 
32. A Megállapodás V/4.1. pontjában és 5.1. pontjában a „Társulás Tanácsa” mondatrész helyébe a „Társulási Tanács” 

mondatrész lép, a 4.1. pontban a „két elnökhelyettese” mondatrész helyébe a „Társulás alelnöke, valamint” 
mondatrész lép, továbbá a „szakmai, az ágazati közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i),” 
mondatrész hatályát veszti. 

 
33. A Megállapodás V/5.2. pontjának szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 

„A társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Képviselő-testületek a Társulási 
Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják.” 
 

34. A Megállapodás kiegészül az alábbi V/5.4. ponttal: 
 

„A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt helyettesítő alpolgármester, 
vagy az adott település képviselő-testületének a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében 
meghatározott képviselő-testületi tag. 
A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a polgármester 
jogaival és kötelességeivel.” 
 

35. A Megállapodás V/5.5. pontjában a „Tkt.” törvényi hivatkozás hatályát veszti, helyébe „az Mötv. mindenkor hatályos 
jogszabályi rendelkezései,” mondatrész lép, valamint ez a pont kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, illetve a 
„meghatároz” mondatrész „meghatároznak” többes számú változatára módosul. 
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36. A Megállapodás V/5.6. pontja kiegészül „a Polgármesteri Hivatal” mondatrésszel, az 5.7. pont a „Társulás” és az 5.7. 

pontban a „település” mondatrész helyébe a „települése” mondatrész lép. 
 
37. A Megállapodás V/5.8. pontjában a „mondta” mondatrész helyébe „mondja” mondatrész lép, „az átalakulással 

létrejövő” mondatrész hatályát veszti, továbbá ez a pont kiegészül az alábbiakkal: 
 

„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.” 
 

38. A Megállapodás V/6.1. pontjában a „titkos szavazással” mondatrész hatályát veszti, a „választják” mondatrész 
„választja” egyes számú változatára módosul, a 6.2. pont kiegészül a „Társulási” mondatrésszel. 

 
39. A Megállapodás V/6.3. pontjában „a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerinti 

elnökhelyettes, a Társulás működésével kapcsolatos kiadmányozási, köztelezettség-vállalási és utalványozási 
feladatokat elnök általi írásos felhatalmazással a Társulás belső szabályzatában meghatározottak szerinti 
elnökhelyettes” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulás alelnöke, együttes akadályoztatás esetén a Társulás 
korelnöke” mondatrész lép. A 6.4. pontban „Az elnök” mondatrész helyébe „A Társulás elnöke” mondatrész lép. 

 
40. A Megállapodás V/7., 7.1. és 7.2. pontjában az „elnökhelyettes” megnevezések helyébe az „alelnök” megnevezések 

lépnek, továbbá a 7.1. pontban a „titkos szavazással két” mondatrész hatályát veszti. 
 
41. A Megállapodás V/10.1. pontjában a „kistérségi” mondatrész hatályát veszti, a 10.2. pont kiegészül a „Pénzügyi” és a 

„Társulási” mondatrészekkel, továbbá a 10.4. pontban a „Tkt. 12. § (3) bekezdése értelmében a” mondatrész hatályát 
veszti. 

 
42. A Megállapodás V/12.1. pontjában a „kistérségi székhely település” mondatrész hatályát veszti, a „Hivatala” 

megnevezés „Hivatal” megnevezésre módosul. 
 
43. A Megállapodás V/12.2.7. pontjának d. pontja hatályát veszti, az e. pont kiegészül a  

„– továbbiakban: Intézmény –„ mondatrésszel, valamint a „dokumentált” mondatrész hatályát veszti. 
 
44. A Megállapodás V/12.3. pontjában a „munkaszervezeti feladatokat ellátó” mondatrész hatályát veszti, továbbá a 

12.3.2. pontban a „s közösen módosítanak azon elv figyelembe vételével, hogy a munkaszervezeti feladatok 
ellátásának összköltsége lehetőség szerint ne haladja meg a mindenkori éves költségvetési törvény által 
meghatározott, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira biztosított támogatási összeget. Abban az 
esetben, ha a munkaszervezeti feladatok ellátása meghaladja a mindenkori éves költségvetési törvényben e célra 
biztosított támogatási összeget, akkor a feladat ellátásának finanszírozása milyen módon történik a 
tagönkormányzatok részéről,” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „s a Társulás adott évi költségvetési 
határozatában megállapítanak” mondatrész lép. 

 
45. A Megállapodás V/12.4. pontja kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, a 12.5. pont „államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény – továbbiakban:” mondatrésszel, a 12.5.2. pontban „a Székesfehérvári Kistérségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ – továbbiakban:” mondatrész hatályát veszti, helyébe az „az” névelő lép, a 12.5.3. pontban 
a „Székesfehérvári Többcélú Kistérségi” és „a Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ” 
mondatrészek hatályukat vesztik, utóbbi helyébe „az Intézmény” mondatrész lép. 

 
46. A Megállapodás V/12.6. pontjában a „XI/4.8.” pontra való hivatkozás helyébe a „XIV/4.8.” pontra történő hivatkozás 

lép. 
 
47. A Megállapodás V/13.1.2. pontjában a „közoktatási, közművelődési, avagy” mondatrész hatályát veszti, továbbá 

kiegészül a „valamint” mondatrésszel. 
 
48. A Megállapodás VI/1.1., 1.3. és 1.6. pontja kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, valamint az 1.2. pontja kiegészül 

az alábbi bekezdéssel: „A Társulási Tanács ülésén a társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt 
vehetnek.” Az 1.3. pontban a „napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételét követő 15 napon belül, 
továbbá a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, szintén annak 
kézhezvételét követő 15 napon belül” mondatrész hatályát veszti, helyébe „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” mondatrész lép. 

 
49. A Megállapodás VI/1.4. pontjában „az általa kijelölt elnökhelyettes” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulás 

alelnöke” mondatrész, valamint a „Tanács helyettesítéssel megbízott tagja” mondatrész helyébe a „Társulás 
korelnöke” mondatrész lép. 
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50. A Megállapodás VI/1.7.1. és 1.7.2. pontok szövegezése hatályát veszti, helyükbe az alábbi szövegezés lép, 

kiegészülve az 1.7.3. ponttal: 
 

1.7.1. „zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás esetén;” 

 
1.7.2. „zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak 

visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;” 
 
„1.7.3. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti 
érdekét sértené. 

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

51. A Megállapodás VI/1.8. pontjának első bekezdésében az „Ötv.” törvényi hivatkozás hatályát veszti, helyébe az 
„Mötv” törvényi hivatkozás lép, továbbá kiegészül az „52. § (1) bekezdésében meghatározott”, „a Jegyző”, az „egy”, 
valamint a „mint jegyzőkönyv hitelesítő” mondatrészekkel, valamint „A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell 
készíteni.” mondattal. A második bekezdésben a „Kormányhivatal” kiegészül a „nak” toldalékkal, a „vezetőjének és a 
Társulás tagjainak” mondatrész hatályát veszti. 

 
52. A Megállapodás VI/1.9.1. pontjában a „10” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a szavazatok felével rendelkező” 

mondatrész lép, valamint az „és” kötőszó hatályát veszti, továbbá az 1.9.2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe 
az alábbi szövegezés lép: „A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.” 

 
53. A Megállapodás VI/1.11. pontjában „a VI/” mondatrész hatályát veszti, helyébe az „az” névelő lép, a 1.11.1. pontban 

a „6” mondatrész helyébe az „annyi” mondatrész lép, továbbá az 1.11.3. pont kiegészül a „melynek hiányában a 
Társulási Tanács a javaslatot elutasította” mondatrésszel. 

 
54. A Megállapodás VI/1.12. pontjában a „10 tag – avagy amennyiben az magasabb számot jelent, a jelenlévő tagok 

kétharmada –„ mondatrész hatályát veszti, helyébe az „annyi” mondatrész lép. Az 1.12.1. pontban „a jelen lévő tagok 
szavazatainak kétharmadát” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a Társulásban részt vevő tagok szavazatának több 
mint a felét” mondatrész lép, továbbá az 1.12.2. pont kiegészül a „melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot 
elutasította” mondatrésszel. 

 
55. A Megállapodás VI/1.13.2. pontjában „A VI/1.7.2.” mondatrész helyébe „Az 1.7.3.” mondatrész lép; az 1.13.3. 

pontban a „fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása” mondatrész hatályát veszti; az 1.13.4. pontban 
a „vezetőik megbízásához” mondatrész helyébe az „átszervezéséhez, megszüntetéséhez, az” mondatrész lép; az 
1.13.5. pont kiegészül a „Társulás éves” mondatrésszel, valamint a „költségvetés” „költségvetése”, a „zárszámadás” 
„zárszámadása” mondatrészre módosul; az 1.13.6. pont kiegészül a „Társulási” mondatrésszel.  

 
56. A Megállapodás VI/1.14. pontja kiegészül a „nyílt szavazással” mondatrésszel, továbbá az alábbi pontokkal: 
 

„1.14.1. 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. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat az 1.7.1. és 1.7.2. pontban meghatározott ügyekben. 
1.14.3.  A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a Szervezeti és Működési 

Szabályzat rendelkezik.  
1.14.4.  A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. Amennyiben a szavazás 

eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy 
alkalommal meg lehet ismételni.” 

 
57. A Megállapodás VI/1.15.1. pontjában az „elnökhelyettesei” mondatrész helyébe „a Társulás alelnöke” mondatrész 

lép; az 1.15.4. pontban az „ennek keretében a 6.1.1. és 6.1.2. pontban meghatározott tagi hozzájárulás évenkénti 
összegének megállapítása,”, valamint az 1.15.15. pontban  „a közös pénzügyi alap” mondatrész hatályát veszti; az 
1.15.17. pontban a „Társuláshoz” „Társulás”, a „feladatellátáshoz” „feladatellátásához” mondatrészre módosul; az 
1.15.18. pont kiegészül a „Társulási” mondatrésszel; az 1.15.20. pontban a „Társulási Tanács” „Társulás” 
mondatrészre módosul; továbbá az 1.15.23. pontban a „közoktatási megállapodás,” mondatrész hatályát veszti. 

 
58. A Megállapodás VI/1.16. pontjának elején lévő „Az” névelő helyébe „A társult” mondatrész lép, „„a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – továbbiakban: Ttv. - 20. § (3) 
bekezdésében foglalt felhatalmazással élve –„ mondatrész hatályát veszti, valamint kiegészül „az Mötv. 41. § (4) 
bekezdése alapján” mondatrésszel. Az 1.16.1 pontban a „fegyelmi jogkörük gyakorlása” mondatrész hatályát veszti; 
az 1.16.3. pontban az „az” névelő hatályát veszti és  kiegészül „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény – továbbiakban:”, valamint a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény – továbbiakban:” mondatrészekkel. 
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59. A Megállapodás VI/1.17. pontja kiegészül az alábbi 17.1.-17.5. pontokkal: 
 

17.1. 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. 

17.2. A 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 a 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.  

17.3. Amennyiben a 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.  

17.4. Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselő-testülete indokolásában 
foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett újabb javaslat szerinti 17.2. 
pontban foglalt eljárást ismételten le kell folytatni.  

17.5. Ha a 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.” 

 
60. A Megállapodás VI/2.1. pontjában a „Tanács ágazati bizottsága(i), a”, „az eseti munkabizottsága” mondatrészek 

hatályukat vesztik; a 2.2. pontban a „szervek üléseit elnökük”, illetve „szervek” mondatrészek „szerv ülését elnöke”, 
illetve „szerv” egyes számú mondatrészekre módosulnak. A 2.3. pont második bekezdése hatályát veszti, helyébe az 
alábbi bekezdés lép: „A Pénzügyi Bizottság működésére az Mötv.-nek az önkormányzati bizottságokra vonatkozó 
szabályait kell alkalmazni.” 

 
61. A Megállapodás VII/1.3. és 1.8. pontja kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, az 1.6. pontban az „amely 

szolgáltatásokra megállapodást kötött” mondatrész hatályát veszti. 
 
62. A Megállapodás VII/2.4. pontjában a „Társulás” mondatrész helyébe „Társulási Tanács”, illetve a 2.5. pontban a 

„társulással” mondatrész helyébe a „Társulási Tanáccsal” mondatrész lép. 
 
63. A Megállapodás VIII. fejezetének címében a „PÉNZÜGYI ALAPJA,” mondatrész hatályát veszti. 
 
64. A Megállapodás VIII/2. pontjában „Az Alap a Társulás vagyona.” mondat hatályát veszti; a 2.3.3. pontban „a 

képviselő testületeket” mondatrész helyébe „az Önkormányzatokat” mondatrész lép; a 2.4. pontban a „többcélú 
kistérségi” mondatrész hatályát veszti, továbbá ez a pont kiegészül „A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet 
elhalasztani.” mondattal. 

 
65. A Megállapodás VIII/6. pontjának címében a „pénzügyi alap” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „Társulás 

gazdálkodásának” mondatrész lép. A 6.1.2. pontban a „Tanács által megállapított” mondatrész helyébe „VIII/15.” 
mondatrész, a 6.2. pontban a „tag” mondatrész helyébe „társult” mondatrész lép, továbbá ebben a pontban a 
„Többcélú” mondatrész hatályát veszti. 

 
66. A Megállapodás VIII/6.6. pontjában a „Tanácsának” mondatrész hatályát veszti, valamint „az általa felhatalmazott 

elnökhelyettes” mondatrész helyébe „a Társulás alelnöke” mondatrész lép. 
 
67 A Megállapodás VIII/13.1. pontjában „a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy 

más” mondatrész hatályát veszti; a 13.2. pontban „a tag” mondatrész helyébe az „az” névelő lép, továbbá kiegészül a 
„Társulási” és „egyedi” mondatrészekkel. 

 
68. A Megállapodás VIII/15.2. pontjában a „különös tekintettel az általános működési támogatásra” mondatrész, a 15.5. 

pontban az „elsődlegesen az (mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott) általános működési” 
mondatrész hatályát veszti, a „normatív” mondatrész helyébe „a Társulás mindenkori költségvetési határozatában 
megállapított önkormányzati” mondatrész lép, valamint az „Amennyiben az nem elegendő, úgy a többletköltségeket 
az önkormányzatok lakosságszám arányosan viselik.” mondat hatályát veszti. 

 
69. A Megállapodás VIII/15.6.3. pontjában a „A logopédiai nevelésnél és tanácsadásnál, illetve” és az „intézmény” 

mondatrészek hatályukat vesztik, utóbbi helyébe a „közreműködő szervezet” mondatrész lép. A 15.6.4. pontban a 
„Kistérségi Alap, logopédiai és nevelési tanácsadás” mondatrész hatályát veszti, valamint kiegészül „a 
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munkaszervezeti feladatok, valamint az” mondatrésszel. A 15.7. pontban a „Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 
12023008-00117180-00100009 számú” mondatrész hatályát veszti, továbbá kiegészül „– a Társulási Tanács adott évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló határozatának hiányában –„ mondatrésszel. 

 
70. A Megállapodás VIII/15.8. pontjának címe kiegészül a „, zárszámadás:” megnevezéssel. A 15.8.2. pontban a „A 

logopédiai nevelésnél és tanácsadásnál illetve” és az „intézmény” mondatrészek hatályukat vesztik, utóbbi helyébe a 
„közreműködő szervezet” mondatrész lép. A 15.8.4. pontban a „Kistérségi Alap, logopédiai és nevelési tanácsadás,” 
mondatrész hatályát veszti, továbbá kiegészül a „valamint az” mondatrésszel. A 15.8.7. pont kiegészül a „- Társulási 
Tanács ellenkező döntése hiányában -„ mondatrésszel; a 15.8.8. pontban „a költségvetési határozat módosításával” 
mondatrész hatályát veszti. 

 
71. A Megállapodás VIII/15.9.3. pontja kiegészül a „családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, családi napközi és házi 

segítségnyújtás” mondatrésszel, továbbá „a helyettes szülői szolgáltatást kivéve” mondatrész hatályát veszti. 
 
72. A Megállapodás VIII/15.10.1. pontjában a „munkaszervezeti feladatokat ellátó” mondatrész hatályát veszti, a 

15.10.2. pont kiegészül a „Társulási” mondatrésszel, valamint „a logopédiai ellátás és nevelési tanácsadás” 
mondatrész hatályát veszti és a „valamint” szó után a „szükség esetén” szövegrész lép. A 15.10.3. pontban a 
„munkaszervezeti feladatokat ellátó”, valamint „A költségvetési határozat tervezete véleményezésre megküldésre 
kerül az önkormányzatoknak. A képviselő-testületek a tervezet kézhezvételétől számított 10 napon belül kialakítják 
véleményüket. A többletköltséget viselő önkormányzat a 15.10.4. pontban foglalt határidőn belül nyilatkozik arról, 
hogy egyetért-e a tervezettel. Amennyiben nem ért egyet, úgy meg kell jelölni, hogy mely tételek vonatkozásában van 
eltérő álláspontja, s ez esetben javaslatot kell tennie a kifogásolt előirányzat módosítására.” szövegrészek hatályukat 
vesztik. A 15.10.7. pontban az „éves költségvetése meghatározása során a 15.10.3. – 15.10.5. pontokban” 
mondatrész, a 15.10.11. pontban, valamint a IX/1. és 2. pontban a „Székesfehérvári Többcélú Kistérségi” 
mondatrészek hatályukat vesztik. 

 
73. A Megállapodás VIII. fejezete kiegészül az alábbi 15.10.12. ponttal: 
 

„15.10.12. A Társulás szakágazati besorolása:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.” 

 
74. A Megállapodás IX/2. pontjában a 2.18. pontból a „közigazgatási területére” mondatrész hatályát veszti, valamint 

kiegészül az alábbi 2.19. és 2.20. pontokkal: 
 

„2.19. Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata, (2013. július 1. napjától) 
2.20.  Csór Község Önkormányzata (2013. július 1. napjától) közigazgatási területére.” 
 

75. A Megállapodás IX/3. pontjában a „tagi” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész lép, az 5. pontban „a IX/1. és 
IX/2.” pontokra hivatkozása helyébe „az 1. – 2.” pontokra való hivatkozás lép, a 6. pontban „a IX/5.” pontra 
hivatkozás helyébe „az 5.” pontra történő hivatkozás lép. 

 
76.  A Megállapodás IX/7.4. pontjában „a Többcélú Kistérségi Társulást az ingatlanok tekintetében térítésmentes 

használati jog illeti meg” mondatrész, a 7.5. pontban a „IX/” pontra hivatkozás, a 7.8. pontban a „Felmondás,” 
mondatrész hatályát veszti. 

 
77. A Megállapodás IX/9.1. pontjában a székhely címe helyesen „Tolnai u. 34. 2. j. sz.”; a „8000 Székesfehérvár, Tolnai 

u. 8. 3. j. sz.” című telephely hatályát veszti; a 9.1.1. pont kiegészül az alábbi pontokkal: 
 

„9.1.1.6. 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 8. 3. j. sz. 
9.1.1.7. 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. 3. j. sz.” 
 
A 9.1.2.8. pontban a „Petőfi u. 45. sz.” cím helyébe a „Petőfi Sándor u. 45. sz.” cím, a 9.1.2.11. pontban a „Kossuth 
u. 43.” cím helyébe a „Kossuth Lajos u. 43/a.” cím, míg a 9.1.3.4. pontban lévő „Kossuth Lajos u. 29.” cím helyébe a 
„Petőfi Sándor u. 45.” cím lép. 
Az alábbi pontokban szereplő címek helyesen: 

– 9.1.3.13.: „Vak Bottyán tér 4. sz.” 
– 9.1.3.15.: „Kossuth Lajos u. 43/a. sz.” 
– 9.1.4.5.: „Petőfi Sándor u. 45. sz.” 
– 9.1.4.13.: „Csíkvár tér 1. sz.” 
– 9.1.4.15.: „Tolnai u. 12. 3. j. sz.” 

 
A 9.1.4. pont kiegészül az alábbi ponttal: 
 
„9.1.4.16. 8051 Sárkeresztes, Kossuth u. 44. sz.” 
 

78. A Megállapodás IX/1.2., 9.1.3. és 9.1.4. pontjaiban az „, illetve telephelyek” mondatrész, a 9.1.5. pontjában, valamint 
a 9.2. pontjában a „családi napközi” szövegrész után lévő „hálózat” kifejezés, valamint a 9.2. pontja utolsó 
bekezdésében az „egységes családgondozó és gyermekjóléti hálózat megteremtése,” mondatrész hatályát veszti. 
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79. A Megállapodás IX/10.1. és 10.2. pontjában a „megállapodó felek” mondatrészek helyébe „a társult 

Önkormányzatok” mondatrészek lépnek. A 11.1. pontban a „Többcélú Kistérségi” mondatrész hatályát veszti, 
valamint a 11.2. pont második bekezdése kiegészül az „és 9.1.4.16.” mondatrésszel. A 11.2. pont negyedik bekezdése 
hatályát veszti. A 11.4. pontban a „IX/8. pontjaiban” mondatrész helyébe a „7. pontban” mondatrész lép. 

 
80. A Megállapodás IX/12.1. pontjában a „többcélú kistérségi” mondatrész hatályát veszti. 
 
81. A Megállapodás IX/12.5. pontjában a „gyermekjóléti szolgáltatás területén” mondatrész helyébe „az ellátott 

feladatokhoz” mondatrész, „a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás” mondatrész helyébe az „és a Társulás 
részére való átutalásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társulás székhely 
önkormányzata” mondatrész lép, továbbá a 12.5. pont második bekezdése hatályát veszti. 

 
82. A Megállapodás IX/13.1. pontjában a „Székesfehérvári Többcélú Kistérségi” mondatrész hatályát veszti; a 13.2. pont 

kiegészül a „Társulási” mondatrésszel; a 13.4. pontban a „Képviselő-testületek” mondatrész helyébe az 
„Önkormányzatok” mondatrész lép; a 13.5. pontban a „költségvetésről” mondatrész helyébe a „költségvetés 
zárszámadásáról” mondatrész lép. 

 
83. A Megállapodás IX/14. pontjában a „Társulásból” mondatrész helyébe a „Társulás egyes feladat ellátásából” 

mondatrész lép, a „kiválás” és „a fenntartói irányító szervi jog átadására kötött külön megállapodás felmondása” 
mondatrészek hatályukat vesztik, továbbá kiegészül a „Társulási Tanács általi felmondás és” mondatrésszel. A 14.1. 
pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: „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.” 

 
84 A Megállapodás IX/14.2. pontjában a „Társulás” mondatrész helyébe a „Társulási Tanács minősített többséggel 

meghozott határozatával – hónap utolsó napjára szólóan –„ mondatrész lép, valamint az „esetekben” „esetben” 
mondatrészre módosul. A 14.2.1. pont kiegészül a „társult” mondatrésszel, a „többletköltség” mondatrész helyébe a 
„Társulási Megállapodás VIII/15.7. pontjában vállalt” mondatrész lép, a „Többcélú Kistérségi Társulás folyamatos 
működtetésének biztosítása érdekében a” mondatrész hatályát veszti, továbbá kiegészül az „Ebben az esetben is 
alkalmazhatja a Társulási Tanács a 14.3.2. és 14.3.3. pontokban rögzítetteket.” mondattal. 

 
85. A Megállapodás IX/14.3. pontjában a „Társulás” mondatrész helyébe a „Társulási Tanács” mondatrész, az „érintett” 

mondatrész helyébe a „társult” mondatrész, valamint az „önkormányzati többletköltségei” mondatrész helyébe „a 
Társulási Megállapodás VIII/15.7. pontjában vállalt” mondatrész lép. 

 
86. A Megállapodás IX/14.3.2. pontjában az „Amennyiben a költségviselésre kötelezett Önkormányzat fizetési 

kötelezettségét nem teljesíti, úgy” mondatrész helyébe „A kizárt Önkormányzat köteles” mondatrész lép, valamint a 
mondat végéről a „köteles” szó hatályát veszti. A 14.3.3. pontban „a irányító szervi jogot átadó Önkormányzattal 
kötött megállapodás mellékletét képező leltárjegyzékben foglalt” mondatrész hatályát veszti, helyébe „a VIII/2. pont 
szerint a kizárt Önkormányzatot megillető” mondatrész lép. 

 
87. A Megállapodás kiegészül az alábbi X., XI. és XII. fejezetekkel, ezáltal az eddigi X.-XI. fejezetek számozása XIII.-

XIV. számozásra módosul: 
„X. 

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. 

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. 
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.” 
 
87. A Megállapodás XIII/1.1. pontjában a „tag” mondatrész hatályát veszti, helyébe a „társult Önkormányzat minősített 

többséggel meghozott” mondatrész lép. Az 1.2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: 
„ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,”. Az 1. pont kiegészül az alábbi 1.4. ponttal: 

 
„1.4. a törvény erejénél fogva.” 
 

89. A Megállapodás XIII/3. pontjában a „társuló” mondatrész helyébe a „társult” mondatrész lép. 
 
90. A Megállapodás XIV/2. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel: 
 

„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.” 
 

91. A Megállapodás XIV/4. pontja kiegészül az alábbi 4.9. ponttal: 
 

„4.9. 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.” 

 
92. A Megállapodás 1. sz. melléklete I. pontjában a „Székesfehérvári Kistérség területébe tartozóan:”, valamint „Az abai 

kistérségi területére kiterjedően:” bekezdések, továbbá a II. pont hatályukat vesztik. 
 
93. A Megállapodás 2. sz. melléklete 18. pontjában Zámoly Község Önkormányzata pontos címe: „Kossuth L. u. 43.”; a 

19. pontjában Bakonykúti helyes irányítószáma: „8046”. 
 
94. A Megállapodás 3. sz. mellékletének 4., 5., 6. és 7. pontja hatályát veszti, továbbá kiegészül az alábbi 22. ponttal: 
 
 „22. Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 841126” 
 
95. A Megállapodás 1. sz. függeléke hatályát veszti. 
 
II. 

 
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt IX. sz. módosítással foglalja egységes 

szerkezetbe.  
 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletében foglalt Székesfehérvári 

Többcélú Kistérségi Társulás IX. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
aláírására, valamint felkéri, hogy a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a 
határozat kivonatának megküldésével a Képviselő-testület döntéséről értesítse.  

 
 Felelős:   Marics József 
   polgármester 
 

Határidő:  azonnal 
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6./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodás i Társulás Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálatára és módosítására – polgármester előterjesztésében  
 
Marics József polgármester  elmondta szintén jogszabályváltozás miatt szükséges ezen megállapodás 
felülvizsgálata is. 168 önkormányzatnak kell ezzel kapcsolatban döntést hoznia június 30-ig. Javasolta a 
Képviselő-testületnek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az előterjesztés alapján.  
 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
32/2013. (V.30.) B. Önk. sz. határozata  

 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításának elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 
146.§ (1) bekezdésében foglalataknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint módosítja: 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás 
1. A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul: 

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye , 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog 
alapján, a Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az 
ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös 
érdekérvényesítés elősegítése jegyében 

2. a PREMBULUM 6. bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig 
mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a értelmében. 
3.  III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
4. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/1. pontjának első, 

második és hetedik  bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, 
különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 
rendelkezéseit veszik figyelembe. 
 
A  Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű igazgatási feladatokkal, 
másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti meg a feladatokat.  
 
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.: szolgalmi jogok, 
belterületbe vonás, 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 foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is. 

 
5. IV. El őzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/2.3. pont második bekezdése a 

következőkkel egészül ki: 

A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő 
előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon 
belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek. 

 
6. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3. pontjának első 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által 
megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes 
díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag,  mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően 
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biztosított legyen,  a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján  ugyanezen törvény 34.§, 37.§, 44.§, 
74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5)-(8)bekezdésekben a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott 
szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák. 
 
7. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont a, bekezdése 

hatályát veszti. 

8. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont b, bekezdése 
a következők szerint módosul: 

b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása 
9. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.2. pont b, bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

b, Évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységről készített 
beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi önkormányzatokat.   
10. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.2. pontja c, d, és e, 

bekezdésekkel egészül ki. 

c, a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,önkormányzati rendelet 
véleményezése 
d, Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ által történő készítésében, az 
OHÜ részére a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, 
információkat megadja 
e, egyezteti a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó szervezet által 
készített hulladékgazdálkodási tervet 
11. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/4. pont negyedik 

bekezdésének második és harmadik mondata hatályát veszti. 

12. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása első bekezdése a következőkkel egészül ki: 

 A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal látja el. A 
Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá. 
13. V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja első bekezdésének első mondata hatályát veszti, 

a második  és harmadik mondata a következők szerint módosul:  

A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 2007. évtől kezdve 
lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
működési költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet szerinti, a költségvetési 
törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak. 
14. V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja negyedik bekezdésének első mondata a 

következők szerint módosul:  

Tagok a  működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás 
bankszámlájára befizetni.  
15. V.  fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.c, pontja második bekezdésének második mondata a 

következők szerint módosul: 

A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának féléves és háromnegyed éves helyzetéről beszámolni 
a Társulási Tanácsnak. 
16. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont első bekezdése a következőkkel egészül ki: 

A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető 
pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 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. 
17. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont második bekezdése hatályát veszti. 

18. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.e, pontja a következők szerint módosul: 

A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése  érdekében Felügyelő Bizottságot hoz létre(ld. VII/4. fejezet). A 
Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső 
kontrollrendszert kell működtetni. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási 
rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók. 
19. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont első bekezdése a következőkkel egészül ki: 
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- A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében a tulajdonosi 

jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.  

 
20. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont második és harmadik bekezdése a következők 

szerint módosul: 

- A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként 

kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv 

közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4)  bekezdésben foglalt 

rendelkezésekre. 

 
A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori, kiváláskori  vagy kizáráskori 
állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.  
21. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont negyedik bekezdésének első mondata a következők 

szerint módosul: 

A Társulából történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását 
öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező 
társulás további működését . 
22. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/2 ponttal egészül ki a következők szerint: 

A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet , gazdálkodó szervezetet, 
nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket.Költségvetési szerv alapítása esetén az 
irányításra, felügyeletre vonatkozó hatáskörök a 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek 
meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezetője a 
Társulási Tanács elnöke. 
23. VI. fejezet Díjpolitika hatályát veszti. 

24. VII. fejezet Szervezeti rendszer második bekezdése a következők szerint módosul: 

1. Társulási Tanács, 2. Társulási Operatív Tanács, 3. Társulási Tanács Elnöke, 4. Felügyelő Bizottság, 5. KDV Projekt 
Iroda, 6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  

25. VII. fejezet VII/1. pont Társulási Tanács első bekezdése a következők szerint módosul:  

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei 
által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban.  

26. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre e, és i, pontjai helyébe a következő 
rendelkezések  lépnek: 

e,Tag kizárása  
i, az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése, 

27. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre p,ponttal egészül ki a következők szerint: 

p,hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala, szerződések elfogadása, 
módosítása, megszüntetése 

 
28. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése második bekezdésének második mondata helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 
 A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely 
Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a 
törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.  
29. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése harmadik bekezdésének első mondata helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
 
A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és elnökhelyetteseket választ .  
30. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hatodik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag helyettesítési 
rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi 
kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A helyettesként eljáró képviselő-testületi tag jogai és 
kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog 
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 
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31. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hetedik bekezdése a következő mondattal egészül ki: 
A Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyzője tanácskozási 
joggal vehet részt. 
32. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése kilencedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő tagok több mint felének „ 
igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát. A VII/1.1./ 
a., c., d., e., f., g., h., i. pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott 
határozata szükséges. Minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő 
tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.  A Társulási Tanács 
határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  
33. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése tizenegyedik bekezdése a következők szerint módosul: 
 
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, 
időpontját, ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük tényét, a  javasolt, elfogadott 
és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, 
részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett 
döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag nevét és a 
kizárás indokát, a munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,  a szavazás számszerű 
eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottakat. A 
jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet 
a Társulási Tanács elnöke és a Társulás Munkaszervezetének vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést 
követő 15 napon belül a Munkaszervezet vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak. 
34. VII. fejezet VII.1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei első bekezdés  j, és m, pontja a következők 

szerint módosul: 

 j,.  benyújtja a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez , 
m,.Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket, 
 
35. VII. fejezet VII.2. Társulási Operatív Tanács pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, a rugalmas 
munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási Operatív Tanácsot, 
melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése. 
A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács  tagjaira 
bármely tanácstag javaslatot tehet.Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több,mint felét a Társulási 
Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített többség 
szükséges.  
A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács elnöke és 
elnökhelyettesei, érintett megyei önkormányzatok képviselői ( Fejér, Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom, 
Pest,Tolna, Veszprém ).Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet  vezető. 

A Társulási Operatív Tanács üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend 
megjelölésével. Az Operatív Tanács működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, 
mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.   
A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre:  
− a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése; 
− közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében; 
− a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása; 
− kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival; 
− a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés; 
− a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, koordinálása; 
− a Tagok tájékoztatása; 
− a projekt működésének összefogása, irányítása; 
− a projekt szakmai felügyelete; 
− a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése; 
− tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől; 
− a Felügyelő Bizottság tájékoztatása; 

 
36. VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd álkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda 

első bekezdésének els ő mondata és második bekezdése a következ ők szerint módosul: 

A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el. 

A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja szerinti helyi önkormányzati 
költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
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37. VII. fejezet  VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékga zdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda 
negyedik bekezdése a  Projekt Iroda feladatai a köve tkezők szerint módosul: 

A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: 
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti 
szerveknek a projektekről, 
• A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások előkészítése,  
• költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényéről, kiadásiról 
 

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: 
 

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok alapján:  
• a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése,  

• pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése, bonyolítása 

• a projekt kidolgozása; 

• a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

• nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 

• közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása; 

• szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása; 

• minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 

• szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése; 

• tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása; 

• pályázati részvételek szervezése (koordinálása); 

• tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

• építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

• a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása;  

• szakértői munka koordinálása; 

• monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán; 
• hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása; 
• hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, hulladékhasznosító mű építésének 

előkészítése, bonyolítása; 
• a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása; 
• utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása; 
• együttműködés a közszolgáltató társaságokkal; 
• a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon követése; 
• műszaki átadások-átvételek felügyelete; 
• a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok koordinálása; 
• projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése, 
• hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a szükséges jogi, közbeszerzési 

eljárások lebonyolítása; 
• projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei üzemeltetésének biztosítása; 
• hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése; 

 
38. VII. fejezet VII/4. Felügyelő Bizottság pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szerveként 12 főből álló Felügyelő Bizottságot 
hoznak létre. 
A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjaira bármely tanácstag javaslatot 
tehet. Elnökét és a tagjainak több,mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok 
megválasztásához minősített többség szükséges.  
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés összehívását a 
napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a Munkaszervezet  vezető.A Felügyelő 
Bizottság működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A 
működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely 
rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal. 
A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre: 

a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése; 
b) megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves költségvetését, éves költségvetés 

végrehajtásáról készült beszámolóját, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi 
üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről 
előterjesztést készít a Társulási Tanács számára; 

c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, bankszámláját megvizsgálni; 
d) jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és minőségének ellenőrzésére; 
e) vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat; 
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f) vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a Társulási Tanács, mind a tagi 

önkormányzatok képviselő-testületei számára. 
g) ellenőrzi a tagok tájékoztatását, 
h) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől. 

 
Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társulás 
tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a 
Tagok érdekeit, köteles haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot tehet az 
ülés napirendjére vonatkozóan. 
A jelen fejezet f) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló beszámolási kötelezettség 
keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről a 
Felügyelő Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára. 

39. . VII. fejezet VII/5. ponttal Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala rendelkezésekkel egészül ki a 
következők szerint: 

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri Hivatala látja el. 
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai: 
• Jogszerű működés folyamatos biztosítása, 
• Értekezletek, ülések megszervezése, 
• A Társulás elnöke , elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése, 
• Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása, 
• Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás, 
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak,  
• szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, 
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet, költségvetési 
beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása   
 
40. XI. fejezet Tagsági jogviszony első bekezdése a következők szerint módosul: 
 
Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy 
elfogadják a  kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.  
41. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása megnevezés a következők szerint módosul: 

XI/1. A Társulásból történő kiválás 
42. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása első bekezdése a következők szerint módosul: 

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás megvalósítása érdekében 
önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történő kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok 
alapján, a Társulási Tanáccsal és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.  
43. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása második  bekezdése hatályát veszti. 

44. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása harmadik bekezdése a következők szerint módosul: 

A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal 
- lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább  hat hónappal korábban 
köteles meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles 
figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.  
45. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása negyedik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a tagsági jogviszony nem szüntethető meg kiválással mindaddig, amig a 
Társulás céljainak megvalósítása érdekében indított, támogatásban részesült projektek megvalósítása tart, továbbá amíg 
a támogatásban részesült projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le nem jár.    
46. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása ötödik bekezdése a következők szerint módosul: 

A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a kiválásával a Társulásnak 
okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. Ezen helytállási kötelezettség valamennyi, a kiválással összefüggő 
költségre, kötelezettségvállalásra vonatkozik. 
47. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hatodik bekezdése hatályát veszti.  

48. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hetedik bekezdése a következők szerint módosul: 

A Társulásból kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett önrészt nem 
követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni. 

49. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása kilencedik bekezdése a következők szerint módosul illetve egészül 
ki:  

Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal elszámolni a vagyoni 
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hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a Tagnak a 
Társulás működése során létrejövő vagyonára vonatkozó tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a 
Társulás működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult a teljesítést a kiválástól 
számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni. 
A kiváló, illetve kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonát a tagnak természetben kell kiadni. Kiválás 
esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő 
kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot használati díj illeti meg a 
társulással kötött szerződés alapján.Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a 
pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését. 

50. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás első bekezdésének második mondata a következők szerint módosul: 

Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen 
megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja a Társulásból a mulasztó képviselő-testületet.  
51. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás második bekezdése a következők szerint módosul: 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag 
önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges kártérítési és egyéb kötelezettségei alól.  
52. XI. fejezet XI/3. Tagfelvétel második bekezdése a következők szerint módosul: 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített 
többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület 
elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A 
társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. 
53. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése második bekezdése a következők szerint módosul: 

- A Társulás megszűnik, ha: 

- célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik; 
- a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult 
- valamennyi Tag minősített többséggel elhatározta a Társulás megszüntetését 
- bíróság jogerős döntése alapján. 

- törvény erejénél fogva  
 
54. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése negyedik és ötödik bekezdése a következők szerint 

módosul: 

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni 
hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában illeti meg. 
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem 
állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak felelősséggel. 

55. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése hatodik bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

A tagi önkormányzatok Képviselő -testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel módosíthatják az általuk 
meghatározott időponttal.  

56. XIV. fejezet Záró rendelkezések  hetedik bekezdése a következők szerint módosul: 
 
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek 
sikertelensége esetére a Fejér Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá 
magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni  a KA Közreműködő Szervezetet. Jelen Társulási 
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény az irányadó. 
57. XIV. fejezet Záró rendelkezések  tizenkettedik bekezdése a következők szerint módosul: 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal   
2. számú melléklet: Aláírási ív 
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok 
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok 
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció 
 

A határozattal elfogadott Társulási Megállapodást érintő módosítások hatálybalépésének időpontja: 2013. június 30. 
A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást jelen határozatba foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalja, 
amely a határozat  mellékletét képezi. 
Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának megküldésével 
a Képviselőtestület döntéséről értesítse.  
 



 21 
 
7./ Egyebek. 
 
 
Marics József polgármester  a családi nappal és a főzőversennyel kapcsolatban elmondta elkészítésre került 
egy vészforgató könyv. Beszélt Kasza Jánosné alpolgármester asszonnyal, aki hozzájárult ahhoz, hogy az ő 
kertjükben lehessen a főzőversenyt megrendezni. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy hogyan tervezték 
a rossz időjárás esetére a falunapot. Elmondta mind a két terület azaz a focipálya is és az elmondott kerti terület 
is rendbe lesz téve. Ha a testület azt mondja, hogy a focipálya területével ne is foglalkozzanak, mert olyan vacak 
az idő, akkor megköszönik Iszkaszentgyörgynek a sörpadokat és a fenti területen bonyolítjuk le az egész 
rendezvényt.  
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő hozzászólásában elmondta a lenti területen megrendezett falunapnak, 
főzőversenynek sokkal jobb hangulata van, de az igaz, ha csak egy fél órát is zuhog az eső, akkor is tönkre tesz 
lent minden. Itt fent biztos, hogy biztonságosabb, bár nem olyan hangulatos.  
 
Marics József polgármester  elmondta, ha rossz lesz az idő, akkor a felállított pavilonokban a csapatok egy-egy 
tagja tud figyelni a főzésre, a gyerekek el tudnak játszani a nagyteremben, és nincs az sem, hogy vizes a fű 
megfáznának. Ha pedig jó idő lesz, akkor a csapatok a pavilonok alatt kényelmesen el fognak férni, a 
gyerekeknek a játékokat a teremben és a terem előtti területen is meg lehet valósítani, tehát kint is és bent is 
tudnak játszani.  
 
Parajdi Cecília jegyz ő megkérdezte, hogy van-e elegendő pavilon, minden csapatnak jut-e. 
 
Marics József polgármester  válaszában elmondta négy vagy öt pavilon van, az már elég, mert a csapatok 
összébb is tudnak húzódni, és vannak ernyők is. Holnap délelőttig tudunk dönteni, addig meg látják, hogy alakul 
az idő, és még mindig tudnak az időjárásnak megfelelő döntést hozni. Tájékoztatásként elmondta 10 csapat körül 
vannak a jelentkezők, jönnek Iszkaszentgyörgyről és Kincsesbányáról is. 
 Mivel több napirend nem volt – megköszönte az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 Marics József Parajdi Cecília 
 polgármester jegyző 


