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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült:  Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i 

  üléséről 

 

 

Helye:  Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem 

 

 

Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt 

  képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy 

  Péter képviselő, Dr Balogh Lóránd jegyző, Dr. Balázs Sándor rendőr 

  alezredes 

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő 

képviselői létszámból 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Csókás Zsolt 

és Kocsis Bálint képviselőkre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. A 

képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta, határozathozatal nélkül. 

 

Ezt követően a meghívóban szereplő napirendeket kiegészítve javasolja a 10. napirend 

napirendről történő levételét, felvenni napirendként a szociális étkezés térítési díj 

megállapítását, határozat visszavonását, a Tűzoltó Egyesület kérelmének megvitatását, a 

Tűzoltóság kérelmének megvitatását, valamint a KDV Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodás módosítását. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalását 6 igen szavazattal elfogadta, 

határozathozatal nélkül az alábbiak szerint: 

 

 

NAPIREND 

Tárgy:          Előterjesztő  

1./ Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről   Bechtold Tamás 

          polgármester 

2./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló  Bechtold Tamás 

      elfogadása         polgármester 

3./ Tájékoztató a rendőrség 2012. évi tevékenységéről   Dr. Balázs Sándor 

          rendőr alezredes 

4./ Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása   Bechtold Tamás 

          polgármester 

5./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról   Dr. Balogh Lóránd 

          jegyző 

6./ Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról    Lovas Csaba 
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          intézményvezető 

7./ Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító  Bechtold Tamás 

      és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. I. negyedévi   polgármester 

      gazdálkodásáról tájékoztató 

8./ Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett viziközművek 2013. évi beruházási Bechtold Tamás 

      javaslata         polgármester 

9./ Döntés az Óbarok és Vál Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Dr. Balogh Lóránd 

     Intézményi Társulás megszüntetéséről és a Családsegítő és  jegyző 

     Gyermekjóléti Szolgálat megszüntető okiratának elfogadása   

10./ Döntés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból Dr. Balogh Lóránd 

     történő kilépésről és a Szent László Völgye Többcélú Önkormányzati jegyző 

     Társuláshoz való csatlakozásról 

11./ 61/2013.(IV.11.) határozat visszavonása 

12./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló  Dr. Balogh Lóránd 

       4/2010.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása   jegyző 

13./ Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás  Bechtold Tamás 

       Társulási Megállapodás módosításáról döntés    polgármester 

14./ Váli Tűzoltó Egyesület kérelme      Bechtold Tamás 

          polgármester 

15./ Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötendő Támogatási  Bechtold Tamás 

        Megállapodás elfogadása      polgármester 

16./ Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Bechtold Tamás 

       Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata   polgármester 

 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

 

1./ Napirend 

Tárgy: Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal fogadta el a két ülés közötti fontosabb 

eseményekről szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2013.(V.30.) számú határozata 

a két ülés közti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közti fontosabb eseményekről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2./ Napirend 

Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal fogadta el a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2013.(V.30.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Napirend 

Tárgy: Tájékoztató a rendőrség 2012. évi tevékenységéről 

 

Dr. Balázs Sándor rendőr alezredes: Megköszöni a körzeti megbízottnak nyújtott segítséget, a 

számára biztosított KMB irodát. Elmondja, hogy a felderítési mutató javult, ami a közös 

munka eredménye.  

 

Bechtold Tamás: Örülünk, hogy helyben van körzeti megbízott, amiben tudunk segítjük. Az 

együttműködés jó. A közeljövőben nyújtunk be pályázatot a közbiztonság érdekében kamera 

rendszer kiépítésre a Polgárőrség közbenjárásával. 

 

Dr. Balázs Sándor: Jó dolog a kamera rendszer. Arra kell odafigyelni, hogy ki figyelheti a 

felvételeket. 

 

Csókás Zsolt: A kamera rendszer kiépítésével kapcsolatban sokat beszélgettünk a körzeti 

megbízottal. Olyan rendszert szeretnénk kialakítani, ami minden tekintetben használható. 

Van-e lehetőség arra, hogy rendszám leolvasást készítene és ha nem kívánatos személy 

érkezik a településre, valahol jelezze? A sebesség mérés hitelesített kamerával felvéve 

büntethető legyen. 

 

Dr. Balázs Sándor: Rendszám felismerő működik már az Országban. Budapest X. kerületében 

van már ilyen kamera. 

 

Csókás Zsolt: A kamion forgalommal is van gond. A kapitányság igényt tartana-e arra a 

lehetőségre a kamera rendszerrel kapcsolatosan, hogy rálátása legyen a kamerák képére, on-

line figyelés módban? 

 

Dr. Balázs Sándor: Igen jó lenne, ugyanis a körzeti megbízott nincs mindig az irodában a 

kapitányságon meg mindig van ügyelet. 

 

A képviselő-testület a rendőrség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót 6 igen 

szavazattal fogadta el, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2013.(V.30.) számú határozata 

a rendőrség 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrség 2012. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatót elfogadja és megköszöni a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársainak Vál 

Község közbiztonságának biztosításáért tett erőfeszítéseit. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4./ Napirend 

Tárgy:  Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirat módosítása 

 

Dr. Balogh Lóránd: Benyújtotta az önkormányzat pályázatát óvoda bővítésre. Egy 

csoportszobával szeretnénk bővíteni a Kossuth u. 12. szám alatti épületet. Ha a bővítést az 

idei évben megoldjuk az óvodában a felvehető gyerek létszámot bővíteni tudjuk. Ezért fontos 

most az alapító okirat módosítása a felvehető maximális gyereklétszám tekintetében, hogy fel 

tudjuk venni a váli listán lévő gyerekeket. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ha ezt a pályázatot megnyerjük és ki lesz írva óvoda építésre pályázat nem 

zárja ki egyik a másikat? 

 

Bechtold Tamás: Nem kizáró ok. 

 

Krúdy Péter: A Kossuth u. 12. szám alatt lakókkal mi lesz? 

 

Bechtold Tamás: A Vajda János u. földszinten kerül kialakításra két garzonlakás a két 

lakónak, és még a könyvtár is ott kap helyet. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a váli Napköziotthonos Óvoda alapító 

okiratának módosítását, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2013.(V.30.) határozata 

a váli Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a váli 

Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát: 

 

1. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„11.) Felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

5./ Napirend 

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: A gyámügyi feladatok nagy része átkerült a Járási Hivatalba 

Martonvásárra. Panasz a Váli ügyintézőnkre nem érkezett, jól működik a gyermekvédelmi 

feladatok ellátása. 

 

Kárpáti Hajnalka: A gyermekvédelmi támogatást benyújtó családoknál ellenőrzés végzünk, 

erről volt szó. 
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Csókás Zsolt: Környezettanulmány készítéséről volt szó, de nem készített senki. 

 

Bechtold Tamás: Csökkenni látszik az állandó segélykérés. A rendszeres támogatás minden 

esetben indokolt. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2013.(V.30.) határozata 

a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló – a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997.(XI.10.) Korm. rendeletben 

meghatározott tartalmi követelmények szerint készült beszámolót – és azt elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Napirend 

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Kormányhivatal tartott ellenőrzést a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatnál. Találtak hiányosságokat. 

 

Bechtold Tamás: Az ellenőrzések folyamatosak, két évente történnek. Minden ügyben azokat 

a hibákat találták, pl. nyilvántartás, adatszolgáltatás. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

84/2013.(V.30.) határozata 

a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Napirend 

Tárgy: Baracska-Kajászó-Vál Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető 

Intézményi Társulás 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról tájékoztató 

 

Bechtold Tamás: Látszik, hogy sikerül jól gazdálkodni a viziközmű társulásnak. Nem rengette 

meg alapjaiban, hogy a Fejérvíz Zrt. a bérleti díj 75 %-át fizeti. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

85/2013.(V.30.) határozata 

a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi 

Társulás 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Baracska-Kajászó-Vál Víziközmű 

Beruházást Lebonyolító és Üzemeltető Intézményi Társulás 2013. évi negyedévi 

gazdálkodásáról szóló előterjesztést elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirend 

Tárgy: Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslata 

 

Bechtold Tamás: Társulási ülésen levettük napirendről a beruházási javaslatot, mivel mint 

polgármesterek akkor láttuk először az előterjesztést. Egy összeget, és ne konkrét feladatot 

határozzunk meg. A megbeszélésen is elhangzott, hogy a 2013. évre 7.3 mFt-ot a 2014. évre 

11 mFt-ot határozzunk meg. 

 

Csókás Zsolt:  Ne járuljunk hozzá féltető építéshez.  

 

Bechtold Tamás: Ez egy tervezet. A beruházási összeggel elszámol a Fejérvíz Zrt.  Elemi 

érdek, hogy tartalékunk maradjon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással hozta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

86/2013.(V.30.) határozata 

a Fejérvíz Zrt. által bérüzemeltetett víziközművek 2013. évi beruházási javaslatról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő Testülete a Fejérvíz Zrt. által bérüzemeltetett 

víziközművek 2013. évi beruházási javaslatát az alábbiak szerint fogadja el: 

 

- 2013. év  7.300.000.-Ft 

- 2014. év           11.000.000.-Ft 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9. Napirend 

Tárgy: Döntés az Óbarok és Vál Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi 

Társulás megszüntetéséről és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 

Okiratának módosításáról 

 

Bechtold Tamás: Költségvetésünkből a Családsegítő Szolgálat működéséhez 2.5 mFt-tal kell 

hozzájárulni. Martonvásártól kértünk ajánlatot, ha oda csatlakoznánk e feladattal mennyibe 

kerülne. Kedvezőnek tűnt. Azt az ígéretet kaptunk, hogy átvesznek minket Óbarok nélkül. 
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Azért gondoltuk, hogy felmondjuk Óbarokkal a társulást és átmegyünk a Martonvásári 

térséghez. Akkor derült ki, hogy a Óbarokkal a társulást, ill. Martonvásárhoz a csatlakozást 6 

hónappal előre kellett volna jelezni. Így Martonvásár csak feladatellátásra tud fogadni. A 

feladatellátást itt is el tudjuk látni Válban. Az intézményt nem tudjuk megszüntetni. Az 

önkormányzatnak át kell vállalni a feladatait, de emelt normatívát nem kapunk rá. 

Martonvásárhoz 2014. január 1-től tudunk csatlakozni. Óbarok csatlakozott Felcsúthoz. Jelen 

állás szerint vannak problémák a személyi feltételekkel.  

 

Dr. Balogh Lóránd: A társulást felül kellett vizsgálni, akkor merült fel, hogy megnézzük, van-

e racionálisabb megoldás, mint az Óbarokkal a társulás. Így jutottunk Martonvásárhoz, ami 

viszont jelent álláspont szerint csak jövőre lehetséges. Az idei évet végig kell vinnünk, csak a 

személyi állományt kell átszervezni, illetve a gyermek létszámhoz igazítani. 

 

Kárpáti Hajnalka: Ha a Martonvásári társulásban leszünk, nem minden nap lesznek Válban a 

kollegák. Mikor várható összegszerűsítve, hogy mennyit kell Martonvásárnak fizetni? 

 

Bechtold Tamás: Minden egyes településre külön készít költségvetést Martonvásár. 

 

Kárpáti Hajnalka: Az intézményrendszernek meg vannak az alapjai. 

 

Bechtold Tamás: Igen, ott lesz szakmai ellenőrzés. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal fogadta el az Óbarok és Vál Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését, melyről 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

87/2013.(V.30.) határozata 

Az Óbarok és Vál Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

megszüntetéséről 

 

1.) Vál Község Önkormányzatának Képviselőé-testülete elhatározza az Óbarok és Vál 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2013. június 30-val 

történő megszüntetését. 

2.) Az Óbarok és Vál Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 

megszüntetésével párhuzamosan készüljön kimutatás az Intézmény 2013. I. félévi 

gazdálkodásról, mely kimutatás alapján a társult Önkormányzatok elszámolhatnak 

egymással. 

3.) Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

társult Önkormányzattal történő elszámolásból fakadó egyeztetések lefolytatására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának 

módosítását 6 igen szavazattal fogadta el, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 
Vál Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 88/2013. (V. 30. ) számú határozata 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okiratának módosításáról 



8 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító 

okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.) Az Alapító okirat 4. pontja törlésre kerül. 

 

2.) Az Alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Az intézmény alapítója:  Vál Község Önkormányzat képviselő-testülete 

           2473 Vál, Vajda János u. 2.” 

 

3.) Az Alapító okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

 „6. Az intézmény fenntartója és a fenntartói jogok gyakorlója: 

     Vál Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

          2473 Vál, Vajda János u. 2.” 

 

4.) Az Alapító okirat 7. pontja törlésre kerül. 

 

5.) Az Alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„8. Az intézmény ellátási területe: Vál Község közigazgatási területe” 

 

6.) Az Alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A költségvetési szerv alaptevékenységébe tartozó feladatok: 

 

Szakfeladat száma   Szakfeladat megnevezése 

  889924    Családsegítés 

  889201    Gyermekjóléti szolgáltatás 

  889921    Szociális étkeztetés 

  889922    Házi segítségnyújtás 

 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a alapján az étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében leírt gyermekjóléti szolgáltatási alapellátás 

biztosítása.  

 

Az intézmény Vál Községben az alábbi feladatokat látja el: 

 

- szociális étkeztetés, 

- családsegítés, 

- házi segítségnyújtás, 

- gyermekjóléti szolgálati feladatok.” 

 

7.) Az Alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
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„15. Az intézmény gazdálkodási formája: 

 

Az Intézmény költségvetése és zárszámadása Vál Község önkormányzata Képviselő-

testülete éves költségvetési, illetve zárszámadási rendeletében épül be. Az intézmény 

költségvetésének elfogadásához, illetve évközi módosításához a képviselő-testület 

minősített többségű döntése szükséges.” 

 

8.) Az Alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„16. Az intézmény feladatának ellátására szolgáló vagyon: 

 

l. Az Intézmény ingatlanvagyonnal nem rendelkezik. A feladatellátását szolgáló épület 

(2473 Vál, Vajda János u. 2. szám alatt lévő ingatlan), valamint annak ingóságai Vál 

Község Önkormányzatának tulajdonában vannak.  

 

2. Az Intézmény működésének, és fenntartásának fedezeteként elsődlegesen a 

mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott gyermekjóléti és 

alapszolgáltatási megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás, továbbá az 

önkormányzat működési és felhalmozási célú hozzájárulásai szolgálnak. 

 

3. A feladatot ellátó Intézmény önállóan működő közszolgáltató közintézmény.” 

 

9.) Az Alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„17. A vagyon feletti rendelkezési joga: 

 

Az Intézmény működése során keletkezett vagyonnövekmény az önkormányzat 

tulajdona.”  

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

10. Napirend 

Tárgy: Döntés a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból történő 

kilépésről és a Szent László Völgye Többcélú Önkormányzati Társuláshoz való 

csatlakozásról 
 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

89/2013.(V.30.) határozata 

a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból történő kilépésről 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. december 31. nappal kilép a 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásból. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 
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Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

90/2013.(V.30.) határozata 

a Szent László Völgye Többcélú Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. január 1. nappal csatlakozni 

kíván a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. Napirend 

Tárgy: 61/2013.(IV.11.) számú határozat visszavonása 

 

A képviselő-testület vita nélkül 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot. 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

91/2013.(V.30.) számú határozata 

a 61/2013.(IV.11.) számú határozat visszavonásáról 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2013.(IV.11.) számú határozatát visszavonja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

(Artai Balázs képviselő az ülésről 19 óra 40 perckor távozott, így a képviselő-testület létszáma 5 fő.) 

 

12. Napirend 

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2010.(VII.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Balogh Lóránd: A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ellenőrzése kapcsán merült fel, hogy 

szükséges módosítani a rendeletet, a szociális étkeztetés térítési díjat. A rendeletben más összeg 

szerepel, mint amilyen összeg befizetésre került. 

 

Csókás Zsolt: Jóvá kell írni a többlet összeget. 

 

Krúdy Péter: Nem tartom jogosnak az emelést. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2013.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló 4/2010.(VII.01.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

13./ Napirend 

Tárgy: Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás jogállás változása 
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Bechtold Tamás: Mint az előterjesztésből is kiderül a megkötött társulási megállapodásokat a 

képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni, és a hatályos szabályok szerint módosítani a jogi 

személyiségű társulássá átalakításról.  

 

A képviselő-testület az előterjesztés szerint a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 

jogi személyiségű társulássá alakítását 5 igen szavazattal elfogadta, melyről az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2013.(V.30.) számú határozata 

a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás jogi személyiségű társulássá 

alakításáról 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § 

(1) bekezdése alapján e törvény hatályba lépése előtt létrehozott, Bicske és 

Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 2012. március 29-én kelt társulási 

megállapodását felülvizsgálta és a jogi személyiséggel rendelkező társulássá 

alakítására irányuló jogállásváltozás vonatkozásában a társulási megállapodást 

(a továbbiakban: Megállapodás) a következők szerint  módosítja:  

 

1) a  Megállapodás az előzmények címszó előtt a következőkkel egészül ki: 

 
„Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-

testülete, Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szár Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete, Újbarok Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Óbarok Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete, Alcsútdoboz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-

testülete, Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vértesacsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületei által 2012. március 29. napján megkötött Bicske és Környéke Központi 

Orvosi Ügyeleti Társulás többször módosított társulási megállapodását  Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján a jogi 

személyiségűvé átalakítás céljából  az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint 

módosítanak:” 

 

2) a Megállapodás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 1. A jelen megállapodásban: 

a)  Alcsútdoboz Település Önkormányzat 

székhelye: Alcsútdoboz, József A. u. 5.  

képviseli: Oláh Gyárfás polgármester 

lakosságszáma: 1.461 fő 

 

b)     Bicske Város Önkormányzata  

székhelye: Bicske, Hősök tere 4.  
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képviseli: Tessely Zoltán polgármester 

lakosságszáma: 12.238 fő  

 

c)     Csabdi Község Önkormányzat 

székhelye: Csabdi, Szabadság u. 44.  

képviseli: Dr. Tankó Károly polgármester 

lakosságszáma: 1.240 fő 

 

 

d)    Felcsút Községi Önkormányzat 

székhelye: Felcsút, Fő u. 75. 

képviseli: Mészáros Lőrinc polgármester 

lakosságszáma: 1.894 fő 

 

e)     Mány Község Önkormányzata  

székhelye: Mány, Rákóczi u. 67. 

képviseli: Ugron Zoltán polgármester 

lakosságszáma: 2.417 fő 

 

f)     Óbarok Község Önkormányzata 

székhelye: Óbarok, Iskola u. 3.  

képviseli: Borbíró Mihály polgármester 

lakosságszáma: 836 fő 

 

g)     Szár Községi Önkormányzat 

székhelye: Szár, Rákóczi u. 68. 

képviseli: Moharos Péter polgármester 

lakosságszáma: 1.657 fő 
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h)     Tabajd Község Önkormányzata 

székhelye: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 

képviseli: Dr. Temesszentandrási György polgármester 

lakosságszáma: 996 fő 

 

i)     Újbarok Községi Önkormányzat  

székhelye: Újbarok, Fő u. 33. 

képviseli: Schnobl Ferenc polgármester 

lakosságszám: 430 fő 

 

1.10     Vál Község Önkormányzat  

székhelye: Vál, Vajda J. u. 2.  

képviseli: Bechtold Tamás János polgármester 

lakosságszám: 2.539 fő 

 

1.11   Vértesacsa Község Önkormányzata 

székhelye: Vértesacsa, Vörösmarty u. 2.  

képviseli: Kovács Zoltán polgármester 

lakosságszám: 1.831 fő 

 

(a továbbiakban együtt a társult tagok) „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény (a 

továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátásról gondoskodás kötelező feladat ellátására 2000. augusztus 1-i hatállyal 

létrehozták a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulást (a továbbiakban: a 

Társulás).” 

 

 

3)  a Megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2.)  A társulás neve, székhelye; a megállapodás időtartama: 

2.1 A társulás neve: Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
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2.2 A társulás székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 14. 

2.3 A Társulás szervei, valamint szervezetére és  működésére vonatkozó szabályokat e 

megállapodás    5. pontja részletezi.  

2.4 A megállapodás határozatlan időre szól. 

             2.5  A társulás tevékenységi köre, feladata 

1 A Társulás a társult önkormányzatok közigazgatási területén az egészségügyi 

alapellátás körében működő háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálatok ellátási 

területéhez tartozó összlakosság orvosi ügyeleti feladatainak ellátásaát biztosítja e 

megállapodásban foglaltak szerint. 

2 A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete a szolgáltató által az egészségügyi 

alapellátás körében ellátott szakfeladati rend szerinti tevékenységei.  

3 A Társulás dönt a pályázatokon történő részvétel elhatározása tekintetében. 

4 A társulásban résztvevő önkormányzatok által már korábban működtetett orvosi 

ügyelet változatlan színvonalon történő további működtetése, fejlesztése. 

5 A Társulás  feladatait szolgáltatási szerződés útján látja el.” 

 

4) a Megállapodás 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3 A társulás jogállása, a költségek viselése, a társulás vagyona: a társulás jogi személy, 

gazdálkodására a költségvetési szerv működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 

 

5) a Megállapodás 3.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„3.1 A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen Magyarország címere, a kör szélén „Bicske és 

Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás” körbefutó felirattal.” 

 

6) a Megállapodás 3.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  megelőző 

bekezdés szövegrésze helyébe a következő  módosított szövegrész lép: 

„3.2. Az orvosi ügyelet működtetésére  a Társulás jogosult szerződést kötni a közbeszerzés 

útján kiválasztott vállalkozással (a továbbiakban: Szolgáltató). A közbeszerzés lebonyolítása  

a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A közbeszerzés lebonyolítása során  a Társulási 

Tanács Elnöke az ajánlati felhívás elfogadását megelőzően köteles kikérni a társult 

önkormányzatok polgármestereinek véleményét az ajánlati felhívás tartalmát illetően. A 

társult önkormányzatok kialakított véleményüket a megkeresés kézhezvételétől számított 5 

napon belül el kell juttatniuk  a Társulási Tanács Elnökéhez. Amennyiben a vélemény 

kialakítása 5 napon belül nem történik meg, úgy azt megadottnak kell tekinteni. 

A Szolgáltató a vállalkozási szerződés és jogerős működési engedélye alapján jogosult a 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerződést kötni.”  

 

7) a Megállapodás 3.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3.6. A kiegészítő hozzájárulás összegét havi bontásban  a Társulás által kibocsátott számla 

alapján tárgyhó 5. napjáig kell átutalni  a megjelölt bankszámlára. Az összegek beérkezését 

követően a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján  a Társulás köteles továbbutalni a 

támogatást a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra. 
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3.6.1. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a vállalt pénzügyi hozzájárulás 

nem teljesítése esetén, a 3.7. pontban megjelölt határidőt követően a fizetési kötelezettség 

fennállását követő 30 nap eredménytelen elteltével a nem teljesítő, vagy részben teljesítő, 

mulasztó önkormányzatot  a Társulási Tanács Elnöke 15 napos határidő kitűzésével 

felszólítja a hozzájárulás teljesítésére.  A kitűzött határidő eredménytelen elteltét követő 15 

napon belül a fizetési kötelezettséget nem teljesítő önkormányzattal szemben a Társulási 

Tanács Elnöke beszedési megbízás alkalmazásával történő végrehajtást kezdeményez 

tartozása erejéig, mely valamennyi költsége az adós önkormányzatot terheli.  

A társult települési önkormányzatok vállalják, hogy a társulási megállapodás aláírását 

követő 15 napon belül a pénzforgalmi szolgáltatójuknál bejelentett módon engedélyezik a 

kedvezményezett számára – a vásárolt szolgáltatásnak a társulás által elfogadott bekerülési 

költségének a megállapodás 3.3.3. pontja alapján megállapított, településre jutó mértékéig – 

a beszedési megbízás benyújtását. 

 

A Társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 

bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Bicske és Környéke Központi  Orvosi Ügyeleti 

Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint 3.6.1.pontban meghatározott 

mértékű összegre vonatkozó 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. A társult  önkormányzat új számla nyitása esetén a nyitástól számított 15 

napon belül köteles felhatalmazó levélben bejelenteni az új számlavezető pénzintézetének a 

Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint 3.6.1.pontban meghatározott 

mértékű összegre vonatkozó azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, 

hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásig a felhatalmazást nem vonhatják 

vissza.” 

 

8) a Megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„5. A Társulás szervei:    

  5.1 A Társulás közös döntéshozó szerve: a Társulási Tanács 

 5.2 A Társulási Tanács tagjai közül az alakuló ülésén elnököt, alelnököt választ. 

 

5.3 A Társulás tagjait az önkormányzatok polgármesterei képviselik. A polgármester 

akadályoztatása esetére annak időtartamára a delegált személy az őt helyettesítő alpolgármester 

vagy az adott település képviselő-testületének a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló 

döntésben meghatározott képviselő-testületi tag. A helyettesként eljáró képviselő-testületi tag 

jogai és kötelességei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a 

szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 

 

 

5.4. A Társulási Tanács kizárólagos feladata, hatásköre: 

b) A Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, 

c) A költségviselés arányának megállapítása,  

d) A tisztségviselők  megválasztása, 

e) A közös feladatellátást szolgáló megállapodások, a működtetésre vonatkozóan a 3.2 

pont szerinti szolgáltatóval történő, 3.4 pontban hivatkozott szolgáltatási szerződés 

megkötése, a társult önkormányzatok cégszerű ellejegyzése mellett,  

f) Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén  - a vonatkozó pénzügyi és ágazati 

jogszabályokban meghatározott  - alapítói, irányítói jogkörben hozandó döntések, 

g) A mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott esetekben a közös 

feladatellátást szolgáló ellátási szerződés, egyéb polgári jogi szerződés megkötése. 

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a Társulás saját maga 

állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában.  
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5.5 A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki megalakulását és megválasztja a Társulási 

Tanács Elnökét. 

A Társulási Tanács az alakuló vagy az azt követő első ülésen 

 

a) elfogadja Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

b) megválasztja az alelnököt. 

 

5.6 A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. A Társulási Tanács minden tagjának 

egy szavazata van. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetében az alelnöke képviseli  - 

együttes akadályoztatás esetén a korelnök  látja el az ülés összehívásával, vezetésével 

kapcsolatos teendőket. 

 

5.7. Az ülést össze kell hívni a törvény által meghatározott esetekben azzal, hogy a Társulási 

Tanács évente legalább négy alkalommal ülésezik. A Tanács ülését össze kell hívni a Társulás 

tagjai  egynegyedének, 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. 

 

5.8. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok több, mint felével 

rendelkező tag jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

 

5.9 Az egyszerű többséget igénylő szavazat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata 

szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét és a jelenlévő tagok által 

képviselt települések lakosságszámának egyharmadát, melynek hiányában a Társulási Tanács a 

javaslatot elutasítja.  

 

5.10. Minősített többség szükséges  

 

a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához, a zárszámadás 

elfogadásához, 

b) zárt ülés elrendeléséhez, 

c) kizárásról való döntés, 

d) abban az ügyben, amit az SZMSZ meghatároz, 

e) a társulás feladat- és hatáskörének ellátására szolgáló költségvetési intézmény 

fenntartói jogának átadás-átvételéhez. 

 

A minősített többséghez legalább 6 tag igen szavazata szükséges, amely eléri a tagok 

által képviselt települések lakosságszámának a felét. 

 

 

5.11 A Társulási Tanács döntését az ülésén határozat formájában nyílt szavazással hozza meg.  

A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: 

a) a társulási tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára,  

b) a  Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben, 

c) jogszabály által kötelezően meghatározott esetben. 

 

           A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat az 5.14 pontban meghatározott ügyekben. 

 

A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a Szervezeti és 

Működési Szabályzat rendelkezik. 
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5.12. 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. 

 

  5.13. A Tanács ülése nyilvános. 

 

  5.14 A Társulási Tanács 

 

a) zárt ülést tart összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 

adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, 

c) 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 munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri 

Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek 

jelen.  

 

  5.15 A Társulási Tanács alakuló ülésén minősített többséggel és titkos szavazással tagjai 

sorából elnököt, alelnököt választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot 

tehet. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. 

 

 

 5.16. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök, a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt Vezető jegyző írja alá. A jegyzőkönyv 

elkészítéséről és a Kormányhivatalhoz 15 napon belül történő felterjesztéséről a tanács elnöke 

gondoskodik. 

A jegyzőkönyvre az Mötv-nek a képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvre vonatkozó 52. § (1) 

bekezdésében meghatározott szabályait kell alkalmazni.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

 5.17. A Társulás munkaszervezeti feladatait  - a döntések előkészítését, végrehajtásának szervezését  

- a Társulás székhelye polgármesteri Hivatala: a Bicskei Polgármesteri Hivatal (székhelye: 2060 Bicske, 

Hősök tere 4.) a továbbiakban Polgármesteri Hivatal látja el.  

 

5.18  A Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata különösen: 

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

7 A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok ellátása.   

8 A költségvetési gazdálkodás körében különösen: 

 ca) A Társulás és költségvetési szerve költségvetési tervezetének, 

zárszámadás tervezetének előkészítése. 

 cb) Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése. 

A Társulás által benyújtott pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a 

közreműködő szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett Önkormányzatok, 

valamint egyéb szervek felé. 

9) Az Önkormányzatok által biztosított bevételek felhasználásának 

elszámolása a tagi Önkormányzatok felé. 

10) A Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás  fenntartásával 

kapcsolatos éves elszámolások (különösképpen: az állami költségvetési 

hozzájárulások, az önkormányzati hozzájárulások, valamint létszám 

elszámolások) elkészítése és dokumentált egyeztetése az érintett 

önkormányzatokkal a beszámoló (zárszámadás) elfogadását megelőzően. 
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11) Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok 

végrehajtásának, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

 

5.19  A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács elnöke, a 

kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére Bicske Város Önkormányzata Jegyzője 

által írásban kijelölt köztisztviselők  jogosultak.  

 

5.20 A Társulási Tanács, Bicske Város Önkormányzata, s a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

Bicskei Polgármesteri Hivatal 2013. június 30-i hatállyal külön Megállapodás keretében 

rögzítik: 

 

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

 

5.20.2. melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében a 

felek felülvizsgálnak, s közösen módosítanak, valamint 

 

5.20.3. A Polgármesteri Hivatal Társulás munkaszervezeti feladatai ellátásához 

szükséges működési költségek Társulás tagjai általi viselésének módját, 

arányát.  

 

 

5.22  A társulás elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából választja. Az elnök képviseli a társulást, 

részletes feladatát és hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.  

 

5.23  A Szervezeti és Működési Szabályzat nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést a Társulási 

Megállapodásban szabályozott kérdésekkel.  

 

5.24 A Társulás feladatainak végrehajtása során készítendő iratokat a Társulási Tanács Elnöke, 

vagy az általa külön utasításban kiadmányozási joggal felruházott személy írja alá. 

 

5.25 A Társulás nevében utalványozásra a Társulási Tanács Elnöke, az utalványozás 

érvényesítésére pedig a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről szóló utasításban 

meghatározott személy jogosult.    

 

5.26 A Társulási Tanács Elnöke a társulás működéséről évente a beszámolóval egy időben  

beszámol a Társulási Tanácsnak.  

5.27 A megállapodás módosul a Társulási Tanács döntése alapján, ha a társulás tagjai a 88. § 

(2) szerinti többséggel azt elhatározzák, a törvény erejénél fogva, a bíróság jogerős 

döntése alapján. A Társulási megállapodás módosítását bármely társult tag 

kezdeményezheti. A megállapodás módosítás tekintetében a határozathozatal általános 

szabályai az irányadók.”  

 

 

12) a Megállapodás 6.3  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.3. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 6.4. pontban foglaltakról 

történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát a Társulási Tanácshoz (megállapodás: 3.2. 

pontja) kell megküldenie.” 

 

 

13)  a Megállapodás 7.1  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7.1. A társulás megszűnik: 

a) annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag képviselő-testületi  

határozattal kimondja, 

               b)  a törvény erejénél fogva, 

               c) a bíróság jogerős döntése alapján, 

               d)  a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul.” 

 

14) A megállapodás 7.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„7.2. A Társuláshoz csatlakozni, a társulásból kiválni kívánó önkormányzat képviselő-

testületének a Társulási Megállapodásban foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó 

határozatát a Társulási Tanácsnak kell megküldenie azzal, hogy a Társuláshoz csatlakozni 

naptári év 1. napjával, abból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, s erre vonatkozó 

döntést 6 hónappal korábban kell meghozni. 

A csatlakozáshoz való hozzájárulás, a kiválás kérdésében a Társulási Tanács javaslata 

alapján a társult képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási 

Megállapodás egyidejű módosításával.” 

 

15) A megállapodás 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„9.) Jelen megállapodás  -  a társult önkormányzatok e megállapodást jóváhagyó 

határozatát követően  -   2013. június 30. napján lép hatályba.” 

 

 

2) a jogi személyiségűvé alakítás módosítással egységes szerkezetű  társulási 

megállapodást e határozat melléklete szerint jóváhagyja, 

 

3) nyilatkozik arról, hogy a társulási megállapodásban foglaltakat kötelező 

feltételként elfogadja, a megállapodásban meghatározottak szerint a társulás 

működésével, a feladat ellátással kapcsolatos költségek pénzügyi hozzájárulás 

viselését,  teljesítését vállalja, 

 

4) egyetért azzal, hogy a jogi személyiséggel rendelkező társulás munkaszervezeti 

feladatait a társulás székhelyének megfelelően Bicskei  Polgármesteri Hivatal 

lássa el, 

 

5) a jogi személyiséggel rendelkező társulás társulási tanácsába tagként Tessely 

Zoltán polgármestert delegálja, 

 

6) felkéri Bicske Város Polgármesterét, hogy a tevékenységi terület szerinti 

működési engedélyező hatóság felé a társulás jogállásváltozásra vonatkozó 

egységes szerkezetű megállapodás egy példányával  - valamennyi 

tagönkormányzat általi aláírását követően – haladéktalanul a bejelentést tegye 

meg, 

 

7) felkéri Bicske Város Polgármesterét a jogi személyiséggel rendelkező társulás 

államkincstári bejegyzése, az adószám igénylése,  a folyószámla nyitása, valamint 

az azonnali beszedési megbízás tekintetében szükséges intézkedés 
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kezdeményezésére, 

 

8) felkéri a polgármestert a jogi személyiségűvé alakítására vonatkozó e határozat 

1-5. pontjai valamennyi társulásban részt vevő önkormányzat  részére a 

minősített többségű döntés céljából továbbításra,  

 

9) felkéri a tagönkormányzatokat jelen előterjesztés soron kívüli tárgyalására és 

döntés Bicske Város Önkormányzata részére történő haladéktalan továbbítására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

14. Napirend 

Tárgy: Váli Tűzoltó Egyesület kérelme 

 

Kocsis Bálint: Azért fordult az egyesület a képviselő-testülethez, mivel a Tűzoltó laktanya 

önkormányzati tulajdon, és a hozzájárulást szeretné kérni az épület tetőtér beépítéséhez, 

nyílászáró cseréhez. A LEADER akciócsoporthoz kívánja az egyesület benyújtani a 

pályázatot. A támogatás utófinanszírozott, így ha nyertes lesz a pályázat hitelt kell felvenni, 

ehhez kéri a kezesség vállalást az önkormányzattól, illetve ingatlant fedezetként a hitelhez. 

 

Csókás Zsolt: Tudomásom szerint 250 mFt maradt a Leader-nél, a pályázati összeg beérkezési 

sorrendbe lesz kiosztva. A tervezési költség kié lesz? Van-e értelme benyújtani? Még mielőtt 

bármilyen költsége belevetnénk magunkat. 

 

Kocsis Bálint: Elő-tervet kell készíteni, ami nem nagy költség. 

 

Csókás Zsolt: Támogatjuk a beruházást. A beruházás végén minden esetben támogatást kell 

még nyújtani az önkormányzatnak. Kéri, hogy ebben a ciklusban a pályázatokhoz adott 

támogatásokról készítsen a hivatal egy kimutatást. Nem elég elvi hozzájárulás a pályázati 

támogatásokhoz. az adott költségekről kell testületi határozat. 

 

Dr. Balogh Lóránd: Minden beruházással kapcsolatos Önkormányzatot terhelő kiadásról 

külön döntést hozott a T. Képviselő-testület. A kimutatás elkészítésének semmi akadálya. A 

képviselő-testület tudta nélkül nincsenek pályázattok kapcsolatos kiadások, hozzá kell tenni, 

hogy sajnos nem is lenne anyagi fedezet ilyen kiadásoknak.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal döntött a Váli Tűzoltó Egyesület pályázat 

benyújtásának támogatásáról, melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

93/2013.(V.30.) számú határozat 

a Váli Tűzoltó Egyesület pályázat benyújtásának támogatásáról, tulajdonosi 

hozzájárulás 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, tulajdonosi hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Váli Tűzoltó Egyesület a Vál Község Önkormányzat tulajdonába lévő Vál, 

Vajda János u. 12. 614 hrsz-ú ingatlanon lévő Reppmann Károly Tűzoltó Laktanyát pályázati 

forrásokat is bevonva felújítsa. A felújítás kivitelezésében és a felújítás részbeni 
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finanszírozását biztosító pályázati eljárásban Vál Község Önkormányzata minden támogatást 

biztosít a Váli Tűzoltó Egyesület részére és azzal minden szükséges formában együttműködik. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15. Napirend 

Tárgy: Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötendő Támogatási Megállapodás 

elfogadása 

 

Kocsis Bálint: A Tűzoltóság belső elszámolási rendjének, illetve a jogszabályi háttér 

megváltozása miatt kéri a tűzoltóság a megbízási szerződés felmondását és támogatási 

megállapodás megkötését. 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal hozta az alábbi határozatot: 

 

Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

94/2013.(V.30.) számú határozata 

a Váli Önkormányzati Tűzoltósággal kötött Megbízási szerződés megszüntetéséről és 

Támogatási Megállapodás elfogadásáról 

 

1. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Váli 

Önkormányzati Tűzoltósággal 2013. február 18-án kötött megbízási szerződést 2013. 

május 31.-ével közös megegyezéssel megszüntessék. 

 

2. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a határozat mellékletében szereplő 

tervezetnek megfelelően Támogatási Megállapodást köt 2013. június 1. napjától a Váli 

Önkormányzati Tűzoltósággal Vál község területén folyó tűzoltói kármegelőzési 

tevékenységre, illetve közigazgatási belterületén az önkormányzat tulajdonában lévő 

közterületek fűkaszálására, fák gallyazására, kivágására, összedarabolására, illetve 

ünnepségek és rendezvények lebonyolításának támogatására. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

16. Napirend 

Tárgy: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás felülvizsgálata 

 

A képviselő-testület vita nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a Közép-Duna 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatát, 

melyről az alábbi határozatot hozta: 

 

Vál Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

95/2013.(V.30.) számú határozata 

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás felülvizsgálata 
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Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete/Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) 

bekezdésében foglaltaknak 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 
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már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint az 

önkormányzati foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is. 

 

5. IV. Előzetes 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 

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 
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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. 
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19. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont első bekezdése a 

következőkkel egészül ki: 

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: 
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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. 

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. 
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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-



28 

 

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 Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt 

Iroda első bekezdésének első mondata és második bekezdése a következők 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. 

 

37. VII. fejezet  VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Projekt Iroda negyedik bekezdése a  Projekt Iroda feladatai a következők 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: 
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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 
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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; 

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: 
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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: 
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Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal elszámolni 
a vagyoni 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. 
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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.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt 

és az ülést bezárja. 

 

 

     -k.m.f.- 

 

 

  Bechtold Tamás    Dr. Balogh Lóránd 

  polgármester          jegyző 

 

 

 

  Csókás Zsolt     Kocsis Bálint 

  hitelesítő     hitelesítő 

 


