
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

  

A l c s ú t d o b o z  T e l e p ü l é s  

 

Önkormányzat Képviselő-testületének 

soros üléséről 

 

 

Az ülés helye:    az Önkormányzat Polgármesteri irodája 

Alcsútdoboz, József Attila utca 5. 

 

Az ülés időpontja:   2013. május hó 29. nap 08:00 óra 

 

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: 

 

Oláh Gyárfás polgármester, 

Tranker Tamás alpolgármester, képviselő 

Szabó Dániel képviselő 

Dr. Hargitai László képviselő 

Bárányos Gábor képviselő 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 

 

Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal) 

Dr. Balázs Sándor r. alezredes, kapitányságvezető 

Cseszár István, a polgárőrség elnöke 

Óvári Zsoltné óvodavezető  

 

 

Az ülésre javasolt napirendi pontok: 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Előterjesztő: Polgármester 

 

3. Beszámoló Alcsútdoboz község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről  

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

4. Az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2012. évben végzett szakmai felada-

tokról 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

5. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról  

Előterjesztő: Jegyző 

 

6. Elvi döntés a településrendezési terv részleges módosításáról  

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 



7. Az alcsútdobozi Háromhárs óvoda létszámkeretének bővítéséről  

Előterjesztő: Polgármester, óvodavezető 

 

8. Az Alcsútdoboz külterületi 019/13 hrsz-ú ingatlanon történt hulladék-elhelyezéssel kap-

csolatos részleges környezetvédelmi felülvizsgálat megrendelése  

           Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

9. A Képviselő-testület támogató határozata Magyarország Kormányának rezsicsökkentési 

intézkedései mellett  

          Előterjesztő: Polgármester 

 

10. Pénzügyi Keretből való kilépés 

         Előterjesztő: Polgármester  

 

11. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/5. szám alatti 

lakás bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 

          Előterjesztő: Polgármester 

  

12. Döntés Cserna Lajos György Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos föld-

haszonbérleti szerződés iránti kérelméről, valamint az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú (kül-

terület-szántó) ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

        Előterjesztő: Polgármester 

 

13. Egyebek 

 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 5 fővel a képviselő-testület 

határozatképes. Igazoltan hiányzik: Komáromi Gáborné képviselő, Dr. Gulyás László képvise-

lő. 

Az óvodavezető asszony és a rendőrkapitány úr feladatait tekintve javaslom, hogy 1. és 2. napi-

rendi pontként tárgyaljuk az őket is érintő előterjesztéseket. Majd folytassuk az ülést a meghí-

vóban szereplő napirendi pontok szerint 

Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet, elfogadja-e a javaslatomat? 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül az alábbi napirendet hagyta jóvá: 

 

Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok: 

 

1. Az alcsútdobozi Háromhárs óvoda létszámkeretének bővítéséről  

Előterjesztő: Polgármester, óvodavezető 

 

2. Beszámoló Alcsútdoboz község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről  

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

3. Az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2012. évben végzett szakmai felada-

tokról 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

4. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 

Előterjesztő: Polgármester 



 

5. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről 

Előterjesztő: Polgármester 

  

6. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról  

Előterjesztő: Jegyző 

 

7. Elvi döntés a településrendezési terv részleges módosításáról  

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

8. Az Alcsútdoboz külterületi 019/13 hrsz-ú ingatlanon történt hulladék-elhelyezéssel kap-

csolatos részleges környezetvédelmi felülvizsgálat megrendelése  

           Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

9. A Képviselő-testület támogató határozata Magyarország Kormányának rezsicsökkentési 

intézkedései mellett  

          Előterjesztő: Polgármester 

 

10. Pénzügyi Keretből való kilépés 

         Előterjesztő: Polgármester  

 

11. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/5. szám alatti 

lakás bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 

          Előterjesztő: Polgármester 

  

12. Döntés Cserna Lajos György Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti lakos föld-

haszonbérleti szerződés iránti kérelméről, valamint az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú (kül-

terület-szántó) ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

        Előterjesztő: Polgármester 

 

13. Egyebek 

 

 

1. napirendi pont:  Az alcsútdobozi Háromhárs Óvoda létszámkeretének bővítéséről  

Előterjesztő: Polgármester, óvodavezető 

 

 

Óvári Zsoltné óvodavezető: 

A bővítés összefoglalt indoka az óvoda létszámának folyamatos növekedése és az ezzel együtt 

járó többletfeladatok jelentkezése. Az igényelt egy fő takarító és egy fő pedagógiai asszisztens 

foglalkoztatásához a központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást biztosít, így az 

önkormányzati költségvetést a foglalkoztatás anyagi vonatkozásban nem terheli. 

Fentiek alapján kérem a létszámkeret bővítését támogató határozatukat, azzal hogy a 

ténylegese döntést a fenntartó társulás jogosult meghozni. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

Egyetértek a harmadik csoport beindításával. De hogyan alakulnak majd a működési feltéte-

lek? A tornaszobát hogyan tudja majd helyettesíteni, ha abból csoportszoba lesz? 

Óvári Zsoltné óvodavezető: 

Az épületünk mögött kialakítottunk egy kis tornapályát, rossz idő esetén a sportcsarnokot ven-

nénk igénybe. 

 



Dr. Hargitai László képviselő: 

A sportcsarnokot bérbe adta az önkormányzat. A bérlő hozzájárul majd az Ön terveihez? 

Óvári Zsoltné óvodavezető: 

A harmadik csoport kialakítása az egyes csoportok létszámának csökkenését vonja magával. A 

csoportszobák így kis átrendezéssel alkalmassá válnak majd a testnevelés foglalkozásokra is. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

Pályázatból szeretnének forrást a bővítéshez. Az ezzel kapcsolatos tervek határideje és az építé-

si engedélyek lejártak. Határidejüket meghosszabbították-e? 

Oláh Gyárfás polgármester: 

A beadandó pályázat erre is biztosít majd forrást. A tervek 4-5 évesek, egy részük elavult, 

újakat kell helyettük készíteni és nem is a régi tervek szerint tervezzük az átalakítást. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

Ki ítélte úgy, hogy elavultak a tervek, mikor döntöttünk erről? 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Ha a testület is egyetért, erről a kérdésről más alkalommal tudunk beszélgetni, vitatkozni. A 

tornafoglalkozások megoldhatóak a csoportszobákban. Nagyobb probléma most a 

túlzsúfoltság. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

Milyen költségekkel jár a bővítés? 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Az anyagköltség 500 ezer forint lesz, melyet saját beruházásban meg tudunk vásárolni. Helyi 

vállalkozóval szeretnénk dolgoztatni. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

Volt már pályázati lehetőség, miért nem akkor pályáztunk a bővítésre? 

Óvári Zsoltné óvodavezető: 

Akkor Csabdi kapta meg a lehetőséget. 

Szabó Dániel képviselő: 

Ezek a kérdések, problémák nem tartoznak az előterjesztéshez. Felhívom polgármester úr, kép-

viselő úr figyelmét, hogy ehhez a határozathozatalhoz nincs szükség erre a vitára. Tárgyaljuk 

külön ülésen, ne most. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Szavazzunk tehát az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról! 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

 

 

 

 

 



Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2013 (V. 29.) sz. határozata 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által fenntartott Háromhárs Óvoda 

létszámkeretének bővítéséről 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Vértes Többcélú Kistérségi 

Önkormányzati Társulás által fenntartott Háromhárs Óvoda létszámkeretének bővítését 

támogatja az alábbiak szerint: 

 

1., A Képviselő-testület támogatja egy fő takarító és egy fő pedagógiai asszisztens 

foglalkoztatását a jelenlegi létszámkereten felül, és támogatja a fenntartó azon döntését, 

mellyel erre a két feladatra álláshelyet teremt. 

 

2., A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 1., pontban meghatározott álláshelyeken 

foglalkoztatott személyek bérköltségéhez a központi költségvetés átlagbér-alapú támogatást 

biztosít, így a ehhez önkormányzati forrást nem biztosít. 

 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámkeret-bővítéssel összefüggésben 

szükséges jognyilatkozatok megtételére és azok aláírására. 

 

      Határidő:  Azonnal 

      Felelős: Polgármester 

 

2. napirendi pont: Beszámoló Alcsútdoboz község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági hely-

zetéről  

Előterjesztő: Polgármester, rendőrkapitány 

 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm dr. Balázs Sándor rendőr alezredes- kapitányságvezető urat. Kérdezem: 

Kíván-e kiegészítést tenni írásbeli beszámolójához? 

Dr. Balázs Sándor r. alezredes-kapitányságvezető: 

Csak szeretném megköszönni a partneri hozzáállást, mindazt, amit az önkormányzat biztosított 

az év során a körzeti megbízott, valamint a bicskei Rendőrkapitányság munkájához. Köszönöm, 

hogy számíthattunk az önkormányzatra a múlt év során. Joggal bízhatunk a 2013. évi sikeres 

együttműködésben is. 

Szabó Dániel képviselő: 

Örömmel látom, hogy az országos átlagtól nem negatívan tér el az alcsútdobozi helyzet a be-

számolóban szereplő táblázatok szerint. Jó látni, hogy nőtt a feltárási mutató. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

Hat folyamatban lévő ügy szerepel a beszámolóban. Van-e eredmény ezekben az esetekben? 

Dr. Balázs Sándor r. alezredes-kapitányságvezető: 

Év elején készült a beszámoló. Ezek nagy része már ügyészségi szakaszban van. Jelenleg keve-

sebb a felderített esetek száma, mint tavaly ugyanebben az időszakban. 

Oláh Gyárfás polgármester: 

A körzeti megbízott sportbalesete miatt számíthatunk-e helyettesítésére? 

Dr. Balázs Sándor r. alezredes-kapitányságvezető: 

A felcsúti és vértesacsai körzeti megbízottak látják el a feladatot, de sűrűsítjük a járőrözések 

számát is a helyi megbízott betegsége idején. 

Szabó Dániel képviselő: 

Volt egy felderített nyaraló-feltörés is tavaly. Gondolom, a polgárőrség is hozzájárult a siker-

hez. 

 



A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2013 (V. 29.) sz. határozata 

az Alcsútdoboz község közrendjéről, bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

szóló beszámolóról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Alcsútdoboz község közrendjéről, 

bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 

 

      Határidő: Azonnal 

      Felelős: Polgármester 

 

3. napirendi pont:  Az Alcsútdobozi Polgárőr Egyesület beszámolója a 2012. évben végzett 

szakmai feladatokról 

Előterjesztő: Polgármester, polgárőrség vezetője 

 

Cseszár István elnök: 

2012. áprilisában vettem át ismét az elnöki feladatokat. Együttműködési megállapodásokat 

kötöttünk múlt évben a Bicske városi, valamint a megyei rendőrkapitánysággal, most pedig a 

Közútkezelő Kht.-vel. Ez azért lényeges, mert feladatunk kiegészül így azzal, hogy jelezzük a 

baleseteket, közúti közlekedés veszélyes pontjairól adunk tájékoztatást a közútkezelőnek ahhoz, 

hogy pontosabb képet kapjon az utak, közlekedési táblák állapotáról, közlekedési problémák-

ról. Tavaly kevés baleset volt, gyermekbaleset pedig egy sem történt. 

Három műszakban végzünk bűnmegelőző szolgálatot. Múlt évben a külterületekre helyeztük a 

hangsúlyt, ennek eredménye, hogy egy nyaralófeltörés történt, és azt is sikerült felderíteni. 

A belterületen sok gondot okoz a lakók óvatlansága, hiszékenysége.  

Jó kapcsolatban vagyunk a rendőrséggel, körzeti megbízottal. A megyei polgárőr napon is a jó 

együttműködésről fogunk beszámolni. Térségünk előkelő helyen szerepel a megyében e tekin-

tetben is. 

Tranker Tamás alpolgármester: 

Jó, hogy fiatalokkal egészítik ki az állományt. Az óvatosságra érdemes lenne propaganda 

anyaggal felhívni a lakosság, különösen a nyugdíjasok figyelmét. Ebben érdemes kérni a városi 

és megyei kapitányság segítségét is. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 



 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés: 

 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

69/2013. (V. 29.) számú határozata 

a Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a településen 

működő Polgárőr Egyesületnek szóban előterjesztett, a községben végzett 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Polgármester, a határozat megküldéséért 

Határidő: Azonnal 

 

 

4. napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok teljesüléséről 

                                  Előterjesztő: Polgármester 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2013 (V. 29.) sz. határozata 

a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről 

szóló beszámolóról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a lejárt 

határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:Polgármester 

 

5. napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (szóbeli előterjesztés) 

                                   Előterjesztő: Polgármester 

 

 

 

Oláh Gyárfás polgármester:  



- Szokásomhoz híven tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy 3 millió forint van a 

számlánkon. Téli időszakban az E-on hibájából elmaradásunk keletkezett a villamos energia 

befizetésben, melyet most kellett befizetnünk, ez 1 milliós kiadás volt. Várjuk a faaprítékos 

kazán beszerelési pályázatból befolyó 5 millió forintot. Az iskola kerítés- pályázatban 

visszatartott összeget jegyző úr segítségével sikeresen követelhetjük vissza, erről másodfokú 

döntés született, mely az elsőfokú, sérelmezett döntést teljes egészében megsemmisítette. 

- A Közép-Dunántúli Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa lesz jogosult a szemétszállításra 

községünkben. A környező önkormányzatok, de mi is sérelmezzük, hogy nem akarja vállalni a 

szerződéskötést, díjbeszedést a lakossággal. Ezt az önkormányzatok nem tudják felvállalni, 

nincs is rá létszám és kapacitás. 

- A Rézhegy Kft. felügyelő bizottsága nem fogadta el az ügyvezető igazgató pénzügyi jelentését 

az elmúlt évről. Úgy értesültem, hogy a jelentést ennek ellenére be lehet adni az illetékesek felé.   

Tranker Tamás alpolgármester: 

- Ugyanúgy mínuszos a Rézhegy Kft. költségvetése, mint tavaly. Véleményünk szerint az 

ügyvezető igazgató munkája nem volt megfelelő, nem tett erőfeszítéseket az ingatlanok 

értékesítése érdekében. Taggyűlés előtt 6 nappal kaptuk meg a beszámolót. Részletezést, több 

információt kértünk 

Oláh Gyárfás polgármester:  

- A felügyelő bizottság megbízott, hogy ügyvéd segítségének igénybe vételével vizsgáljuk meg a 

kft.-ből való kiválás lehetőségét. 

Tranker Tamás alpolgármester: 

- Javaslom, hogy ez év végét tűzzük ki határidőként, és addig jussunk valamilyen egyezségre. 

Kérjünk értékbecslést az ingatlanokra. Minden tulajdonos fogalmazza meg, hogy milyen 

igényei vannak a kiválás kapcsán. Jó lenne megegyezésre jutni. Ezek alcsútdobozi ingatlanok 

maradnak, továbbra is lesz dolgunk velük. Polgármester úrral kidolgozunk egy javaslatot, 

amelyet a testület elé fogunk terjeszteni.  

Dr. Hargitai László képviselő: 

- Tett-e lépéseket az önkormányzat, mint tulajdonos, a telkek eladása érdekében? Gondolok itt 

hirdetésre, reklámra. 

Tranker Tamás alpolgármester: 

- Ez az ügyvezető dolga lett volna, de segítettük. Nincs nagy kereslet az ingatlan piacon. Egy 

dolog szól az ügyvezető mellett: tisztában van a kft. ügyeivel. 

Oláh Gyárfás polgármester:  

- Tettünk lépéseket az eladás érdekében. Az Egyesült Államokban hirdettünk, szeretnénk 

kiterjeszteni a reklámot Hollandiára is. Szeretném ismét leszögezni, hogy ez megörökölt 

helyzet, próbáljuk a helyén kezelni, békességgel tűrni a problémákat.  

- Az iskola kerítés kapcsán ismétlem, megkapjuk a visszatartott pályázati pénzt, mintegy 1 

millió forintot.        

- Két cégtől kaptam árajánlatot sebességmérő kihelyezésére a közút mellé. A legjobb ajánlat 

395 ezer Ft 3 ÁFA. A következő testületi ülésre fogom előterjeszteni a témát. 

- Hős Csaba ref. lelkész levélben keresett meg. 100 ezer Ft támogatást szeretne, a múlt évhez 

hasonló összegről van szó. 

Dr. Sisa András jegyző: 

- A következő ülésen tárgyaljunk a támogatásról. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 



A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2013 (V. 29.) sz. határozata 

a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

szóló beszámolóról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 

polgármesternek szóban előterjesztett, a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:Polgármester 

 

 

6.napirendi pont: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásá-

ról  

Előterjesztő: Jegyző 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

72/2013 (V. 29.) sz. határozata  

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak  

2012. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésről 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglalt jogkörében 

eljárva  

 a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló, az előter-

jesztés mellékletét képező átfogó értékelést megtárgyalta és azt elfogadja, 

 az értékelésről 2013. május 31-ig tájékoztatja a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális 

és Gyámhivatalát, 

 a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2012. évi tevékenységéről szóló, az előter-

jesztés mellékletét képező beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Határidő: 2013. május 31. 



Felelős: jegyző (határozat és értékelés megküldése) 

 

7. napirendi pont: Elvi döntés a településrendezési terv részleges módosításáról  

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

 

Dr. Sisa András jegyző: 

Az Alcsútdoboz 049. hrsz-ú ingatlan jelenlegi besorolása szerint védett rendeltetésű erdő, mivel 

annak idején mint laktanya nem szerepelhetett területrendezési, és más dokumentumban sem, 

katonai objektum volta miatt. Most, hogy jól halad a tiszti lakások önkormányzati tulajdonba 

vételének ügye, időszerű egy elvi döntést meghoznunk annak érdekében, hogy 

településrendezési tervünkben és más, térképészeti, földhivatali dokumentumokban fel legyen 

tüntetve, illetve helyes besorolást kapjon az ingatlan. 

Oláh Gyárfás polgármester:  

Ha nem tudjuk állami pénzből felújítani a lakásokat, akkor nem fogjuk igényelni a lakásokat. 

Saját forrás nem áll rendelkezésre. A jelenlegi állapotnak megfelelő területi besorolást kell 

elvégezni, ehhez szükséges a rendezési terv módosítása. Ez a folyamat mintegy fél évet fog 

igénybe venni.  

Tranker Tamás alpolgármester: 

Helyi vállalkozók, a későbbi sikeres üzlet reményében mérjék fel a lakások felújításának 

költségeit, azt vitassa meg a testület, ha ez időszerűvé válik. A testület bejárást is tehet, 

ellenőrizheti az épületek állapotát. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

 Az elfogadott döntés: 

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2013 (V. 29.) sz. határozata 

a településrendezési terv részleges felülvizsgálatáról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Alcsútdoboz község 

településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának részleges felülvizsgálatáról az 

alábbi döntést hozza: 

 

1., A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Alcsútdoboz külterületi 049. hrsz-ú ingatlan (volt 

Petőfi laktanya) a településrendezési tervben nem a valós állapotnak megfelelően szabályozott: 

azon épület a szabályozás értelmében nem helyezhető el, annak ellenére, hogy lakótelepi 

lakóingatlanokkal részlegesen beépített. 

 

2., A Képviselő-testület az Alcsútdoboz külterületi 049. hrsz-ú ingatlant érintően megállapítja a 

településrendezési terv és helyi építési szabályzat részleges felülvizsgálatának szükségességét 



azzal, hogy a terület a valós állapotnak megfelelően megosztható legyen, valamint terület-

felhasználási besorolása megváltozzék. 

 

3., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2., pontban maghatározott 

módosítások elvégzése céljából tervezői ajánlatok bekérésére. 

 

Határidő: június 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

8. napirendi pont:  Az Alcsútdoboz külterületi 019/13 hrsz-ú ingatlanon történt hulladék-

elhelyezéssel kapcsolatos részleges környezetvédelmi felülvizsgálat megrendelése  

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

 

Dr. Sisa András jegyző: 

- A felhagyott önkormányzati hulladéklerakó melletti, a jelenleg már magánkézbe került 

019/13. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, az ott elhelyezett hulladék elszállítására és a terület 

rekultiválására Alcsútdoboz Település Önkormányzata 2007. óta élő környezetvédelmi hatósági 

kötelezéssel rendelkezik.  

Az Önkormányzat anyagi helyzete miatt eddig a kötelezésnek nem tett eleget, és a terület 

tulajdoni viszonya miatt rekultivációs pályázaton sem vehetett részt. A hatósági kötelezés 

azonban máig él, és önkormányzatunkat ismételten felszólította a hatóság – június 30-i 

határidőt szabva – az érintett terület részleges környezetvédelmi felülvizsgálatára. 

A környezetvédelmi felülvizsgálat célja az, hogy az eltelt időre tekintettel indokolt-e és 

mennyiben indokolt még a rekultiváció elvégzése, avagy a természet már visszavette a területet. 

A részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére négy szakértőtől kértünk be árajánlatot. 

Javaslom a legolcsóbb, és a határidőt tartani tudó árajánlat elfogadását. 

Tranker Tamás alpolgármester: 

- Furcsának találom, hogy magánkézben lévő terület rekultiválása az önkormányzat feladata. 

Dr. Sisa András jegyző: 

- A szemétlerakás idején önkormányzati tulajdon volt a lerakó. A későbbi tulajdonos megvásá-

rolta az önkormányzattól, azonban nem volt tudomása az ott elhelyezett szemétről. 

Dr. Hargitai László képviselő: 

-A hatósági kötelezés kiadásának évében még volt pályázati lehetőség rekultivációs célra, ab-

ban az időben szüntették meg az ilyen típusú pályázati lehetőséget. 

 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 



74/2013 (V. 29.) sz. határozata 

a 019/13 hrsz-ú ingatlant érintő részleges környezetvédelmi  felülvizsgálatról 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Alcsútdoboz külterületi 019/13. 

hrsz-ú ingatlant érintő, hatósági kötelezésben az önkormányzat részére előírt részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésével 785.000,-Ft+Áfa vállalkozói díj mellett megbízza 

a Terratest Geofizikai, Geodéziai Mérnöki Kft-t. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1.; Képviseli:  

Fekete János ügyvezető.)  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

(A megbízott vállalkozó árajánlata a határozat mellékletét képezi.) 

 

      Határidő:  Azonnal 

      Felelős: Polgármester 

 

 

9.napirendi pont: A Képviselő-testület támogató határozata Magyarország Kormányának re-

zsicsökkentési intézkedései mellett  

Előterjesztő: Polgármester 

 

 

Oláh Gyárfás polgármester: 

- Az ország kormányának rezsicsökkentéses törekvései melletti kiállás nem csak itthon, de 

külhonban is világossá teszi, Magyarország polgárai kiállnak a kormány mellett, támogatják 

elképzeléseit. 

 

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 

 

Alcsútdoboz Települési  Önkormányzat 

Képviselő- testületének 

75/2013. (V. 29.) sz. határozata 

Támogató nyilatkozat Magyarország Kormányának rezsicsökkentési intézkedései mellett 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határoz, hogy kiáll 

Magyarország Kormányának rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedései mellett. 

A település nevében támogatja a rezsi-csökkentő intézkedéseket, és erről biztosítja 

Magyarország Kormányát. 

Az Önkormányzat a támogató határozatban foglaltakat közvetíti a település lakossága felé is. 

 

Felelős: Polgármester (határozat megküldéséért) 

Határidő: azonnal 

10. napirendi pont: Pénzügyi Keretből való kilépés 



                                               Előterjesztő: Polgármester 

 

 

Oláh Gyárfás polgármester: 

- A Pénzügyi Keretből történő kilépésről szóló előterjesztésemet ezennel visszavonom, mivel a 

körülmények jelentősen megváltoztak, és az igénylés feltételeit pontosítani szükséges.. 

 

11. napirendi pont: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 

66/5. szám alatti lakás bérbe adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 

         Előterjesztő: Polgármester  

 

Tranker Tamás alpolgármester: 

- Javaslom ideiglenesen bérbe adni sürgősséggel az igénylőknek, hogy ne legyen hasznosítatla-

nul az ingatlan. Ezzel párhuzamosan írjuk ki a pályázatot, pályázzon az érintett is. Ha nem 

nyer, ki kell költöznie. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

 Az elfogadott döntés: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

Képviselő- testületének 

76/2013. (V. 29.) számú határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz, Szabadság u. 66/5. szám alatti lakás bérbe 

adásáról és az ezzel kapcsolatos pályázat kiírásáról 

  

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy: 

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/5. szám alatti lakóin-

gatlant 2013. június 1. napjától 2013. november 30. napjáig (hat hónap) bérbe adja 

Kastner Eszter (Tusán Eszter, Kecel, 1959. 10. 16. édesanyja: Vancsura Teréz) Alcsút-

doboz, Szabadság u. 2. szám alatti lakosnak és a vele költözőknek azzal a kikötéssel, 

hogy az ingatlan bérbeadására pályázatot ír ki. Amennyiben nem Kastner Eszter nyeri 

el a kiírásban szereplő Szabadság u. 66/5. számú ingatlan bérleti jogát, úgy abból leg-

később 2013. november 30. napjáig ki kell költöznie.  

2. Felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére. 

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u. 66/5. szám alatti lakóin-

gatlan bérbe adásáról - az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályai-

ról, valamint a nem lakás célú helységek bérletéről szóló 8/2012. (II. 29.) önkormányza-

ti rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján – a határozat mellékletét képező pályázatot írja 

ki. 



             Határidő: Azonnal  

            Felelős: Polgármester  

 

12. napirendi pont: Döntés Cserna Lajos György Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám alatti 

lakos föld-haszonbérleti szerződés iránti kérelméről, valamint az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú 

(külterület-szántó) ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

            Előterjesztő: Polgármester 

 

Dr. Hargitai László képviselő: 

- Az ajánlattevő részéről soknak tartom a 15 esztendőt. 

Szabó Dániel képviselő: 

- Őstermelőként akar gazdálkodni, a cél hosszú távú, támogatom. 

Tranker Tamás alpolgármester: 

- Sok információ hiányzik a döntéshez. Fontoljuk meg alaposabban, kérjünk még információt az 

ajánlattevőtől, és csak azután döntsünk a pályázat kiírásáról. Például a bérleti díj sem lehet 

ugyanannyi, mint például a rét művelési ágú terület esetében. Itt már kevés a 3 Ft/m²/év. 

Szabó Dániel képviselő: 

- Az ajánlattevőnek válaszolnunk kell. 

Dr. Sisa András jegyző: 

- A lényeges kérdések tisztázása érdekében elhalasztjuk a döntést. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

 A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testületének 

77/2013. (V. 29.) számú határozata 

az Alcsútdoboz 040/11 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbeadására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormány-

zat tulajdonában lévő 040/11 hrsz.-ú szántó művelési ágú 2420 m² nagyságú földterület bérbe-

adása tárgyában az ajánlattevő részéről nem áll rendelkezésre elegendő információ a haszon-

bérbe adással kapcsolatos pályázat kiírásához, ezért annak kiírását elhalasztja, egyúttal felhív-

ja az ajánlattevőt, hogy részletesen indokolja meg: 

1.) Milyen célra szeretné használatba venni a területet 

2.) Milyen időtartamra 

3.) Mekkora összegű bérleti díjat ajánl (m²/év) a szántóért. 

 

Határidő: 2013. június 15. 

Felelős: Polgármester, jegyző 

13. napirendi pont: Egyebek 

a., Koltainé Savanyó Erzsébet kérelme 



 

Oláh Gyárfás polgármester: 

- Személyesen keresett meg Koltainé Savanyó Erzsébet alcsútdobozi lakos azzal a kéréssel, 

hogy művelni szeretné a kertje végében lévő önkormányzati területet. A dolog szépséghibája, 

hogy már sok-sok éve műveli, azonban erről nincs írásos önkormányzati engedélye. Most egy 

mezőgazdasági pályázatot kellene beadnia, amelyben igazolnia kell, hogy a földterület az övé 

vagy pedig ő a haszonbérlője. A pályázat beadási határideje 2013. június 15. Szeretném, ha 

valahogyan tudnánk segíteni a családot ebben az ügyben. 

 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 

 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2013 (V. 29.) sz. határozata 

az önkormányzat tulajdonában lévő 132 és 134 hrsz.-ú belterületi ingatlanok hasznosításáról 

 

1., Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Koltai 

István Alcsútdoboz, Szabadság u. 16. szám alatti lakos legalább öt éve folyamatosan használja 

a kizárólag önkormányzat tulajdonát képező belterületi 132 és 134 hr. számú ingatlanokat 

2., A Képviselő-testület 2013. december 31. napjáig biztosítja Koltai István részére a fenti in-

gatlanok mezőgazdasági célú hasznosítását. 

3., A Képviselő-testület soron következő ülésén az öt évre visszamenőleg elmaradt és az év vé-

géig esedékes bérleti díj mértékét megállapítja. 

4., A Képviselő-testület 2014. január 1. napjával pályázatot ír ki az ingatlanok mezőgazdasági 

célú hasznosítására. 

5., Amennyiben a jelenlegi bérlő a 3., pont szerint megállapított bérleti díjat nem fizeti meg, 

avagy annak összegét vitatja, úgy a Képviselő-testület az ingatlanok ideiglenes hasznosítását 

megszüntetheti. 

Határidő: Következő soros testületi ülés 

Felelős: Polgármester 

 

b., a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás és a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás jogi személyiségű 

társulássá történő átalakítása 

 

 

 

Oláh Gyárfás polgármester: 



- Hétfőn és kedden érkezett két sürgősségi előterjesztés Bicske városától. Önkormányzatunk 

döntése is szükséges ahhoz, hogy a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjólé-

ti Intézményfenntartó Társulás jogi személyiségű társulássá alakuljon, melyben a védőnői szol-

gálat tekintetében érdekeltek vagyunk. Ugyanez a helyzet a Bicske és Környéke Központi Or-

vosi Ügyeleti Társulás esetében is. Kérem képviselő-társaimat, hogy az előterjesztésekben sze-

replő határozati javaslatok szerint haladva hozzuk meg a döntéseket.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testületének 

79/2013. (V. 29.) számú határozata 
a Kapcsolat Központ  Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulásból Felcsút Község 

Önkormányzata kilépéséről 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Kapcsolat Központ Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulásból Felcsút Község Önkormányzata 2012. 

december 31. napjával történt kilépését elfogadja és tudomásul veszi.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 
 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testületének 

80/2013. (V. 29.) számú határozata 
a Kapcsolat Központ  Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Kapcsolat Központ 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodása felülvizsgálatára” vonatkozó előterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket 

hozza: 
 

I. 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete: 

 

 Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületével 



 Csabdi Község Önkormányzata Képviselőtestületével 

 és Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületével 

közösen dönt arról, hogy a: 

 

 

Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodását 

 

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

– 146. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálják, az Mötv. szabályainak megfelelően a 

II. pontban részletezett tartalommal módosítják, melynek alapján a jelenleg nem jogi személyiséggel 

működő Társulás 2013. július 1-jei kezdő hatállyal – jogfolytonosan – jogi személyiségű Társulásként 

működik. 

II. 

 

Alcsútdboz Települési Önkormányzat Képviselőtestülete a Kapcsolat Központ Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását – 

továbbiakban: Megállapodás - 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely az I. 

számú módosítás: 

 

a) 1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

146. § (1) bekezdése alapján a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás e törvény hatályba lépése előtt 

létrehozott, 2011. …...-én kelt társulási megállapodását felülvizsgálja és a jogi 

személyiséggel rendelkező társulássá alakítása érdekében a következők szerint 

módosítja: Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

jogi személyiségű társulás alakítására irányuló jogállásváltozás vonatkozásában a 

társulási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) a következők szerint  

módosítja:  

 

a) a Megállapodás 1. pontját megelőző bekezdés szövegrésze helyébe a következő  

módosított szövegrész lép: 

 

„ A megállapodás 3.) pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek 

„a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV tv. (továbbiakban: Ötv.)  43. §-

ában és „a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi 

CXXXV. tv.  (továbbiakban: Ttv.) 8. §-ában „Magyarország helyi önkormányzatairól” 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt 

rendelkezések, valamint „a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993. 

évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 62.§, 63.§, 64. §, 65.§, 65/C. §, és 65/F. §-ában 

meghatározott alapszolgáltatási feladatai körében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a családsegítés és a nappali ellátás, a támogató 

szolgáltatás közös megvalósítására szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézményt 

működtetnek; a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi 

XXXI. tv.  (továbbiakban: Gyvtv.) 39. §-ában, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatainak közös megvalósítására gyermekjóléti szolgálat,  közös 

fenntartásáról, továbbá „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. tv. (a továbbiakban: 

Eütv.) 152.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerinti védőnői ellátás feladat ellátásról a 

következőkben állapodnak meg:” 

 

 

b) a Megállapodás 2. pontja a következők szerint módosul: 
„2. A Társulás működési területe:   a 3. pontban szereplő önkormányzatok közigazgatási 

területe 



2.1 A megállapodás időtartama: határozatlan időre szól. 

2.2A megállapodás hatálya a társult önkormányzatok működési területére, intézmény 

közös fenntartására terjed ki.”  

 

 

c) a Megállapodás 3. pontja helyébe a  következő módosítás lép:   

„3) A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője, lakosságszáma: 

 

b)      Alcsútdoboz Település Önkormányzata  

     Székhelye: 8087 Alcsútdoboz, József Attila 5. 

     Képviseli: Oláh Gyárfás polgármester  

     Lakosságszáma:  1 461 fő 

 

c)      Bicske Város Önkormányzata    

     Székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

     Képviseli. Tessely Zoltán polgármester  

     Lakosságszáma: 12 238 fő 

 

d)      Csabdi Község Önkormányzata   

     Székhelye:  2064 Csabdi, Szabadság u. 44. 

     Képviseli: dr. Tankó Károly  polgármester  

     Lakosságszáma:  1 240 fő  

 

e)      Óbarok Község Önkormányzata  

           Székhelye:  2063 Óbarok, Iskola u. 3. 

                       Képviseli: Borbíró Mihály polgármester  

                       Lakosságszáma: 836 fő”  

 

d) a megállapodás 4. pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „4. A Társulás jogállása: 

4.1   A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szerv működésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

 4.2. A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen Magyarország címere, a kör szélén 

„Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó  

Társulás” körbefutó felirattal.”  

 

4.3 A Társulás székhelytelepülése: Bicske Város Önkormányzata. 

 

 4.4 A Társulás a Társulásban résztvevő önkormányzatok közigazgatási területére e 

megállapodásban foglaltak szerint a 8. pontban részletezett feladatok ellátását 

biztosítja.  

 

4.5 A Társulás a feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 

intézményt, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet 

alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat,  kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési 

felügyeletüket.”  

 

 

 

g)  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: 

a) A Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, 

b) A költségviselés arányának megállapítása,  

c) A tisztségviselők  megválasztása, 

d) A közös feladatellátást szolgáló megállapodások megkötése, költségvetési szerv  

       fenntartói jogának átadás-átvétele, 

e) A Társulás által fenntartott költségvetési szervek  - intézmények – vezetői álláshelyére 

pályázati felhívás meghírdetése, a vezető megbízása, a vezetői megbízással egyidejű 

illetményének megállapítása, megbízásának visszavonása, 

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.  

 

 

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 Társulás 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) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 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 3 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 5.12 pontban meghatározott ügyekben. 

 

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

Működési Szabályzat rendelkezik. 

 

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, és a Társulási Tanács által 

felhatalmazott tag, mint jegyzőkönyvvezető 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: 

a) A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek végrehajtása. 

b) A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési gazdálkodással 



kapcsolatos feladatok ellátása.   

c) 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. 

 Az Önkormányzatok által biztosított bevételek felhasználásának elszámolása a 

tagi Önkormányzatok felé. 

 Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ 

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. 

 Társulási Tanács egyedi határozatában foglalt feladatok végrehajtásának, 

illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 

 

5.19  A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás pénzügyi 

ellenjegyzésére Bicske Város Önkormányzata Jegyzője – továbbiakban: Jegyző – által 

írásban kijelölt köztisztviselő(k) jogosult(ak).  

 

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 

 

5.21 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 a Társulás költségvetésében meghatározott felsorolt feladatokra és 

összegben a Társulási Tanács Elnöke által  - a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjéről 

szóló utasításában – meghatározott személy vállalhat kötelezettséget. 

 

 

e) A megállapodás 6.2, 6.3. 6.4 pontja a következők szerint módosul: 

 
  „6.2. A társulás által fenntartott költségvetési intézménnyel és annak gazdálkodásával 

kapcsolatos, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § 

(1) és a 9. §-ában meghatározott alapítói és irányítói jogokat Bicske Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (Székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.) a Társulási Tanács gyakorolja.  

melyet a társult önkormányzatok tudomásul vesznek.  

 

  6.3.  A Kapcsolat Központ intézmény vezetőjének, mint intézmény magasabb 



vezetőnek a megbízása, a megbízás visszavonása (felmentés) – a társult települések 

polgármesterei véleményének figyelembe vételével – Bicske Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének  a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A megbízás és felmentés 

előtt a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét a munkáltató jogokat gyakorló 

település polgármestere Társulási Tanács köteles kikérni. A társult önkormányzatok 

kialakított véleményüket a megkeresés kézhezvételétől számított 5 napon belül el kell 

juttatniuk Bicske Város Polgármesteréhez. Társulási Tanács Elnökéhez. Amennyiben a 

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

Az egyéb munkáltatói jogokat Bicske Város Polgármestere  Társulási Tanács Elnöke 

gyakorolja. 

 

 

6.4. A Kapcsolat Központ intézményvezetői megbízására - a társult települések 

polgármesterei véleményének figyelembevételével - Bicske Város Polgármestere a Társulás 

Elnöke tesz javaslatot a döntéshozó Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Társulási Tanács felé. „ 

 

 

f) a megállapodás a következő 6.7 ponttal egészül  ki:  
  „6.7  A Társulási Tanácsot érintő fenntartói irányítás körébe tartozó ügyekben a Tanács 

döntései előkészítését és határozatai végrehajtását a Bicskei Polgármesteri Hivatal látja 

el.”  

 

 

g) A megállapodás 8., 8.1 pont bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés                    

lép:    
„8 A társulás tevékenységi köre, az ellátott feladatok:  

8.1 A Társulás 2012. január 1-i kezdő hatállyal intézmény közvetlen 

fenntartása útján a feladatellátásban következők szerint részvevő 

önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően „ 

 

h)  A megállapodás 8.5 és a  8.6 pontja a következők szerint módosul:  

 „8.5 A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a védőnői alapellátási 

feladatok tekintetében a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár Fejér 

Megyei Kirendeltsége felé Bicske Város Önkormányzata a munkaszervezeti feladatokat 

ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatal a hatályos finanszírozási szerződés módosításához 

szükséges létszámadatokat a 8.1. h) pontban felsorolt társult önkormányzatok 

vonatkozásában is szolgáltatja. 

8.6 Bicske Város Önkormányzata A munkaszervezeti feladatokat ellátó Bicskei 

Polgármesteri Hivatal eljár a védőnői alapellátási feladatok tekintetében a Fejér 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Móri, Bicskei 

Kistérségi Népegészségügyi Intézeténél a 027595  ……….. egyedi azonosítójú 

egészségügyi szolgáltató működési engedélyének módosítása, s annak jogerőre 

emelkedése időpontjában az OEP finanszírozási szerződés módosítása iránt.” 

i) a megállapodás 9.1, a 9.4, a 9.15  pontjában  „Bicske Város Önkormányzata” 

szövegrész helyett „Társulás”, illetve 9.2 pontjában a  „Bicske Város 

Önkormányzatához” helyett „Társuláshoz”  szövegrész lép. 

 

j) a megállapodás 9.5 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „9.5. A közös fenntartású intézmény költségvetéseét és zárszámadásaát a 

Társulási Tanács fogadja el.  Bicske Város Önkormányzat éves költségvetési, ill. 

zárszámadási rendeletébe épül be. Az intézmény költségvetésének elfogadásához, ill. évközi 



módosításához a  társult képviselő-testületek mindegyikének egyetértése  szükséges. A 

fenntartói jogokat Bicske Város Önkormányzata biztosítja” 

 

k) a megállapodás 9.6 pontja bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 „9.6. Tekintettel arra, hogy az adminisztrációs teher, valamint a költségvetési és 

zárszámadási rendelet megalkotásával elkészítésével kapcsolatos előkészítő munka a 

munkaszervezeti feladatokat ellátó Bicskei Polgármesteri Hivatalt terheli, a társult 

Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájuk megküldött döntés-

előkészítő anyagot megtárgyalják, és döntésüket az alábbi határnapokig megküldik Bicske 

Város Jegyzőjének:” 

 

l) a megállapodás 9.8 pontjában „Bicske Város Polgármestere” szövegrész 

helyébe „Társulási Tanács Elnöke” szövegrész lép, valamint a 9.8 a  következő 

szövegrésszel kiegészül: 

„A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 

bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Kapcsolat Központ Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 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. A tagi 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 azonnali 

beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 

jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza.” 

 

 

m) A megállapodás 9.9 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„9.9. A Társulás tagjai általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő 

gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács végzi és a munkaszervezeti feladatokat ellátó 

Bicskei Polgármesteri Hivatal a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli. A 

pénzfelhasználásról a Polgármesteri Hivatal év végén elszámolást készít, melyet megvitatásra 

tárgyévet követően, legkésőbb február 28-ig előterjeszt a társulási Tanács részére.” 

 

n) A megállapodás 9.11 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 9. 11 A Kapcsolat Központ  alapító okirata szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv, pénzügyi gazdasági feladatait saját maga látja el.” 

 

 

o) a Megállapodás 9.12 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„9.12 Szerződő felek megállapítják, hogy a Kapcsolat Központ ingó és ingatlan vagyona 

(helyiségei, berendezései és tárgyi eszközei) Bicske Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képezik. Az intézmény alapfelszerelését, berendezéseit az alapító, Bicske Város 

Önkormányzata biztosítja.” 

 

p) a Megállapodás 10.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 10.1. pontban 

foglaltakról történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát legalább 6 hónappal 
korábban a társult képviselő-testületekhez   a Társuláshoz kell megküldenie.” 

 

q) a Megállapodás 11.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  



„11.1  A társulás megszűnik, ha 

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.” 

 

r) a Megállapodás 11.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„11.2. A Társuláshoz csatlakozni 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 

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

A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társulási Tanács javaslata alapján a 

társult  képviselő-testületek minősített többséggel döntenek a Társulási Megállapodás 

egyidejű módosításával.” 

 

s) a Megállapodás 11.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„11.3 Amennyiben a társulási megállapodást a szolgáltatást nyújtó, feladatot ellátó 

társult tag, Bicske Város Önkormányzata mondja fel, úgy a társulás megszüntetését a 

társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdése szerinti többséggel elhatározzák.  

megszűnik. Bicske Város Önkormányzatának a társult képviselő-testületekhez 

intézett, minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatát követően, a 

társult települési önkormányzatok azt haladéktalanul kötelesek megtárgyalni és 

minősített többséggel meghozott képviselő-testületi döntésben tudomásul venni. 

 

t) a megállapodás 11.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11.4 A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott 
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból azt, aki legalább  
három egymást követő alkalommal késedelmesen hoz döntést, továbbá aki 
módosítási kötelezettségről 30 napot meghaladó késedelemmel tájékoztatja a gesztor 
önkormányzatot képviselő-testületet, a Társulási Tanácsot, amely a 
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett 
eleget. „ 

 

 

u) a Megállapodás  11.5 pontját hatályon kívül helyezi.  

 

v) a Megállapodás a következő címekkel egészül ki: a  2. pontját megelőzően  „I. 

Általános rendelkezések”;  a 3. pontját követően: „A társulás jogállása, szervezete”; a 6. pontját 

megelőzően: „III. Közösen fenntartott  intézmény”; „IV. A Társulás feladat- és hatásköre”;    a 9. 

pontot megelőzően    „V.  A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása, vagyona”; 10. pontját megelőzően a 

„VI. Társuláshoz csatlakozás, kiválás;a 12 pontját megelőzően  „VII. Záró rendelkezések” 

címmel egészül ki.  

 

w) a Megállapodás a következő 13, 14. 15.  pontokkal egészül ki:  

 

„13.A Társulási Megállapodás 1. számú melléklete a Kapcsolat Központ 

Családsegítő és Gondozási Központ Intézményfenntartó Társulás szakfeladati 

rend szerinti tevékenységei. 

 

14. A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek 

kötelesek egymás között tárgyalásos formában egyeztetni. 



 

15. Jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó 

jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései irányadók.” 

 

 

 

f) a jogi személyiségűvé alakítás módosítással egységes szerkezetű társulási 

megállapodást e határozat melléklete szerint jóváhagyja, 

 

g) 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, 

 

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

feladatait a társulás székhelyének megfelelően Bicskei Polgármesteri Hivatal lássa 

el, 

 

i) a jogi személyiséggel rendelkező társulás társulási tanácsába tagként Oláh Gyárfás 

polgármestert delegálja, 

 

j) 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, 

 

k) 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 

kezdeményezésére, 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

1. számú melléklet 

 

Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 

 
Szakfeladati rend szerinti tevékenységei 

 
Az  alaptevékenység  szakágazati besorolása:  

 

881 000  Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül  

 
Szakfeladat szám Megnevezés 

 

869 041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869 042  Ifjúsági- egészségügyi gondozás 

881 011 Idősek nappali ellátása 

881 013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

882 201 Adósságkezelési  szolgáltatás 

     



889 101 Bölcsődei ellátás 

889 103 Házi gyermekfelügyelet  

889 109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások. 

889 201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

889 204 Kapcsolattartási ügyelet 

889 911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

889 912 Szenvedélybetegek nappali ellátása  

 

 

889 921 Szociális étkeztetés 

889 922 Házi segítségnyújtás  

889 923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

889 924 Családsegítés  

889 925 Támogató szolgálat  

680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés. Határozott idejű (maximum 

egy    év) bérleti szerződés megkötésére az intézmény vezetője jogosult, 

amelyről a    fenntartót tájékoztatni köteles.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testületének 

81/2013. (V. 29.) számú határozata 
a Kapcsolat Központ  Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

alapító okirata módosításának jóváhagyásáról 
 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Kapcsolat Központ Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás által fenntartott Szociális, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okirata módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratot jóváhagyja.  

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 

 

A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 

 

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 

 

A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

   

Az elfogadott döntés: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő- testületének 



82/2013. (V. 29.) számú határozata 

Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Bicske és Környéke 

Központi Orvosi Ügyeleti TársulásTársulási Megállapodása felülvizsgálatára” vonatkozó 

előterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket hozza: 
 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
a) 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:  

 

a) 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:” 

 

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

„ 1. A jelen megállapodásban: 

1.1  Alcsútdoboz Községi Önkormányzat 

székhelye: Alcsútdoboz, József A. u. 5.  

képviseli: Oláh Gyárfás polgármester 

lakosságszáma: 1.461 fő 

 

1.2     Bicske Város Önkormányzat  

székhelye: Bicske, Hősök tere 4.  

képviseli: Tessely Zoltán polgármester 

lakosságszáma: 12.238 fő  

 

1.3     Csabdi Községi Önkormányzat  

székhelye: Csabdi, Szabadság u. 44.  

képviseli: Dr. Tankó Károly polgármester 

lakosságszáma: 1.240 fő 

 

 

1.4    Felcsút Községi Önkormányzata 

székhelye: Felcsút, Fő u. 75. 

képviseli: Mészáros Lőrinc polgármester 

lakosságszáma: 1.894 fő 



 

1.5     Mány Községi Önkormányzata  

székhelye: Mány, Rákóczi u. 67. 

képviseli: Ugron Zoltán polgármester 

lakosságszáma: 2.417 fő 

 

1.6     Óbarok Községi Önkormányzata 

székhelye: Óbarok, Iskola u. 3.  

képviseli: Borbíró Mihály polgármester 

lakosságszáma: 836 fő 

 

1.7     Szár Községi Önkormányzat 

székhelye: Szár, Rákóczi u. 68. 

képviseli: Moharos Péter polgármester 

lakosságszáma: 1.657 fő 

 

1.8     Tabajd Községi Önkormányzat  

székhelye: Tabajd, Dózsa Gy. u. 2. 

képviseli: Dr. Temesszentandrási György polgármester 

lakosságszáma: 996 fő 

 

1.9     Újbarok Községi Önkormányzat  

székhelye: Újbarok, Fő u. 33. 

képviseli: Schnobl Ferenc polgármester 

lakosságszám: 430 fő 

 

1.10     Vál Községi Önkormányzat  

székhelye: Vál, Vajda J. u. 2.  

képviseli: Bechtold Tamás János polgármester 

lakosságszám: 2.539 fő 

 

1.11   Vértesacsa Községi Önkormányzat  

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 továb-

biakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátáshoz kapcso-

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

hozták a Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulást (a továbbiakban: a Társulás).” 

 

 

c)  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 

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 



b) 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. 

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

alapellátás körében ellátott szakfeladati rend szerinti tevékenységei.  

d) A Társulás dönt a pályázatokon történő részvétel elhatározása tekintetében. 

e) A társulásban résztvevő önkormányzatok által már korábban működtetett orvosi ügyelet 

változatlan színvonalon történő további működtetése, fejlesztése. 

f) A Társulás  feladatait szolgáltatási szerződés útján látja el.” 

 

d) 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.  

 

 

e) 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.” 

 

f) 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.”  

 

g) 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. 

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.” 

 

h) 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: 

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása, 

2. A költségviselés arányának megállapítása,  

3. A tisztségviselők  megválasztása, 

4. 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,  

5. Intézmény, gazdálkodó szervezet alapítása esetén  - a vonatkozó pénzügyi és ágazati 

jogszabályokban meghatározott  - alapítói, irányítói jogkörben hozandó döntések, 

6. 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.  

 

 

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. 

 

 

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: 

g) A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítése, döntéseinek végrehajtása. 

h) A Társulási Tanács költségvetésének végrehajtása, a költségvetési gazdálkodással 

kapcsolatos feladatok ellátása.   

i) 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. 

i) Az Önkormányzatok által biztosított bevételek felhasználásának elszámolása a 

tagi Önkormányzatok felé. 

j) 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. 

k) 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.”  

 

 

l) 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.” 

 

m)  a Megállapodás 7.1  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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.” 

 

n) 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.” 

 



o) 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.” 

 

b) a jogi személyiségűvé alakítás módosítással egységes szerkezetű társulási 

megállapodást e határozat melléklete szerint jóváhagyja, 

 

c) 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, 

 

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

feladatait a társulás székhelyének megfelelően Bicskei Polgármesteri Hivatal lássa 

el, 

 

e) a jogi személyiséggel rendelkező társulás társulási tanácsába tagként Oláh Gyárfás 

polgármestert delegálja, 

 

f) 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, 

 

g) 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 

kezdeményezésére, 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

 

 

c., Képviselői hozzászólások.  

Tranker Tamás alpolgármester: 

Katasztrófavédelmi referensi értekezleten voltam. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

kötelezéseket adott ki az önkormányzatok számára, melyben megfogalmazta, hogy mit vár el az 

önkormányzatoktól. (gondozatlan, veszélyes fák, vízelvezető rendszer tisztítása, lakossági 

riasztórendszer működőképessége) Csak a felsorolásban szereplő kötelezések megléte esetén ad 

igazolást az önkormányzatok számára vis maior igénylések esetén. 

Június 14-én megyei katasztrófavédelmi bejárás lesz a községben azért, hogy ellenőrizzék a 

kötelezésben meghatározott feltételek teljesülését. 

- Továbbra is kérem, hogy találjunk megoldást a képviselő-testületi anyagok elektronikus 

továbbítására a képviselőknek. Hatalmas mennyiségű iratanyag van előttünk most is, sokkal 

gazdaságosabb lenne a számítógépes adattovábbítás.  

Bárányos Gábor képviselő: 

- Szeretnék tájékozódni, hogy halad a Bem utca végén lévő termőföld tulajdonos bejelentésének 

ügye, tettünk-e lépéseket a megoldás érdekében. 

Oláh Gyárfás polgármester: 



- A képviselő testület törekszik a mindkét fél számára kielégítő megoldásra. Még nincs ered-

mény: állásfoglalást kérünk a Földhivataltól. 

 

 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester a rendkívüli, nyílt testületi ülést 

10:35 órakor bezárta. 
 

K. m. f. 

 

 

Oláh Gyárfás        Dr. Sisa András 

polgármester                 jegyző 


