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Balogh Istvan polg:irmester:
Szeretettel koszontok minden jelenlevot a soron kovetkezo nyilvanos Ulesunkon. Balogh Robert
kepviselo jelezte tavolmaradasat a rna Ulesrol. Megallapitom, bogy az Ules hatarozatkepes, mert az 5
fOs kepviselo-testiiletb014 fo jelen van.
A meghivoban kik:iildott napirendi pontokat elfogadasra javaslom. Aki ezzel egyetert, kerem
kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" neJkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
54/2014.0'1.25.) hat:irozata
a napirendek elfogadasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testl.ilete, a 2014. Jumus 25-i soron kovetkezo
nyilvanos Kepviselo-testiileti tiles napirendjeit a kovetkezok szerint fogadja el:
1. Tajekoztato a ket Ules kozott vegzett munkarol
Eloterjeszto: polgarmester

2. Falugondnoki szolgalat ellenorzesi jelentese
E!Oterjeszto: polgarmester

3. Haziorvosi feladatellatasi szerzodes
Eloterjeszto: polgarmester

4. Vertes Tobbcelu Kistersegi Tarsulas megallapodasanak 19. sz. m6dositl:isa
Eloterjeszto: polgarmester

5. Csakvari Onkormanyzati Tarsulas miikodeserol beszamolo
Eloterjeszto: polgarmester

6. Vasvari Pal Utcai bejarok aszfaltozasara kivitelezo kivalasztasa
Eloterjeszto: polgarmester

7. Augusztus 20-i Falunap szervezese
Eloterjeszto: polgarmester

8. Aktualis ugyek
1

Zini iii es:
9. Bodmer Kozseg Diszpolgara kitunteto cim adomanyozasa
E/6terjeszt6: polgarmester

10. Kulturalt komyezetu lak6haz elismero cim adomanyozasa
El6te1jeszt6: polgarmester

Nap ire n de k hirgyahisa:
1. Tajekoztatas a ket iiles ki:izi:itt vegzett munkarol

Balogh Istvan polgarmester:
frasos tajekoztat6t nem keszitettem, mert nem tortent olyan sulyU. esemeny, mely ezt indokolna. A
faluban zajl6 munkakkal mindenki tisztaban van. A bejar6kkal kapcsolatos munkakat folyamatosa
egyeztetjuk, errol majd az iiles 6. napirendjenel reszletesebben kiteriink.
A Fejer Megyei Nemzeti Muvelodesi Intezettol kaptam megkeresest. Az Intezet a megyeben 7
telepiilest jelolt ki arra a celra, ahol az 6 finanszirozasukkal es reszben helyi onkormanyzati
tamogatassal Kozmuvelodesi Napot szerveznenek. A rendezveny cime: Nyissuk ki a kaput, melyet
julius 26-an kell megrendeznunk, es ahol az Alba Regia Tancegyiittes is fellepne, amit a Muvelodesi
Intezet finanszirozna. Amikor ezt iilesen kiviil ernlitettem a Kepviselo-testiiletnek, tul nagy lelkesedest
nem lattam. Most kemem a testiilet segitseget es tamogatasat. Erre a napra szeretnem a Faluhazan levo
fot6kiallitast bOviteni, ehhez kb. 20 darab kepkeretet szeretnek vasarolni, melynek koltsege 20-30 ezer
forint kozott van. Ez egy alland6 kiallitas lenne, masik lehetosegkent egy konyvbemutat6ra
gondoltam. Bodmernak van egy ir6ja, akinek az unnepi konyvhetre tobb ezer peldanyban jelent meg
irasa. A konyv bemutatasa szinten megtortenhetne ezen a napon.
V arom a Kepviselok velemenyet a Muvelodesi Nap szervezesevel kapcsolatban.
Biro Denesne alpolgarmester:
Miert nem vonjuk ossze ezt a napot az augusztus 20-i Falunappal?
Balogh Istvan polgarmester:
Nem lehet, mert kikotes az Intezet reszerol, a julius 26-i idopont, es semmihez nem lehet kotni.
Biro Denesne alpolgarmester:
Ha megrnondjak hogyan legyen, akkor alljak ok az osszes koltseget! Negy eve kerem, hogy a
konyhaba vegyiink egy konyhaszekrenyt, arra a mai napig nem keriilt sor! Mindig masra kell a penz.
A mai napig nem kaptuk meg Csakvarr61 a fenymasol6t, pedig beigertek!
Balogh Istvan polgarmester:
Ugy gondolom, mas telepiiles ezt a felkerest rendkiviil megtisztelonek venne. A Nemzeti Muvelodesi
Intezetnek is van egy programja, amit mas telepiilesekkel is egyeztetni kellett. Azert kotott a daturn. A
koltsegeket nem egyediil allja az onkormanyzat, csak a fot6kiallitast es a konyvbemutat6t alljuk mi.
Csupan eszmei tamogatasra es fizikai segitsegre szamitottam a Kepviselo-testiilet reszerol. Mint
maganszemely 100 ezer forinttal tervezem tamogatni a rendezvenyt. Utcabalra is gondoltam, ahol meg
lenne mozditva a falu es a kornyek, mert ugy latom az emberek egyre jobban tavolodnak el egymast61.
Biro Denesne alpolgarmester:
Feleslegesnek tartom, ra harom hetre ra, augusztus 20-an megint lesz egy dinom-danom.
Katona Laszlo kepviselo:
Mivel ez egy megtisztelo felajanlas, mi lenne, ha a huszadikat elorehoznank, majd az igazi augusztus
20-a szerenyebb lenne. Merlegelnem a ket kozeli idopontot, velemenyem szerint is ez egy nagyon
fontos felkeres. Nem kerdes, illik elfogadni valamilyen szinten, akkor huszadika legyen csak
megernlekezes jellegu. Legyen az rovidebb, es legyen a Muvelodesi Nap a meghataroz6bb program az
iden. Az semj6, ha elfogadjuk, es lesziink rajta hUszan.
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Balogh Istvan polgarmester:
Nincsen ezzel semmi problema, ha terhes a testllletnek, akkor felhivom oket, es elmondom, hogy
tisztelettel megkoszonjuk, de nem kerjuk. Augusztus 20-a evtizedek 6ta megszokott program, mar
regen eldontottuk, hogy lesz, es tettunk is ra felre penzt.
Katona Laszlo kepviselO:
Evekkel ezelott felmerult a kerdes, hogy rninek a huszadika!
Balogh Istvan polgarmester:
Ha ugy gondolja a tesililet, hogy ez a huszadika rovasara megy, akkor nem javaslom a Muvelodesi
Nap megszervezeset.
Katona Laszlo kepviseiO:
Az utcabal, a zenesz, a vacsora, a megvendegeles mar nem fer bele. Nem a 20 ezer forintos kepkeret a
kerdes.
Balogh Istvan polgarmester:
Fizikai szervezest es segitseget kertem, valarnint 20-30 ezer forintot, de ugy latom a velemenyekbol,
hogy nem igenyli ezt a testlllet, es nem tud kellokeppen hozzaallni, ezert visszamondom.
Katona Laszlo kepviselo:
Ne mondja vissza polgarmester ur, nem illik !
Biro Denesne alpolgarmester:
En sajnos nem tudok reszt venni a szervezesben, mert nem leszek itthon.
Keresztes Krisztian kepviselO:
Sajnos abban az idoben en sem leszek itthon.
Balogh Istvan polgarmester:
Mivel a testulet reszerol ket ember nem tud reszt venni a szervezesben, javaslom, hogy mondjuk
vissza a Muvelodesi Nap szervezesre tett felkerest. Aki ezzel a javaslattal egyetert, kerem
kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 2 (ketto) ,IGEN" szavazattal, 2 (ketto)
,NEM" szavazattal es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
55/2014.(V1.25.) hatarozata
Miivelodesi Nap szervezesrol

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-tesrulete, a Fejer Megyei Nernzeti Muvelodesi Intezet,
,Nyissuk ki a kaput" rendezveny szervezesere erkezett felkeres visszautasitasara tett javaslatot
elutasitja.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Mivel a donteshez a jelenlevok tobb mint felenek a szavazata sziikseges, es a javaslat nem kapta meg a
tobbsegi szavazatot, igy az, - vagyis az, hogy a rendezvenyt visszautasitja a testUlet - nem kerult
megszavazasra, tehat a felkeres tovabbra is el.
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Balogh Istvan polgarmester:
Tehat nines elutasitva, a rendezvenyt meg kell rendezni. A kepkeret vasarlashoz kerem a tisztelt
testiilet hozzajarulasat. Aki ezzel egyetert, kerem kezfelemelessel jelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal, ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" neJkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
56/2014.(VI.25.) hatarozata
fotokiallitashoz kepkeretek vasarlasarol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, 2014. julius 26-an megrendezesre keriilo
Muvelodesi Napra fot6kiallitast szervez, melyre 2014. evi koltsegvetese terhere 30 ezer forint ertekben
kepkeretet vasarol.

Hatarido: azonnal
FelelOs: polgarmester

Balogh Istvan polgarmester:
Folytatnam a ket iiles kozott vegzett munkar61 sz616 beszamol6t. A szennyvizrendszer garancialis
munkaival kapcsolatban V ertesacsa polgarmesteretol megerkezett a Csorba Zrt-vel kapcsolatos
keresetlevel. A per megindult, varjuk a tovabbi fejlemenyeket.
A mai napon volt a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas soron kovetkezo iilesen Ganton. Bodmert erinto
napirend volt a falugondnoki busszal kapcsolatos ellenorzes, valarnint a berleti dijak emelese.
Felkerem az onkormanyzati es tarsulasi iroda vezetojet, hogy tajekoztassa az ellenorzesrol a
j elenlevoket.
dr. Filler Laszlo onkormanyzati es tarsulasi irodavezetO:
Nagyon hosszli es reszletes adatlapot toltottiink ki a falugondnoki busz ellenorzesevel kapcsolatban,
melyen soran a benylijtott iratokat is figyelembe veve nagy kifogast nem emelt az ellenorzo hat6sag. A
menetlevelek kitoltese nem volt szabalyos. Munkavedelrni szabalyzattal nem rendelkeziink, valarnint
munkaruhat is biztositani kell a falugondnoknak. A tanusitvany nem volt kifuggesztve sem Bodmeron
sem Ujbarkon. A mukodesi engedelyen pedig el volt irva az ad6szam. A jelzett hibak mar kijavitasra
is keriiltek
Balogh Istvan polgarmester:
Koszonom a tajekoztatast. Az elmult iilesen hangzott el, hogy finanszirozasi problemak vannak a
falugondnoki busszal kapcsolatban, ezert a mai iilesen a tarsulas ugy dontott, hogy 2014. julius 1.
napjat61 a kovetkezo teritesi dijak alkalmazasat fogadja el:
1. Tagonkormanyzatok intezmenyei es civil szervezetei reszere: brutt6 230,- Ft/km
2. Nem tagonkormanyzatok altai fenntartott intezmenyek es civil szervezetek, egyeb berbevevok
reszere: brutt6: 260,- Ft/km
3. Munkaidon kiviil es hetvegen torteno igenybevetel eseten az 1-2 pontban meghatarozott berloknek:
brutt6 315,- Ft/km.
Biro Denesne alpolgarmester:
Ezek brutt6 osszegek. Mennyi Mat igenyliink vissza?
Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezeto:
Nem igenyliink vissza Mat, mert a tevekenyseget figyelembe veve nines ellenszarnla. Annyira keves
lenne a visszaigenyelt osszeg, hogy igazab61 nem erdemes-e erniatt .AFA korosnek lenni.
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Kovetkezo iilesre keszitsiink egy kimutatast az Ma visszaigenylesi lehetosegrol.
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Balogh Istvan polgarmester:
Egyetertek a jegyzo asszonnyal, es most folytatnam a tajekoztat6t. Mult het penteken, egy nagyon
sikeres egeszsegnapot tartott a Bicskei Egeszsegkozpont itt Bodmeron. Megkoszontem a munkajukat,
ok pedig azt, hogy lehetoseget adtuk szamukra a vizsgalatok elvegzeshez.
A Vasvari Pal utcai atereszek betonozasa folyamatban van. A kozhasznuak segitsegevel folyik a
munka. HetfOn tartottunk egy teriiletbejarast a Hivatal muszakis kollegajaval. A hibakat feljegyeztiik,
melyek mihamarabb kijavitasra keriilnek.
Amennyiben a kepviselo-testiilet reszerol a tajekoztat6val kapcsolatban nines tobb eszrevetel, azt
szavazasra bocsatom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal, ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" netkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
57/2014.(VI.25.) hatarozata
a ket iiles kozott vegzett munka elfogadasarol

Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a polgarmester ket Ules kozott vegzett
munkajar61 sz616 tajekoztat6t megismerte, azt elfogadja.
Hatarido: azonnal
Felelos: polgarmester

2. Falugondnoki szolgalat ellenorzesi jelentese
Az e!Oterjesztes ajegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
A Nemzeti Rehabilitaci6s Hivatal Szocialis Foosztalya 2014. aprilis 28-an ellenorizte a Csakvari
Onkormanyzati Tarsulas altai mukodtetett falugondnoki szolgalatot. Az elozo napirendnel az
irodavezeto ur mar ernlitette az ellenorzes reszleteit.
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Megallapitast nyert tobbek kozott, hogy kell munkaruha a falugondnoknak.
Biro Denesne alpolgarmester:
Ezt csak a ket telepiiles fogja fizetni? A falugondnok mas telepiilesrol is hordja az embereket!
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Igen, a ket telepiiles koltsege, amelyet a km dijban megterit a ket onkormanyzat.
Biro Denesne alpolgarmester:
Az ellenorzesi jegyzokonyvben szerepel, hogy a falugondnok a sajat telefonjat hasznalja.
dr. Filler Laszlo onkormanyzati es tarsulasi irodavezeto:
Mobiltelefont nem kotelezo reszere biztositani.
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Lehetseges hogy ugy kerdeztek meg tole, hogy a Tarsulas adott-e neki telefont, es arra valaszolhatta,
hogy nem, de a Kozos Onkormanyzati Hivatal adott neki telefont. Van hivatali telefonja.
Sorosne Mohacsi Krisztina gazdasagi irodavezeto:
Val6szint1 ez felreeretes volt, igazolni tudjuk papiron hogy kapott telefont.
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Biro Denesne alpolgarmester:
Az ellenorzesi jegyzokonyv alapjan kotelezo tovabbkepzest kell teljesitenie a falugondnoknak.
dr. Filler Laszlo onkormanyzati es tarsulasi irodavezeto:
Nem kell ezen reszt vennie, mert nines kozepfokU vegzettsege sem.
Biro Denesne alpolgarmester:
Hol tankol a busz? MOL kartyavalliterenkent 20 forintot vissza tudnank igenyelni.
Toth Janosne cimzetes fojegyzo:
V elemenyem szerint nines ennek akadalya, megnezziik hol kedvezobb a tankolas. A busz a mult
h6napban muszaki vizsgan esett at. A szakemberek szerint a busz a korahoz kepest j6 allapotban van.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines mas eszrevetel, a hatarozati javaslatot szavazasra boesatom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal, ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
58/2014.(VI.25.) hatarozata
falugondnoki szolgalat ellenorzeserol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete megismerte a Nemzeti Rehabilitaei6s Hivatal
Szoeialis Foosztalyanak a falugondnoki szolgalat ellenorzeserol kesziilt jegyzokonyvet. Az abban
foglaltakkal egyetert es az ellenorzes nyoman tett intezkedesekrol sz616 tajekoztat6t az alabbiak
szerint elfogadja.
1.
A szocialis regiszterhez torteno hozzaferes erdekeben szemelyes felhatalmazassal kerestiik
meg a Fejer Megyei Kormanyhivatal Rehabilitaci6s Szakigazgatasi Szervet. Az E-kepviseloi
jogosultsag megszerzese utan az adatszolgaltatasi kotelezettsegiinknek eleget tettiink.
2.
A falugondnok munkaruha juttatasat a Csakvari Onkormanyzati Tarsulasnak, mint
fenntart6nak kell biztositania. A munkaruhazat celjara az eloterjesztes szerint eves kihordasi
idovel egy oltony munkaruhat, es egy par munkavedelmi labbelit biztosit a fenntart6. A
munkaruhazat biztositasa a Nemzeti Rehabilitaci6s Hivatal Szocialis Foosztalyanak allaspontja
szerint kotelezo.
3.
A mukodesi engedelyben szereplo ad6szam elirasa miatt (a sajat hibajat korrigalva) a Fejer
Megyei Kormanyhivatal Szocialis es Gyamhivatala hivatalb61 m6dositotta a mukodesi
engedelyt, az ad6szamot helyesen tiintette fel (15804109-2-07) a FEC/011323-7/2014. sz.
hatarozataban (2. sz. melleklet).
A Fejer Megyei Kormanyhivatal Szocialis es Gyamhivatala eljarasa soran tanusitvanyt adott ki,
amely masolati peldanyai kifuggesztesre keriiltek a nyitva a116 helyisegekben.
Az ellatasi teriilet nem valtozott, hiszen a falugondnoki szolgaltatas kezdettol fogva Bodmer es
Ujbarok telepiileseket erintette. Csakvar-M6ricmajor (amely Csakvar varos kiilteriilete) a ket
fenti telepiiles megkozelitesi utvonalan talalhat6, igy az itteni lakos iskolaskoru gyermekek
szallitasa gyakorlatilag kiilon tevekenyseget nem kepez sem az oda-, sem pedig a
visszaszallitaskor.
E szallitasi tevekenyseg a falugondnoki aut6busz kozlekedese soran kozbenso utnak tekintheto.
4.
A munkavedelmi szabalyzat elkesziilt, annak egy peldanyat csatoltan megkiildtiik a Nemzeti
Rehabilitaci6s Hivatal Szocialis Foosztalyanak.
5. A tevekenysegi napl6 vezetese soran a falugondnok fokozott figyelmet tanusit a helyes kitoltesre,
a megfelelo k6dok hasznalatara. A falugondnoki aut6buszt csak a falugondnok vezeti, kizar6lag
betegsege, vagy szabadsaga idoszakaban helyettesiti egy szemely.
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6.
7.

A szolgaltatast igenybe vevokrol minden alkalommal lista kesziil, abban az esetben is, ha az
utazas rendszeres.
A menetlevelek tartalmazzak a szallitott szemelyek szamat es a hasznos kilometer felti.inteteset is.

FeleiOs: polgarmester
Hatarido : azo1mal

3. Haziorvosi feladatellatasi szerzodes
Az el6terjesztes es a hatarozatijavaslat ajegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
Az eloterjesztesben kikiildott feladat-ellatasi szerzodes tervezettel kapcsolatban lenne eszrevetelem.
Mi ugy kotottiik a szerzOdest, hogy a helyettesitest itt Bodmeron a rendeloben vegzi az orvos, a
tervezetben pedig az szerepel, hogy a szolgaltat6 telephelyen. Ezt pontositsuk, ne legyen belole kesobb
felreertes.
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Az eloterjesztes kikiildeset kovetoen lett pontositva a rendelesi ido. Egyeztettiink dr. Kovacs
Laszlo val, mely szerint Bodmeron kedden es csiitortokon 11 :30 - 13 :30-ig rendel valtozatlanul. Ez a
pont kiegesziil meg azzal, hogy vedonoi tanacsadas Csakvaron 11 :00-12:00 6raig. Ez ut6bbi a
Csakvariakra vonatkozik, de rnivel egy korzetbe tartozik Bodmer is, ezert egy szerzodest fogadunk el.
Biro Denesne alpolgarmester:
Elfogadtuk, hogy lesz Bodmeron gyerekorvos. Ez most megvaltozott? A Kovacs dr. es a Zsigmond dr.
korzete vegyes praxis maradt? Csak egy korzet lesz felnott korzet?
dr. Filler Laszlo onkormanyzati es tarsulasi irodavezeto:
Igen, az I. szamu korzet, ami a dr. Nagy Istvane volt. A tobbi vegyes marad.
Balogh Istvan polgarmester:
Javaslok meg egy kiegeszitest, masodik oldalon: a szolgaltat6 heti ket alkalommal ket-ket 6raban latja
el a feladatot.
Amennyiben nines mas eszrevetel, ajavasolt kiegeszitesek fi.gyelembevetelevel szavazasra bocsatom a
haziorvosi feladatellatasi szerzodest.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal, ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
59/2014.(V1.25.) hatarozata
haziorvosi feladat-ellatasi szerzodes elfogadasarol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Csakvar II. felnott haziorvosi korzetre, mely
tartalmazza Bodmer telepiiles teljes kozigazgatasi teri.iletere es valamennyi lakosara kiterjedo
haziorvosi feladatellatast, dr. Kovacs Laszlo haziorvossal2014. augusztus 1-.ietol a kovetkezo feladatellatasi szerzodest fogadja el:
,FELADAT-ELLATASI SZERZODES
EGESZSEGUGYI SZOLGALTATAS NYUJTASAR6L
A megallapodas letrejott egyreszrol Csakvar Varos Onkormanyzata (8083 Csakvar, Szabadsag ter
9. kepviseleteben eljar: Katonane dr. Venguszt Beatrix polgarmester) es Bodmer Kozseg
Onkormanyzata (8085 Bodmer, Vasvari Pal u . 58. kepviseleteben eljk Balogh Istvan polgarmester)
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nunt az egeszsegiigyi kozszolgaltatasrol gondoskodo szervek (a tovabbiakban: Onkornuinyzatok),
masreszrol az EMPATIA-2002 Egeszsegiigyi Beteti Tarsasag ( szekhelye: 8083 Csakvar, Szabolcs
koz 3.telephelye: 8083. Csakvar, Szabadsag ter 5. es 8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58.) kepviseleteben
eljar: dr. Kovacs Laszlo vezeto tisztsegviselo, nilnt egeszsegiigyi szolgaltato (a tovabbiakban:
Egeszsegiigyi Szolgaltat6) kozott alulirott napon, az alabbi feltetelekkel:
Ez a Megallapodas a felek kozott a Csakvar II.-Bodmer vegyes (haziorvosi es hazi gyennekorvosi)
korzet ellatasara jott Ietre.
Az Egeszsegiigyi Szolgaltato neveben tevekenyseget vegzo orvos, nilnt szemelyes ellatasra kotelezett
orvos:
Dr. Kovacs Laszlo (1953.07. 27. Marosvasarhely, an: Panczei Etelka) aki rendelkezik a
feladatellatashoz sziikseges praxisjoggal
Orvosdoktori oklevel szama: 5657/11.09.1981.
Haziorvostan oklevel szama: 497/1996.
Adoszam: 21397231-1-07
Orvosok Orszagos Nyilvantartasaban: 46145
Magyar Orvosi Kamara tagja
AI ALTALANOS RESZ

Bevezetes

1.1 Felek kijelentik, hogy a haziorvosi ellatasi tevekenysegre vonatkozo szabalyokat e megallapodas
keretei kozott allapitjak meg.
A felek nilndegyike birja ugydonto szerve felhatalmazasat jelen szerzodes megtargyalasara es
megkotesere. Csakvar V aros Onkormanyzata es Bodmer Kozseg Onkormanyzata koltsegvetesi szerv,
dr. Kovacs Laszlo pedig az EMPATIA-2002 Egeszsegiigyi Beteti Tarsasagvezeto tisztsegviseloje,
szemelyes k6zremuk6desre koteles orvos. Sem az Onkormanyzat, sem az Egeszsegiigyi Szolgaltato
nem all csod, felszamolas vagy vegelszamolas hatalya alatt a szerzodes megkotesekor.
2./ Felek rogzitik, hogy a haziorvosi egeszsegiigyi szolgaltatas telephelye az Egeszsegiigyi Szolgaltato
resztulajdonat kepezo Csakvar ,Egeszseghaz" Tarsashaz 8083 Csakvar, Szabadsag ter 5., illetve a
helyi 6nkormanyzat altai rendelkezesere bocsatott 8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58 sz. alatti rendelo.
Egeszsegiigyi Szolgaltato a helyettesiteserol szolo tajekoztato hirdetmeny, illetve szakmai hirdetmeny
(pl. szurovizsgalat szervezese) kivetelevel egyeb, az orvosi alapellatast erinto hirdetmenyt sem az
altala hasznalt rendelohelyisegekben, sem egyeb nyilvanos helyen semnillyen forma ban nem helyezhet
ki, vagy tehet kozze, arra kizarolag az Onkormanyzatokjogosultak.
3./ Az Onkormanyzatok megbizzak Egeszsegiigyi Szolgaltatot, hogy a nilndenkor hatalyos
jogszabalyok alapjan vegyes praxis kereteben, felnottek es gyermekek ellatasara vonatkozoan a
haziorvosi ellatast biztositsa, teriileti ellatasi es szemelyes feladat-ellatasi kotelezettseggel.
Egeszsegiigyi Szolgaltato az ugyeleti orvosi ellatasban nem vesz reszt.
4.1 A Bodmeri Onkormanyzat az Egeszsegiigyi Szolgaltato reszere teritesmentesen rendelkezesre
bocsatja a Bodmer, Vasvari Pal u. 58. szam alatt leva orvosi rendelot, ahol az Egeszsegiigyi
Szolgaltato heti ket alkalommal ket-ket oraban koteles Bodmer kozseg teljes lakossagat ellatni.
A rendelesi idorol, annak valtozasarol, a helyettesites rendjerol Egeszsegiigyi Szolgaltato koteles a
lakossagot idoben ertesiteni.
5.1A bodmeri orvosi rendelo berendezesi targyait Egeszsegiigyi Szolgaltato szinten terites mentesen
hasznalja, a leltar alapjan atvett eszk6z6ket anyagi felelosseget vallal. Az Egeszsegiigyi Szolgaltato az
orvosi rendelot, annak felszereleset masnak semnillyen jogcimen nem adhatja hasznalatba, azok a
helyi 6nkormanyzat tulajdonat kepezik.
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6.1 A Bodmeri Onkonminyzat vallalja, hogy az 50.000.-Ft egyedi beszerzesi ertekll gep-, muszer es
egyeb targyi eszkozoket a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en biztositja, a
jogszabalyvaltozasokb61 ered6 uj beszerzesekr61 50.000.-Ft-ot meghalad6 egyedi ertekben
gondoskodik. Ezen uj eszkozoket teritesmentesen az Egeszsegligyi Szolgaltat6 rendelkezesre bocsatja.
A rendel6 felszereleset kepez6 50.000-Ft osszeget meg nem halad6 targyi eszkozok beszerzeser61 az
Egeszsegligyi Szolgaltat6 gondoskodik.
A felek jogai is kotelezettsegei
7./ Az Egeszsegligyi Szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, hogy
• a megallapodas alapjan a Csakvar II.- Bodmer korzetben- a 4/2000. (11.25.) EiiM rendeletben
el6irtaknak megfelel6en - teriileti ellatasi kotelezettseg mellett a haziorvosi szolgalatot ellatja
• a ra vonatkoz6 szakmai es etikai szabalyoknak megfeleloen latja el tevekenyseget,
•
akadalyoztatasa eseten helyettesiteser61 es az ahhoz sziikseges szakszemelyzet biztositasar61,
valamint annak dijazasar61 gondoskodik. A helyettesites napjar61, id6tartamar61 haladektalanul
koteles ertesiteni az Onkormanyzatokat, a helyettesitessel jar6 valamennyi koltseget viseli.
• a helyettesitest a szolgaltat6 telephelyen latja el. Bodmeron a bodmeri telephelyen.
•
helyettesiteser61 sz616 tajekoztat6, hirdetmeny, illetve szakmai hirdetmeny (pl. szur6vizsgalat
szervezes) kivetelevel egyeb, a csakvari, illetve bodmeri orvosi alapellatast erint6 hirdetmenyt
sem az altala hasznalt rendel6helyisegben, sem egyeb nyilvanos helyen semmilyen formaban
nem helyezhet ki, vagy tehet kozze, arra kizar6lag az Onkormanyzatokjogosultak.

8.1 Az Onkormanyzatok kotelezettseget vallalnak arra, hogy a haziorvosi szolgaltatas fmanszirozasi
felteteleit jelen szerz6des szerint biztositjak.
B/ IIAZIORVOSI TEVEKENYSEG SZABALYOZASA

9.1 Az Egeszsegligyi Szolgaltat6 haziorvosi tevekenyseget a megallapodas 2. pontja szerinti
rendel6ben Csakvaron heti 16 6raban koteles ellatni az alabbiak szerint:

14.00-17.00
Mtf6:
kedd:
08.00-10.30
13.00-17.00
szerda:
csiitortok:
08.00-10.30
pentek:
08.00-11.00
Bodmeron:
Kedd:
11.30-13.30
Csutortok
11.30-13.30
Tanacsadas Csakvaron MtfOn 11.00-12.00 6raig.
Teriileti ellatasi id6: 20 6ra

Rendel/J helyiseg es berendezesei,felszerelesei
10./ Jelen szerzodes megkotesekor a csakvari rendel6 helyiseger61, a rendel6 helyiseg berendezesi es
felszerelesi targyair61, azok hasznalatra alkalmas allapotar61, p6tlasar61, a jogszabalyban el6irt
minimum feltetelek biztodtiEir61 az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 koteleE gondodcodni.
11./A bodmeri onkormanyzat, mint tulajdonos gondoskodik a haziorvosi rendel6t magaban foglal6
epiilet karbantartasar61, viseli a rendel6 rezsikoltseget. Az 50.000.-Ft ertekhatart el nem er6 eszkozok
felujitasar61, javitasar61 az Egeszsegligyi Szolgaltat6, az ezt meghalad6 ertekii eszkozok felujitasar61
es p6tlasar61 a helyi onkormanyzat gondoskodik.

9

Szemetyi feltetelek
12./ Az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 koteles a haziorvosi tevekenyseg ellatasahoz sziikseges, megfelelo
szakkepzettseggel rendelkezo noverszemelyzetet biztositani. A noverek torvenyes foglalkoztatasaert,
beriik es kozterheik megfizeteseert, havi beosztasuk elkesziteseert, helyettesitesuk megszervezeseert, a
nover tevekenysegeert, a szakmai szabalyok megtartasaert az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 felelos.
Az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 mas egeszsegiigyi szolgaltat6 helyettesiteset sajat rendelojeben is
vegezheti.

Penziigyi feltetelek
Hciziorvosi tevekenyseggel kapcsolatos gy6gyszerkoltseg, iizemanyagkoltseg, szerviz kOltseg,
rezsikoltseg
13./ A haziorvosi tevekenyseggel kapcsolatos gy6gyszerk6ltseget, a teriileti ellatas soran a gepjarmii
hasznalatahoz kapcsol6d6 uzemanyag, szerviz- es javitasi koltseget, valarnint a sterilizalassal, a
keletkezett veszelyes hulladek elszallitasaval kapcsolatos tevekenyseg koltseget teljes egeszeben az
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 viseli. Felek megallapodnak, hogy az eszkozok sterilizalasara, valarnint a
veszelyes hulladek szallitasara az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 szerzodik e tevekenysegre jogosultsaggal
rendelkezo tarsasaggal, illetve szervezettel. A csakvari orvosi rendelohelyiseg teljes rezsikoltseget az
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 viseli.
14./ A haziorvosi tevekenyseg finanszirozasat elsodlegesen az Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
Kozep-dunantuli Teriileti Hivatala biztositja. Az Onkormanyzatok hozzajarulnak ahhoz, hogy
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 kozvetleniil kosse meg a finanszirozasi szerzodest, tovabba a haziorvosi
alapellatas finanszirozasat az Egeszsegbiztositasi Penztar kozvetleniil az Egeszsegiigyi Szolgaltat6
szamlajara utalja. Az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 kotelezi magat, hogy az Onkormanyzatok keresere
annak megerkezeset koveto 5 naptari napon beliil az OEP altai biztositott finanszirozas beveteli
kimutatasat az Onkormanyzatok rendelkezesere bocsatja, az ellatotti kor letszamara, korosszetetelere
vonatkoz6 informaci6kkal egyi.itt. Az Onkormanyzatok kotelezettseget vallalnak, hogy ezeknek az
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 altai biztositott adatoknak a kezeleset a nyilvanossag kizarasaval, zartan
vegzik.
15./ A teritesi dij elleneben igenybe veheto egeszsegiigyi szolgaltatasok dija az Egeszsegiigyi
Szolgaltat6t illeti meg.

C/VEGYESRENDELKEZESEK
Rendes felmondcis
16./ Az Onkormanyzatok ezen megallapodast indokolassal felmondjak, ha az Egeszsegiigyi
Szolgaltat6 e szerzodesben vallalt kotelezettsegeit irasbeli felsz6litas ellenere sem teljesiti, vagy
folytat6lagosan megszegi a jogszabalyban foglalt, miikodesere vonatkoz6 eloirasokat.
17./ Egeszsegiigyi Szolgaltat6 ezen megallapodast - indokolassal - jogosult felmondani, ha az
Onkormanyzatok a jelen megallapodasban foglalt kotelezettsegeiknek irasbeli felsz6litas ellenere sem
tesznek eleget.

18./ A rendes felmondas barmelyik fel reszerol a kozlese h6napjanak utols6 napjat61 szarnitott hat
h6nap utols6 napjara sz6lhat.
Rendkiviili felmondcis
19./ Az Onkormanyzatok ezen megallapodast rendkivi.ili felmondas kereteben felmondjak, ha az
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 az 6nall6 egeszsegiigyi tevekenyseg vegzesere val6 jogosultsagat barmely
okb61 elveszti, vagy tole a tovabbiakban a feladat ellatasa objektiv okok alapjan nem varat6 el.
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Kdrterftes, kdrtalanftds

20./ Felek megallapodnak abban, hogy ha korzetm6dositasra ke1iil sor, s az a haziorvost hatranyosan
erinti, k<irteritesre jogosult, melynek merteke a kieso OEP tamogatas kereteben kapott egy eves
idotartarnra sz616 osszeg.
Dl ZAR6 RENDELKEZESEK
21./ E megallapodas 2014.augusztus 1. napjat61 hatalyos, es hatarozatlan idore, de legalabb 5 evre
sz61.

22./ E megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a vonatkoz6 szakmai jogszabalyok, valarnint a
Ptk. rendelkezeseit kell alkalmazni.
A felek jelen szerzodest elolvastak, tartalmat megertettek, es mint akaratukkal rnindenben egyezot
j6vahagy6lag alairtak.
Ajelen szerzodes alairasaval a korabbi, e targyban kotott valamennyi szerzodes hatalyat veszti.
Csakvar- Bodmer 2014. junius ...... .

dr. Kovacs Laszlo
haziorvos
EMPATIA-2002 Egeszsegiigyi Bt. kepviseloje

Katonane dr. Venguszt Beatrix
polgarmester

Balogh Istvan
polgarmester

A feladat -ellatasi szerzodest Csakvar V aros Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a 222/2014. (VI.
12.),Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az 58/2014.(VI.25.)hatarozataval
j6vahagyta."

Katonane dr. Venguszt Beatrix
polgarmester

dr. Kovacs Laszlo
h:iziorvos
EMPATIA-2002 Egeszsegiigyi Bt. kepviseiOje

Balogh Istvan
polgarmester
Hatarido: azonnal
FeleiOs: jegyzo
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4. Vertes Tobbceiu Kistersegi Tarsuhis megallapodasanak 19. sz. m6dositasa
Az eloteJjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
A tarsulasi megallapodas m6dositasra azert van sziikseg, me1i ket telepi.iles V ertesacsa es Tabajd
Onkormanyzatai jeleztek kilepesuket a Tarsulasb61. A megallapodas 2014. julius 1. napjat61 hatalyos.
Amennyiben nines eszrevetel a m6dositast elfogadasra javaslom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal, ,nem"
szavazat es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
60/2014.(VI.25.) hatarozata
VERTES Tobbceiu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas megallapodasanak 19.szamu
m6dositasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-tesrulete megtargyalta a Vertes Tobbcelu Kistersegi
Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi Megallapodasanak 19. szamu m6dositasara vonatkoz6 javaslatot,
melyben foglaltakkal egyetertve az alabbi dontest hozza:

I.
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepvisel6-testlilete a ,Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair61"
sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny - Motv. - 88. § (2) bekezdese alapjan a Vertes Tobbcelu
Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas - Bicsken, 2004. junius 28.-napjan kelt - Tarsulasi
Megallapodasat 2014. julius 1-j ei hatallyal az alabbiak szerint m6dositja, mely a 19. szamu m6dositas:
1.

A Tarsulasi Megallapodas I/1.12. es 1.15. pontjai hataiyukat vesztik, melyet k6vet6
bekezdesben a 2010. januar 1-jei allapotu lakossagszarnra vonatkoz6 datum 2014. januar 1.napjara m6dosul.

2.

A Tarsulasi Megallapodas III/2.1.2. es 2.9. pontjai hatalyukat vesztik.

3.

A Tarsulasi Megallapodas III/8. pontja ,(reszt vev6 onkormanyzat 14, kiveve Bicske,
Alcsutdoboz telepi.ilesek)" mondatresze hataiyat veszti.

4.

A Tarsulasi Megallapodas IV/11. pont utols6 bekezdeseben a ,6" tag ,5" tagra m6dosul.

5.

A Tarsulasi Megallapodas IV/14. pontja els6 bekezdeseben a ,jegyz6k6nyvvezet6" mondatresz
hatalyat veszti, helyebe a ,jegyz6k6nyv-hitelesit6" mondatresz lep.

6.

A Tarsulasi Megallapodas IV/15. pontja szovegezese mult idore: a ,megszunik" mondatresz
,megszunt" mondatreszre m6dosul, mig 15.1.3. pontja otodik francia bekezdese ,eves
elszamolasok" mondatresze t6rlend6, helyebe ,zar6 elszamolas" mondatresz lep, egyidejllleg
,a beszamol6 (zarszamadas) elfogadasat megel6z6en" mondatresze szinten t6rlend6.

7.

A Tarsulasi Megallapodas IV/15.3. pontjaban a ,rogzitik" mondatresz ,rogzitettek"
mondatreszre m6dosul, egyidej tileg a 15 .4.1. ponl, valaminl a 15 .4.2. pont ,Wbbi" mondatresze
hatalyat veszti.

8.

A Tarsulasi Megallapodas IV/15.6. es 15.7. pontja szovegezese mult idore m6dosul a 15.6. pont
,sziinteti" mondatresze helyebe ,sziintette" mondatresz, mig a 15.7. pont ,adja" mondatresze
helyebe ,adta" mondatresz lep.

9.

A Tarsulasi Megallapodas VIII/1.2. pontja ,-koznevelesi-,mondatresze hatalyat veszti.
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10.

A Tarsulasi Megallapodas IX. fejezete, X/6 .2. pontja hata!yat veszti.

11.

A Tarsulasi Megallapodas XI/2. pontjaban az 1. szamu fiiggelek megnevezeseben a 18. szamu
m6dositas 19 szamu m6dositasra m6dosul.
0

12.

A Tarsulasi Megallapodas XI/7. pontja kiegesziil az alabbi 7.5. ponttal:
, 7.5.

A Tarsulasi Megallapodas 19. szamu m6dositasa 2014. julius 1-napjan lep hatitlyba."

13.

A Tarsulasi Megallapodas XI/8. pontja kiegesziil az ,es .... /2014.(VI.. ... )" hatarozatszammal.

14.

A Tarsulasi Megallapodas 1. szamu mellekleteben leva tablazat hatitlyat veszti, helyebe az
alabbi tablazatlep:

Onkormanyzat
megnevezese

Alcsutdoboz
Bicske
Bodmer
Csabdi
Csakvar
Felcsut
Gant
Obarok
Osszesen:
15.

Koltsegvetesi miikodesi
hozzajarulas aranya (%) 2013.
j anuar 1-j ei lakossagszam
a lapjan

1455
11801
254
1241
5240
1884
830
821

1461
12238
250
1240
5250
1894
821
836

6,10
51,01
1,04
5,17
21,88
7,90
3,42
3,48

23526

23990

100,00

A Tarsulasi Megallapodas 2. szamu melleklete cimeben a ,szakfeladati rend szerinti"
mondatresz hatitlyat veszti, helyebe a ,szakmai" mondatresz lep, mig a tablazatban szereplo
szakfeladatok szama es megnevezese helyebe a ,kormanyzati funkci6k, allamhaztartasi
szakfeladatok es szakagazatok osztitlyozasi rendjerol" sz616 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
alapjan bejelentett 2014. januar 1-napjat61 hata!yos alaptevekenysegek kormanyzati funkci6k
szerinti besorolasa lepett, melynek korebOl az alabbi kormanyzati funkci6k torlendok:
072112
082042
082044
091120
091130
096010
107055
041231

16.

Lakossagszama (fO)
2014. januar 01.

Haziorvosi iigyeleti ellatas
Konyvtari allomany gyarapitasa, nyilvantartasa
Konyvtari szolgaltatasok
Sajatos nevelesi igenyii gyermekek 6vodai nevelesenek, ellatasanak
szakmai feladatai
Nernzetisegi 6vodai neveles, ellatas szakmai feladatai
Ovodai intezmenyi etkeztetes
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgitltatas
Rovid idotartamu kozfoglalkoztatas

A Tarsulasi Megallapodas 1. szamu fiiggelekeben a 18. szamu m6dositast elfogad6
kepviselotestiileti hatarozatok helyebe a 19 szamu m6dositast elfogad6 hatarozatok szama lep.
0

II.
1.

A Kepviselotestiilet a Tarsulasi Megallapodast a I. pontban foglalt 19. sz. m6dositassal egyseges
szerkezetbe fogla1ja.
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2.

KepviselotestUlet felhatalmazza a Polgannestert es a J egyzot a V ertes Tobbcelu Kistersegi
Onkormanyzati Tarsulas 19. szamu m6dositassal egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi
Megallapodasanak alairasara, valarnint felkeri a Polgarmestert, hogy a V ertes Tobbcelu
Kistersegi Onkormimyzati Tarsulas Tarsulasi Tanacsa Elnoket a hatarozat kivonatanak
megkiildesevel a KepviselotestUlet donteserol ertesitse.
Felelos:
Hatarido:

Balogh Istvan
polgarmester
azonnal
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2. szamu

melh~klet

I. tervezet

Vertes Tobbceiu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulasr6l

TARSULASIMEGALLAPODAS
19. szamu m6dositassal egyseges szerkezetben
- melyet a szoveg athuzasa es a dolt betiis szedes jeiOI 1

A kisterseg lak6inak az onkormtmyzati kozszolga.Itatasokhoz minel teljesebb korben val6
hozzajutasa, a mind magasabb szintii ellatas es szolgaltatas biztositasa, a rendelkezesre all6
forrasok minel teljesebb, celszeriibb es optimalisabb felhasznalasa, valamint a kistersegi
egytittmiikodes hosszu tavli biztositasa erdekeben - a bicskei kisterseg alabb nevezett
onkormanyzatai egyenjoglisaganak tiszteletben tartasaval, a kolcsonos elonyok es az aranyos
teherviseles alapjan tarsulasi megallapodast kotnek az alabbi feltetelekkel:
I.

Altalanos rendelkezesek
1. 2A jelen megallapodasban:
1.1.

Alcsutdoboz Kozsegi Onkormanyzat
szekhelye: Alcsutdoboz, J6zsef A. u. 5.
kepviseli: Olah Gyarfas polgarmester

1.2.

Bicske v arosi Onkormanyzat
szekhelye: Bicske, Kossuth ter 14.
kepviseli: Tessely Zoltan polgannester

1.3.

Bodmer Kozsegi Onkormanyzat
szekhelye: Bodmer, Vasvari P. u. 58.
kepviseli: Balogh Istvan polgarmester

1.4.

Csabdi Kozsegi Onkormanyzat
szekhelye: Csabdi, Szabadsag u. 44.
kepviseli: Dr. Tank6 Karoly polgarmester

1.5.

Csakvar v aros Onkormanyzat
szekhelye: Csakvar, Szabadsag ter 9.
kepviseli: Katomine Dr. Venguszt Beatrix polgarmester

1.6.
1.7.

3

Felcsut Kozsegi Onkormanyzat

M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozattal
M6dositotta a 61/2011. (VI. 22.) sz. hatarozattal
3
Hatalyon kiviil helyezve: 43/2013 . (XI.20.) szamu hatarozat
I
2

15

szekhelye: Felcsut, F6 u. 75.
kepviseli: Meszaros Larine polgannester

1.8.

Gant Kozsegi Onkonnanyzat
szekhelye: Gant, Hegyalja u. 25.
kepviseli: Spergelne Radl Ibolya polgannester

1.9.

4

1.10. Obarok Kozsegi Onkormanyzat
szekhelye: Obarok, Iskola u. 3.
kepviseli: Borbir6 Mihaly polgannester
1.11.

5

1.12. Tabajd Kozsegi Onkonnanyzat
szekhelye: Tabajd, D6zsa Gy. u. 2.
k-ei3¥f.se.J.~-etrl-e-sszentand-r-fl.s-i-G-y-Br-g-y-pe-l-gaffB-e&te-F

1.13.
1.14.

6
7

1.15. Vertesacsa Kozseg-i Onkonnanyzat
szekhelye: Vertesacsa, Vorosmarty u. 2.
k-ej3"Vi-se.J.-i7-K:evaes-Z-Bl-ffin-pelgaffB-ester
1.16.

8

(a tovabbiakban egyiitt a kisterseg tagjai) 2004. junius 28. napjat61 letrehoztak a Vertes
Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulast (tovabbiakban: Tarsulast).
9

A hatarozatkepesseg es a szavazas eredmenyenek megallapitasa saran az Motv. 146. § (3)
bekezdese alapjan: a ,helyi onkormanyzati kepvisel6k es polgarmesterek valasztasar61"
sz616 2010. evi L. torveny 3. §-a szerinti, a helyi onkormanyzati kepvisel6k es
polgarmesterek altalanos valasztasa evenek januar 1-jei allapot szerinti lakossagszamot kell
figyelembe venni. A 2014. januar 1-jei allapot szerinti lakossagszamot az 1. szamu
melleklet rogziti.
Az Motv. 90. § (2) bekezdese alkalmazasa, azaz a mukodesi koltsegek viselese tekinteteben
a mindenkor hatalyos koltsegvetesi torvenyben meghatarozott lakossagszam az iranyad6.

2. A Tarsuhis neve: V ertes Tobbcehi Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas
3. A Tarsulas szekhelye: 2060 Bicske, Hosok tere 4.
4. A Tarsulas miikodesi teriilete: 10az 1. pontban szerepl6 onkormanyzatok kozigazgatasi
teriilete.
4

Hatalyon kivi.i1 he1yezve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
Hatalyon kivi.i1 he1yezve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
6
Hatalyon kivi.i1 he1yezve: 43/2013. (XI.20 .) szamu hatarozat
7
Hatalyon kivi.i1 he1yezve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
8
Hatalyon kivi.i1 he1yezve: 43/2013. (XI.20 .) szamu hatarozat
9
M6dositotta: 43/2013 . (XI.20.) szamu hatarozat
10
M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozatta1
5

16

5.

A Tarsuhis jogallasa: jogi szemely, gazdalkodasara a koltsegvetesi szerv mukodesere
vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni.

6.

A Tarsulas belyegzoje: kor alaku, kozepen a Magyarorszag cimere, a kor szelen a Vertes
Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas korbefut6 felirattal, 3 darab.

7.

11

A Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkonnanyzati
Onkonnanyzata: Bicske v arosi Onkormanyzat.

Tarsulas

kijelolt

szekhely

II.
A Tarsulas celja

A Tarsulas elsodleges celja: a tersegi celok meghatarozasa es megval6sitasa az artikulalt es
osszehangolt telepiilesi erdekek alapjan, hozzajarulva a versenykepesseg es az eletminoseg
javitasahoz.
Ennek erdekeben a terseg koz- es maganszereploi kozotti egyiittmukodes f6rumainak
megteremtesevel, a parbeszed es az erdekegyeztetes fenntartasaival a tersegben levo
kreativitas felszinre hozasaval, az egyiittmukodes eloremozditasaval horizontalis
kommunikaci6t, a terseg erdekeinek kepviseletevel, kozvetitesevel a telepiilesi, megyei,
regionalis, kozponti szervekkel es nemzetkozi szervezetekkel val6 egyeztetesevel vertikalis
kommunikaci6t vegez.
A versenykepesseg es az eletminoseg javitasa erdekeben vezeto szerepet vallal,
erdekegyezteto, kooperal6 es forrasszervezo funkci6t tolt be a tersegi politika kialakitasaban.
III.
A Tarsulasra atruhazott feladat- es hataskorok
1. 12
2. Kozszolgaltatasi feladatellatas
2.1.

13

2.1.1.

14

2.1.2. A Tars~l~s 200~. augus~ru~. 1 i ,k-emB----Bat~ll7al a, .1-.-l~
feladatellatasban reszt vevo Onkormanyzatok koz1gazgatas1 teruletere
kiteljedoen kozoktatasi intezmeny kozvetlen fenntartasa utjan, biztositja az
&vee-ai-ne-ve-l-6s-i-k-Bffie-w..e-s-i---fela-d-at-ell.-iit-iis.at,--telj-es4-t-es.et,-tov-iiooa-effile-k
ke-re-te-ben--a-gyermek-ek-na-pkez-beni-e-lffi-tfi.s-a~-Elekeeen-az-&v.eEla~st

2013. junius 30 napjaig, ezen idopontot kovetoen mindaddig amig a
Haromhars Ovoda es annak Csabdi Tag6vodaja fenntart6i jogat atad6
Aleslit-6-eooz--.-KB.z-seg-GHk-erma-nyz-at-a-az---&veElai-----n~eat-s-az
f.nte~--ny--------feni----j-egfi.n-ak

atadasara vonat-koz6 me-gfi.-1-l-aJ?oEla-sfi.t
felmondja, avagy Felek kozos megegyezessel megsziintetik.

2.1.3.15

2.2.
2.3.

16

17

M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozattal es a 43/2013. (X1.20.) szamu hatarozat.
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
13
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
14
Hatalyon kiviil helyezte a I 04/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
15
Beillesztette: 20/2009. (III.l3.) es 40/2009. (V.27.) sz., hatalyon kiviil helyezte: 6112011.(V1.22.) sz. hatarozat
17
Hatalyon kiviil helyezve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
II
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17

2.4.18
2.5.19
2.6.20
2.7.21
2.80 22
2.8.1.

2.8.20

1.

'T"
1as-szer-ve-a,.
'
. -k:eoruma
rl 0 '10
' 00
1-tet-1.-a,,szo-e-1a
.
0' 1"Is-tga0 z.gat-asro
' ' l-es-szomatJS
'
. '1 0
ja-es-uzenle
2 .9. 23 A--1-ar-su
ell-Ma-se-le:eJ-:2..-sz-e±B-l-99-J-,--evi.--I-II-:--t~-(-0~-bek-e~de-&e-be-£-Hlegha-t-<i-rozott
Falugondnolci es tanyagondnoki szolgaltatast Bodmer es Ujbarok teleptileseken
legalabb 20130 junius 30 napjaigo Ezen idopontot k6vet6en a k6z6s feladatellatas
az-oa-id#pont-i-g-valesu-1--nqeg,--ami-g-az-e.fln-tett-Bnk-ornr<ifryz-atok,.-a:v-agy-r€-sz-w§.teluk-k-e-l

1€-trejBv0--;-;M-agyaroFSz.ag-he1yi.-0nk-orrnan-yzatairel22-s~~vi.-C-bX-XX-I-X-:

t6rveny
tovabbiakban: M6tvo
870 § a szetinti jogi szemelyisegii tarsulas a
tevekenyseg vegzesere jogeros muk6desi engedellyel nem rendelkeziko
2.10.

24

3. Kozrendi es kozbiztonsagi feladatok szeles partnersegi kapcsolatra epiil6 kozbiztonsagi,
bunrnegel6zesi prograrnok rnegval6sitasa:
3.1. A kistersegben rnuk6d6 rend6rsegi szervekkel val6 folyamatos kapcsolattartas a
kozrend es a kozbiztonsag helyzetet illet6eno

3.20 Osszehangolja a rend6rsegi es az 6nkormanyzati szervek tevekenyseget, kiil6n6sen a
helyi kozbiztonsagot erint6 kerdesekbeno
3.3. A Tarsulas tagjai k6z6sen egyi.ittrnukodve reszt vesznek pa.Iyazatfigyel6 es
pa.Iyazatkeszit6 feladatokkal a kozbiztonsagot szolgal6 anyagi eszk6z6k
biztositasabano
3.4. Szakrnai es nyilt napok tartasa - a rend6rseggel egyi.ittmukodve - a lakossag
szeleskorii felkeszitese, az a.Idozatta va.Ias rnegel6zese es a lakossag kozbiztonsaggal
kapcsolatos igenyei felrnerese celjab61.
3.5.

4.

25

26

A Tarsulas feladat- es hataskoreinek ellatasa erdekeben koltsegvetesi intezrnenyt,
gazdalkod6 szervezetet, nonprofit szervezetet es egyeb szervezetet alapithat, gyakorolja az
alapit6i jogokat, kinevezi vezet6iket, ellatja koltsegvetesi feliigyeleti.iket. A tobbcelu

18

Hat{t!yon kiviil helyezte a 62/20050 (IX.130) szohatarozat
Hata!yon kiviil helyezte a 104/20120(XI.28.) szamu hatarozat
20
Hata!yon kiviil helyezte a 55/20080 (IX010.) szohatarozat
21
Hata!yon kiviil helyezte a 104/20120 (XI.28 0) szamu hatarozat
22
Hata!yon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.280) szamu hatarozat
23
Beillesztette a 13/20080 (11.270) sz. hatarozat, m6dositotta a 104/2012. (XI.280) szamu hatarozat
24
Hata!yon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
25
Hatalyon kiviil helyezte a 104/20120(XI.280) szamu hatarozat
26
M6dositotta 104/20120 (XI.28.) szamu hatarozat
19

18

kistersegi tarsulas olyan vallalkozasban vehet reszt, amelyben felelossege nem haladja
meg vagyoni hozzajarulasanak merteket.
5.

27

Szabadidos es sporttevekenyseg

5.1.

6.

29

28

A Tarsulas tamogathatja, megszervezheti es koordinalhatja, valamint
egyiittmukodhet a szabadidos es sporttevekenysegi feladatok szeles partnersegre
eptilo programok megval6sitasaban.

Idegenforgalom es turizmusfejlesztesi feladatok

6.1. A Bicskei kisterseg idegenforgalmi ertekeit megjelenito kozos kiadvanyok
megjelenesenek elosegitese.
6.2. 30 Idegenforgalmi, turisztikai k6z6s rendezvenyeket szervezhet, koordinalhat.
6.3. 31 Palyazatokat nytijthat be a Bicskei kisterseg turisztikai es idegenforgalmi
ertekeinek megorzesere.
7.32 33 34

35

Koordinalhatja a gyepmesteri feladatok kistersegi szintu ellatasat (reszt vevo
&nk-e-rrntinyz-at-14,-k-i-ve-ve-B-i-Bsk-e,A-l-BSU-tooeez-telepiiles-ek-j

8.

IV.
A Tarsuhisi Tanacs tisztsegviseloi,
A Tarsulasi Tanacs bizottsagai
A Tarsulas szervezete es miikodese

36

1. 37•38 A Tarsulas szervei: a Tarsulasi Tanacs,
Penziigyi es Koltsegvetesi Bizottsag
az elnok es alelnok,
2.

39

A Tarsulas k6z6s d6nteshoz6 szerve a Tarsulasi Tanacs.

3.

40

A Tarsulas tagjait az 6nkormanyzatok polgarmesterei kepviselik.

27

Beillesztette a 30/2008. (IV.23.) sz. hatarozat
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
29
Beillesztette a 31/2008. (IV.23.) sz. hatarozat
30
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
31
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
32
RF:illF:.~ztF:ttf': ~ RO/?OOC) (X ?R .) sz . hM:'imz~t, cif': nf':m l~pF:tt hM:'ilyh~ Ric.skf': V:'ims Onknrrn:'inyzM~ nf':m
tamogatja.
33
J6vahagyta Bicske Yaros Onkormanyzat kepvisel6-testiilete a 162/2010. (VI.lO.) szamu hatarozataval.
34
M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat, hatalyon kiviil helyezve: 43/2013. (XI.20.) sz. hatarozat.
35
Beillesztette a 140/2010. (IX. 29.) sz hatarozat, m6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
36
M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
37
M6dositotta 61/2011. (VI. 22) sz. hatarozat
38
M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
39
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
40
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
28
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A Polgannester akadalyoztatasa esetere, annak idotartamara a delegalt szemely az ot
helyettesito alpolgannester, vagy az adott telepiiles kepviselotestiiletenek a polgam1ester
helyettesitesenek rendjerol sz616 dontesben meghatarozott kepviselotestiileti tag.
A helyetteskent eljar6 alpolgannester vagy kepviselotestiileti tag jogai es kotelessegei
azonosak a polgarmester jogaival es kotelessegeivel. A Tanacs iilesen a szavazati jog
gyakorlasahoz a resztvevo helyettesnek eseti meghatalmazassal kell rendelkeznie.
4. A Tarsulasi Tanacs kizar6lagos feladata, hataskore:
a) a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat megallapitasa,
b) 41
c) a koltsegviseles aranyanak megallapitasa,
d) a tisztsegviselok, bizottsagok megvalasztasa,
e) A k6z6s feladatellatast szolg8.16 megallapodasok megkotese, koltsegvetesi szerv
fenntart6i joganak atadas-atvetele.
42
f)
A Tarsulas altai fenntartott koltsegvetesi szervek - intezmenyek - vezetoi
allashelyere palyazati felhivas kozzetetele, a vezeto megbizasa, a vezetoi megbizassal
egyidejii illetmenyenek megallapitasa, megbizasanak visszavonasa, g)
Intezmeny,
gazdalkod6 szervezet alapitasa eseten, - a vonatkoz6 penzi.igyi es
agazati
jogszabalyokban meghatarozott- alapit6i, iranyit6i jogkorben hozand6 dontesek.
h) 43
i) A mindenkori hatalyos koltsegvetesi torvenyben meghatarozott esetekben a k6z6s
feladatellatast szolgal6 ellatasi szerzodes, kozoktatasi megallapodas, egyeb polgari
jogi szerzodes megkotese.
A Tarsulasi Tanacs miikodesevel kapcsolatos egyeb kerdeseket a Tarsulas sajat maga
allapitja meg a szervezeti es miikodesi szabalyzataban.
5. 44A Tarsulasi Tanacs alakul6 i.ilesen mondja ki megalakulasat.
A Tarsulasi Tanacs az alakul6 i.ilesen megvalasztja a Tarsulasi Tanacs elnoket, az
alakul6, avagy az azt k6vet6 elso iilesen elfogadja:
5.1.
5.2.
5.3.

a Tarsulas Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat,
megvalasztja az aleln6k6t,
s a Penzi.igyi es Koltsegvetesi Bizottsaga tagjait.

45

6.

A Tarsulasi Tanacs donteset iilesen hatarozattal hozza. A Tarsulasi Tanacs minden
tagjanak egy szavazata van.

7.

46

A Tarsulast az elnok akadalyoztatasa eseteben az alelnoke kepviseli - egyi.ittes
akadalyoztatas eseten a korelnok - es latja el az i.iles 6sszehivasaval, vezetesevel
kapcsolatos teendoket.

41

Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
43
Hatalyon kivii1 he1yezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
44
M6dositotta a 104/2012. (X1.28.) szamu hatarozat
45
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
46
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
42
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8. Az Ulest ossze kell hivni a torveny altai meghatarozott esetekben azzal, hogy a Tarsulasi
Tanacs evente legalabb hat alkalommal iilesezik.
47

A Tanacs Uleset ossze kell hivni a Tarsulas tagjai egynegyedenek a Tarsulas
bizottsaganak, tovabba a Fejer Megyei Konnanyhivatal vezetojenek az Ules
osszehivasanak indokat tartalmaz6 inditvanyara annak kezhezvetelet koveto 15 napon
beliil az Ules indokanak, idopontjanak, helyszinenek es napirendjenek meghatarozasaval.
9.
10.

48

A Tarsulasi Tanacs akkor hatarozatkepes, ha Ulesen a szavazatok tobb, mint felevel
rendelkezo tag jelen van. A hatarozatkepesseget folyamatosan figyelemmel kell kisemi.
49

Az egyszen'i tobbseget igenylo szavazat elfogadasahoz legalabb annyi tag igen
szavazata sziikseges, amely meghaladja a jelen leva tagok szavazatainak felet, melynek
hianyaban a Tarsulasi Tanacs a javaslatot elutasitja.

11. Minositett tobbseg sziikseges:

a) a kisterseg fejleszteset szolgal6 - penziigyi hozzajarulast igenylo - tarsulasi palyazat
benyU.jtasahoz, az ahhoz sziikseges telepiilesi hozzajarulas meghatarozasahoz, tovabba
a tarsulas koltsegvetesenek elfogadasahoz, m6dositasahoz, a zarszamadas
elfogadasahoz,
b) zart Ules elrendelesehez,
c) a hataskorebe utalt valasztas, kinevezes, felmentes, vezetoi megbizas adasa, illetoleg
visszavonasa, kizarasr61 va16 dontes es
d) abban az iigyben, amit az SZMSZ meghataroz,
e) a tarsulas feladat- es hataskorenek ellatasara szolga16 koltsegvetesi intezmeny,
gazdalkod6 szerv alapitasahoz, vezetoinek kinevezesehez, intezmeny fenntart6i
joganak atadas-atvetelehez.
A minositett tobbseghez legalabb e 5 tag igen szavazata sziikseges, amely eleri a tagok
altai kepviselt telepiilesek lakossagszamanak a felet.
50

12.

51

A Tarsulasi Tanacs donteset az Ulesen hatarozat formajaban nyilt szavazassal hozza
meg.
12.1. A Tarsulasi Tanacs nev szerinti szavazast tart:

a Tarsulasi Tanacs tagjai legalabb egynegyedenek inditvanyara,
tovabba a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatban meghatarozott iigyekben.

u gyanazon iigyben, egy izben lehet nev szerinti szavazast javasolni es tartani.
Nines helye nev szerinti szavazasnak:
bizottsag letszama es osszetetele,
avagy iigyrendi javaslat kerdeseiben.
47

M6dositotta a
M6dositotta a
49
M6dositotta a
50
M6dositotta a
51
M6dositotta a
48

104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
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12.2. A Tarsulasi Tanacs titkos szavazast tarthat a 12.6. pontban meghatarozott
iigyekben.
12.3. A nyilt szavazas, a nev szerinti es a titkos szavazas m6djanak meghatarozasar61 a
Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat rendelkezik.
12.4. A Tarsulasi Tanacs iilesenek vezet6je allapitja meg a szavazas eredmenyet.
Amennyiben a szavazas eredmenye tekinteteben ketseg meriil fel, ugy a Tarsulasi
Tanacs barmely tagja keresere a szavazast egy alkalommal meg lehet ismetelni.
12.5. A Tanacs iilese nyilvanos.
12.6. A Tarsulasi Tanacs:
12.6.1. zart iilest tart osszeferhetetlensegi, meltatlansagi, kitiintetesi ugy
targyalasakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljaras eseten;
12.6.2. zart iilest tart az erintett keresere valasztas, kinevezes, felmentes, vezet6i
megbizas adasa, annak visszavonasa es allasfoglalast igenyl6 szemelyi ugy
targyalasakor;
12.6.3. zart iilest rendelhet el a vagyonaval val6 rendelkezes eseten, tovabba az
altala kiirt palyazat felteteleinek meghatarozasakor, a palyazat
targyalasakor, ha a nyilvanos targyalas a Tarsulas vagy mas erintett uzleti
erdeket sertene.
12.6.4. A zart iilesen a Tarsulasi Tanacs tagjai, a munkaszervezeti feladatokat
ellat6 Polgarmesteri Hivatalt vezet6 jegyz6, s az Motv. 46. § (3)
bekezdeseben meghatarozott tovabbi szemelyek lehetnek jelen.
52

13.

A Tarsulasi Tanacs alakul6 iilesen, min6sitett tobbseggel es titkos szavazassal tagjai
sorab61 elnokot, alelnokot_valaszt. Az elnok szemelyere a Tarsulasi Tanacs barmely tagja
javaslatot tehet. Az alelnok szemelyere az elnok tesz javaslatot.

14.

53

A Tarsulasi Tanacs iileser61 jegyz6k5nyvet kell kesziteni. A jegyz6k5nyvet az elnok, a
munkaszervezeti feladatokat ellat6 Bicskei Polgarmesteri Hivatalt vezet6 jegyz6 es a
Tarsulasi Tanacs altai felhatalmazott tag, mint teg-y-:Wl.(-00-yvv-ez-e#} jegyzokbnyv-hitelesit/J
irja ala. A jegyz6k5nyv elkesziteser61, es a Kormanyhivatalhoz 15 napon beliil t6rten6
felterjeszteser61 a Tanacs elnoke gondoskodik.
A jegyz6k6nyvre az Motv.-nek a kepvisel6testiileti iilesr61 keszitett jegyz6k6nyvre
vonatkoz6 52. § (1) bekezdeseben meghatarozott szabalyait kell alkalmazni.
A zart iilesr61 kiilon jegyz6k5nyvet kell kesziteni.

IS. S4
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15. 59 A Tarsulas a munkaszervezeti feladatait - a dontesek el6kesziteset, vegrehajtasat,
szervezeset- 2013. januar 1-i hatallyal a Tarsulas szekhelye Polgannesteri Hivatala: a
Bicskei Polgannesteri Hivatal - melynek szekhelye: 2060 Bicske, H6sok tere 4. sz.,
tovabbiakban: Polgannesteri Hivatal - latja el, a Vertes Tobbcei-u Tarsulas
Munkaszervezete, mint helyi onkormanyzati koltsegvetesi szerv 2012. december 31napjan megszunik megszifnt.
15.1.

A Polgarmesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata kiilonosen:

15.1.1. A Tarsulasi Tanacs i.ileseinek, donteseinek el6keszitese, donteseinek
vegrehajtasa.
15.1.2. A Tarsulasi Tanacs koltsegvetesenek vegrehajtasa, a koltsegvetesi
gazdalkodassal kapcsolatos feladatok ellatasa.
15.1.3. A koltsegvetesi gazdalkodas koreben kiilonosen:
- A Tarsulas es koltsegvetesi szerve koltsegvetesi tervezetenek,
zarszamadas tervezetenek el6keszitese.
- Az informaci6szolgaltatas, a penzforgalmi jelentesek elkeszitese.
- A Tarsulas altai benylijtott palyazatokkal kapcsolatos elszamolasi
feladatok vegzese a kozremiikod6 szervezet, a Magyar
Allamkincstar, a kedvezmenyezett Onkormanyzatok, valamint
egyeb szervek fele.
- Az Onkormanyzatok altai biztositott bevetelek felhasznalasanak
elszamolasa a tagi Onkormanyzatok fele.
- A Harornhars 6voda fenntartasaval kapcsolatos eves elsztunoUtsok zar6
elszamolris (kiilonoskeppen: az allami koltsegvetesi hozzajarulasok,
az onkormanyzati hozzajarulasok, valamint letszam elszamolasok)
elkeszitese es dokumentalt egyeztetese az erintett
onkormanyzatokkal. a beszinnol6 (zarszarnadas) elfogadasat
rnegel6z6en.
- Tarsulasi Tanacs egyedi hatarozataban foglalt feladatok
vegrehajtasanak, illetve penzforgalmi elszamolasanak elkeszitese.
15.2.

A Tarsulasi Tanacs neveben tett kotelezettsegvallalas, valamint utalvanyozas
penziigyi ellenjegyzesere Bicske Yaros Onkormanyzata Jegyz6je- tovabbiakban:
J egyz6- altai irasban kijelolt koztisztvisel6(k) jogosult(ak).

15.3.

A Tarsulasi Tanacs, Bicske V aros Onkormanyzata, s a munkaszervezeti
feladatokat ellat6 Polgarmesteri Hivatal a V ertes Tobbcelu Tarsulas
Munkaszervezete megsziineset k6vet6 els6 napi, azaz 2013. januar 1-i hatallyal
kiilon Megallapodas kereteben rogzitik rogzitettek:

15.3.1. a koltsegeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesithet6k, es
15.3.2. melyeket evenkent a Tarsulas eves koltsegvetesi tervezetenek
ismereteben a felek feliilvizsgalnak, s kozosen m6dositanak, valamint
59
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15.3.3. a Megallapodas mellekletet kepezi a Ye1ies
Munkaszervezete ing6 vagyonanak leltara.
15.4.

Tobbcelu Tarsulas

A Polgarmesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai ellatasahoz szukseges
mukodesi koltsegeket a Tarsulas tagjai az alabbiak szerint viselik:
15.4.1. A Haromhars 6 voda penzugyi gazdcilkodasi feladatai ellatasahoz
sz.Uk:seges- IX/14 .4. poHt-sz-er-i-nt-i--1--f.f.}-fe-gla-lkoztatasi-k-hl-t.OOge-it
Alest'ltd:oee-z-l<;B'CS€g-G-rl:lc-orman-yzata-es--Gs-aed-i-K:ez-s€-g--G:Rk-ormany-z-ata
gyennekletszam aranyosan,
15.4.2. a tebbi feladatellatashoz kapcsol6d6 foglalkoztatasi es dologi koltsegeket
az Onkormanyzatok lakossagszam aranyosan viselik.

15.5.

A Polgarmesteri Hivatal altai - a Tarsulas mukodesevel kapcsolatos feladatokat
ellat6 - foglalkoztatottak felett a munkaltat6i jogokat Bicske Yaros
Onkormanyzata Jegyzoje gyakorolja.
A Jegyz6 munkaltat6i jogkoreben kijeloli azon k6ztisztvisel6(ke)t, aki(k) a
Tarsulasi Tanacs tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekinteteben
kapcsolattartasra jogosult(ak) s koteles( ek), melyr61 - s a valtozasair61 - a Tanacs
tagjait tajekoztatja.

15.6.

A Tarsulasi Tanacs a Y ertes Tobbcelu Tarsulas Munkaszervezete koltsegvetesi
szervet az Aht. 11 . § (2) bekezdes szerinti beolvadassal sziintet-i sziintette meg
akkent, hogy:
15.6.1. a munkaszervezeti feladatok
Polgarmesteri Hivatal,

tekinteteben jogut6dnak

a

Bicskei

15.6.2. vagyoni jogut6dnak a y ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati
Tarsulas min6siil azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellatasahoz
szukseges ing6sagok hasznalati jogat a Tarsulas a Polgarmesteri Hivatal
reszere biztositja.
15.7.

Bicske Yaros Onkormanyzat Kepviselotestiilete a Polgarmesteri Hivatal Alapit6
Okiratanak m6dositasat, a Tarsulasi Tanacs a Y ertes Tobbcelu Tarsulas
Munkaszervezete megszi.intet6 okiratat a 15.6. pontban foglalt tartalommal ad:ja
adta ki.

16. A Tarsulasi Tanacs tagjai evente egyszer beszamolnak kepvisel6-testiileteiknek a
Tarsulasi Tanacsban vegzett tevekenysegiikr61, kozmeghallgatason a telepiiles lakossagat
tajekoztatjak.

17. A 3 tagli Penzugyi es Koltsegvetesi Bizottsag elnoket es tagjait sajat sorab61 a Tarsulasi
Tanacs valasztja, melynek feladata ki.il6n6sen

24

a) a Tarsulasi Tanacs hatarozatai vegrehajtasanak az ellenorzese,
b) a Tarsulas penziigyi es gazdalkodasi tevekenysegenek figyelemmel kiserese,
vizsgalata;
c) a tagsagi dij befizetesenek, az anyagi tamogatasok idoaranyos befizetesenek
ellenorzese;
d) 60 a Tarsulas gazdalkodasanak es mukodesenek ellen6rzeser61 a Tarsulasi Tanacsnak
t6rten6 beszamolas.
18.

61

19.

62

21.

64

22.65

23. 66 A Tarsulasi Tanacs a kisterseg sajatos feladatainak szervezesere a tarsulas ideiglenes
munkacsoportot hozhat letre. A munkacsoportnak tagjai lehetnek azok is, akik a
Tarsulasi Tanacsnak nem tagjai.
24. 67 A tarsulas elnoket a Tarsulasi Tanacs tagjai sorab61 valasztja. Az elnok kepviseli a
Tarsulast, reszletes feladatat es hataskoret a Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat allapitja
meg.
25. 68 A Tarsulas szerveinek reszletes mukodesi szabalyait a szervezeti es miikodesi
szabalyzahiban a Tarsulasi Tanacs allapitja meg.
26. 69 A szervezeti es mukodesi szabalyzat nem tartalmazhat ellentetes rendelkezest a
Tarsulasi Megallapodasban szabalyozott kerdesekkel.

27.

70

A Tarsulasi Tanacs iilesen a tagi onkormanyzatok jegyzoi tanacskozasi joggal vehetnek
reszt.
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v.n
A Tarsuhis penziigyi forrasai, gazdalkodasa es ellenorzesenek rendje
1. A Magyar Koztarsasag k6ltsegveteser61 sz616 torvenyben az allami nonnativ tamogatas
megallapitasanal figyelembe vett lakossagszam egyben a tarsulasi hozzajarulas aranyaval
egyezik meg. A hozzajarulas aranyat a Tarsulasi Megallapodas 1. szamu melleklete

tartalmazza, a Tarsulasi Tanacs evente ki.ilon hatarozatban allapitja meg a hozzajarulas
aranyat a Tarsulas eves koltsegvetese megallapitasaval egyidejuleg.
2.

73

A tarsulasi hozzajarulas merteket minden evben a Magyarorszag k6ltsegveteser61 sz616
torveny elfogadasat k6vet6 30 napon beliil allapitja meg. A tagok altali befizetesek a
tarsulas vagyonat kepezik, amelyb61 az igazolt mukodesi koltsegek kifizetese utan
fennmarad6 resz a palyazatok el6keszitesere, valamint a palyazatok eljarasi dijainak
befizetesere fordithat6.

3. A megallapitott tarsulasi hozzajarulast atutalassal, minden negyedev utols6 napjaig kell
teljesiteni a Tarsulasnak, az OTP Bank Bicskei Fi6kjanal vezetett szamlajara. Kesedelmes
teljesites eseten a jegybanki alapkamat ketszeresevel novelt hozzajarulas fizetend6.
A Tarsulas tagjai megallapodnak abban, hogy a penziigyi hozzajarulast nem teljesit6,
avagy reszben teljesit6 Onkormanyzattal szemben - mely a Tarsulasi Tanacs elnoke
irasbeli felsz6litasa ellenere 8 naptari napra vonatkoz6 fizetesi p6thatarid6re sem tesz
eleget kotelezettsegenek - a Tarsulasi Tanacs egyedi dontese alapjan hajthat6 vegre a
hozzajarulas teljesitese, az eljaras valamennyi koltsege az ados Onkormanyzatot terheli. 74
75
A tagi Onkonnanyzatok kotelezettseget vallalnak arra, hogy felhatalmaz6 levelben
bejelentik a szamlavezet6 penzintezetiiknek a v ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati
Tarsulas megnevezeset, penzforgalmi jelzoszamat, mint azonnali beszedesi megbizas
benylijtasara jogosultat azzal, hogy a tagok a tarsulasi tagsagi jogviszonyuk fennallasaig a
felhatalmazast nem vonhatjak vissza. A felhatalmazas bank altai alairt egy peldanyat
kotelesek a Tarsulasi Tanacs elnoke reszere atadni. A tagi Onkormanyzat uj szamla
nyitasa eseten, a nyitast61 szamitott 15 napon beliil koteles felhatalmaz6 levelben
bejelenteni az uj szamlavezet6 penzintezetenek a V ertes Tobbcelu Kistersegi
Onkormanyzati Tarsulas megnevezeset, penzforgalmi jelz6szamat, mint azonnali
beszedesi megbizas benylijtasara jogosultat azzal, hogy a tagok a tarsulasi tagsagi
jogviszonyuk fennallasaig a felhatalmazast nem vonhatjak vissza.
4. Amennyiben nem teljes koru, hanem csak mikrokorzeti szintu feladatellatasra keri.il sor

(varos-kozseg, kozseg-kozseg, varos-varos viszonylatban), ugy ezen feladatellatasr61 es
ennek koltsegviselese m6djar61 a tagok ki.ilon allapodnak meg. A megallapodasr61 a
Tarsulasi Tanacsot tajekoztatjak.
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76

5.

A Tarsulas tagjai a! tali befizetesek kezelesevel es felhasznalasaval ossze:fugg6
gazdalkodasi feladatokat a Tarsulasi Tanacs vegzi, es a munkaszervezeti feladatokat ellat6
Bicskei Polgannesteri Hivatal a penzforgalmat elkUlonitett szamlan kezeli. A
penzfelhasznalasr61 a Polgarmesteri Hivatal ev vegen elszamolast keszit, melyet
megvitatasra targyevet kovet6en, legkes6bb februar 29-ig el6terjeszt a Tarsulasi Tanacs
reszere.

6.

77

78VI.
A Tarsuhis vagyona

1. A Tarsulas vagyonat kepezi a Tarsulas dontesevel szerzett, vagy a Tarsuias tevekenysege
reven keietkezett materialis es immateriaiis vagyon.
2. A Tarsuias vagyona: torzsvagyon vagy uzieti vagyon Iehet.

2.1.

A tarsult onkormanyzatok altai rendeikezesre bocsatott vagyon, tovabba a mukodes
soran keietkezett vagyon a Tarsuias tuiajdona. A Tarsuias vagyona tekinteteben a
tuiajdonosi jogkort a Tarsuiasi Tanacs gyakoroija.

2.2.

A Tarsuias megszunese eseten a megiev6 vagyon es annak szaporuiata a Tarsuias
tagjait vagyoni hozzajaruiasuk - annak hianyaban Iakossagszam - aranyaban illeti
meg.

2.3.

A vagyon megosztasa soran
figyeiembeveteievei jamak ei:

az

onkormanyzatok altai

az

aiabbi

eivek

2.3.1. hasznalatba adott ingatlanokat, s a megiev6 ing6sagok birtokat vissza kell
bocsatani,
2.3.2. a megiev6, tuiajdonba adott ing6sagokat termeszetben kell kiadni.

2.4. A Tarsuiasb6I a tag altali kivalas, illet6Ieg kizaras eseten a taggai a fentiekkei
azonos eijarasi rend szerint ei kell szamoini azon megkotessei, hogy a Tarsuias
tagja a vagyon kiadasara csak az esetben tarthat igenyt, ha az nem veszeiyezteti a
tobbceiu kistersegi tarsuias feiadatanak ellatasat, ebben az esetben a Tarsulas volt
tagjat a Tarsuiassai kotott szerzodes aiapjan hasznaiati dij illeti meg, amennyiben
tartozasat a Tarsuias feie maradektaianui rendezte. A vagyon kiadasat Iegfeijebb 5
evre Iehet eihaiasztani.
2.5. A Tarsuias tagjanak vagyoni igenye kizar6Iag a tagsagi jogviszony idotartama aiatt
a vagyoni hozzajaruiasavai, avagy teruietfejiesztesi, paiyazati uton einyert, illet6Ieg
tarsuiasi vagyonb6I keietkezett Tarsuiasi kozos vagyon korere nezve keietkezhet,
meiy a tagsagi jogviszony megszunese id6pontjat6I ervenyesithet6.
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2.6.

A Tarsulasb61 kivai6 tag az 6t megilleto vagyonresz kiadasara mindaddig nem
tarthat igeny, amig a vagyon hasznositasara kiilso hannadik szemellyel a tagsagi
jogviszonya alatt a Tarsulasi Tanacs altai megkotott szerzodesi (hasznalati,
haszonberleti, berleti, stb.) idotartam le nem jar.
2.6.1. Amennyiben a vagyon hasznositasara vonatkoz6 szerzodes alapjan a

vagyonhasznai6 rendszeresen teritest fizet, ugy a kivai6 tagra eso osszeg a
kivai6 tagot illeti meg.
2.6.2. Amennyiben a vagyonhasznalati ellenertek elore a Tarsulasi Tanacs reszere

megfizetest nyert s a Tanacs azt a kivalt tagra nezve is ,sajat erokent" a
Tarsulasi vagyon gyarapitasara forditotta, ugy a kivalt tagot a hasznalati
ellenertek nem illet meg, mivel azt a Tarsulasi Tanacs a vagyontargy
letrehozasara forditotta.
2.7. A Tarsulasi Tanacs az altala palyazati uton elnyert penzeszkozbol vasarolt kozos
vagyonu vagyontargyak - meghatarozott feltetelek szerinti s ellenszolgaltatas
melletti, - egyes tagi Onkormanyzatok kiilon tulajdonaba adasar61 jogosult donteni,
melynek alapjan a Tarsulasi Tanacs es tagi Onkormanyzat kiilon megallapodast kot.
A tamogatasi szerzodesben meghatarozott kotelezo iizemeltetesi, fenntartasi
idotartam alatt a kozos tulajdonu vagyontargy(ak) nem adhat6(k) tagi
Onkormanyzat( ok) kiilon tulajdonaba.

VII.
A kiadmanyozas es a kotelezettsegvallalas rendje
79
A Tarsulas miikodesenek ellenorzese
1. A Tarsulas feladatainak vegrehajtasa saran keszitend6 iratokat a Tarsulasi Tanacs elnoke,

vagy az altala kiilon utasitasban kiadmanyozasi joggal felruhazott szemely irja ala.

2. A Tarsulas neveben, a Tarsulas koltsegveteseben meghatarozott felsorolt feladatokra es
osszegben a Tarsulasi Tanacs elnoke altai - a kotelezettsegvallalas es utalvanyozas
rendjerol sz616 utasitasaban - meghatarozott szemely vallalhat kotelezettseget.
3. 80 A Tarsult Kepviselotestiiletek kolcsonosen rogzitik, hogy evente a koltsegvetesi
beszamol6jat targyal6 iilest megel6z6en a III/2.1.2. pontban megjelolt feladatellatas altai
erintett Onkormanyzatok Kepvisel6testiiletei Penziigyi Bizottsagai elnokeib61 al16 4 tagti
Ellen6rzesi Bizottsagot hoznak letre, mely- az Onkormanyzatok Polgarmesteri Hivatalai
szakembereinek es kiils6 szakert6k sziiksegszerii bevonasaval - penziigyi ellen6rzest
folytat, amelynek eredmenyer61 a bizottsag tagjai a Kepvisel6testiileteiknek es a Tarsulasi
Tanacsnak beszamolnak.

VIII.
79
80
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A Tarsuhis altai alapitott koltsegvetesi szervek alkalmazottainak jogaiiasa
81

1.

A Tarsulasi Tanacs altai alapitott koltsegvetesi szervek alkalmazottainakjogviszonyara a

,kozalkalmazottak jogallasar61" sz616 1992. evi XXXIII. torveny rendelkezesei az
iranyad6ak, valamint:

1.1. 82
1.2.

a Kjt.-nek az adott onkormanyzati agazati feladatot teljesit6
koznevelesi
intezmeny kozalkalmazottai tekinteteben iranyad6 Kormanyrendeletben foglaltak.

2. A Tarsulasi Tanacs egyes feladatok ellatasara kozvetleniil kiils6 harmadik szemelyekkel
jogosult megbizasi, avagy vallalkoz6i szerz6desek megkotesere, mely tekinteteben a Ptk.
rendelkezesei az iranyad6k.
IX.
8--3Ac-:~T7''
··~ v
+.... '
' T-+'
'
....--ez-e:rJ.'·enilt-a-rTa-su--:Hu:~meny

i .. Tarsuh1s altai fenntartott koznevelesi intezmeny fenntartoi joganak gyalwrlasara
vonatkoz6 szabalyok.
1.

A Tarsult Onkormanyzatok megallapodnak abban, hogy 2009. augusztus 1 i kezdo
hat-aUy-al-a-T-aFsulasi-Megiill-apod.frs-U-:ll-2-:-l-d--;-fJBntj-8.-ban-f-eglalt-ak-sz-efl-n~

1.1.
AlcsUtdoboz Kozseg Onkormanyzata es
1.2.
Gsabdi Kozseg Onkonnanyzata
--k®g-az-gatasi---t-eflil-ete-r-e----ki-te-rj-e--d{-}en--az--0:v-ed-a-i-n-e-v-el.-e-s-i-lffi.z-elGa-t-a-si--f-e-ladat-ek- eUa-t-<is.frt-a
v-erte-s--I'~-Ki-s-t€Fs-e-gi-6n:konn4nyz-ati-T-aFS-u1-a-s-l.-a-tja--eh

z.-84

3.

A Tarsulas az 6vodai nevelesi feladatok ellatasat Alcsutdoboz Kozseg Onkonnanyzataval
a-f-e-nnt-aFt6-i-jeg-atada-s-ii-t-ve-t-ele-r~l±apod~-int---.'1Z-€lffi-el.-yi-ntezm-e-nyl"ent

jogful--yto-ne-s-an--m-f\k--Bd6 Har01n-har-s-Gv-eda-fe-nntaFtasa altal biz to sitj a.
4.-3 sA Tarsult Onkonnanyzatok kolcsonosen rogzitik, hogy a IX/3. pontban megjelolt
i-ntez-Inen-y-m-fik-Oct-es-e-;4.1. jogfolytonos,
4.2. szekhelye, tevekenysegi kore valtozatlan,

4.J.-a-Magyar--Allantk-i-nest-aB'Hll--:vez-et-et-t-n-y-H::vant-arta-s-i---sz-<imii-ban-lB-zar6lag-a-f-e-Itntaoo
trr:--e-mel-yeb-e-n--bek--0-ve-t-:ke-2':-B-valtozas miatt toFtent va-I-t--ezas,
4.4. a kozoktatasi intezmenyekben dolgoz6 ,kozalkalmazottak jogallasa" tekinteteben a
Kjt. 38. § (1) es (2) bekezdesere figyelemmel az Mt. 85/A. § szerinti munkaltat6i
j-egu:t-6dl-a-s--evetlrezik-be..,---In-ind-a----kBz-alkalmaz-Bt-ta:k,m-i-nd--az--int-6z-tRe-n-yvez--et-B
munlffihel-ye--n1e-gmar--adasiira, a Tarsulii-s--<l-ltali kozoktatasi fe1-ad-ate1Mt-8.m
tekintettel.
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4.5. -- az- -intezrnEmyvezeto megbizatasat -- - -a- - megbizatasa lejartaig, j ogfolytonos
IHiikodesi:i:!He---tekintettel-- - - a--szekhelyiH-te:ziTteHyek---fenntart6i--jog--M-adasa--nen1
erintette.

4-.6.---Alcsutdoboz Kozseg Orilw nnimyzatanak a szekhelyintezmenyek megsz:i:i.nt-effi
okiratait--a-4 ;-l-:-4,-5;- pontban--.foglalt -tartalom-mal,--a +arsulasi- +anaesnak- -az-altala
f-ennt-aJ:-ias-ra-at.:vett-s-z-€khelyint.e-zlnen-y-a-l-apit6--ol~ir:atait-sz-int.en- a.z--4:-!~5-:-pontean

reszletezett tartalomra figyelemmel kellett kiadnia.
5.

A szekhelyintezmeny fetmtart6i jog atadas atvetelere vonatkoz6 megallapod<isnak
t-art-almaz-ni-a-keU-:5.-l-.--A-k-&z-ekt-atas-i-f-eladatella-t-<is-at-adas-Mve-tel-ere--v-oRat-k--oz6-J.ne-gaUapod-ils-t-:5..2-.--A-s~khely-int-€-z-meny--'l-Rttk-B8es-e-jegfol-ytonos-s-aga.nak---rB-gz-ite-s.et-az-4-.-l-:-4-:-§""'"

ponteaB foglaltak reszletezesevel.
5.3. i\:Ha vonatkoz6 megallapodast, hogy az iRtezmenyi foglalkoztatottak jogviszonya a
munkaltat6i jogut6dlasra tekintettel valtozatlanul fennall, tovabba az
i-nt-€-z-Inen-y-v-e-z-et-&-m-agasabb--v-e.z-e-t.ffi-m-e-gbi.zatas-3t- a-f-ennt-a-rt6i-j-og- at-adas-a--annak:
lej-art8:i-g--rle-fl'l-€i:inti""'"
5-A.

Az al-apft6-i-j-ogk-Ort-gyak--orl-6-6nk--0fl-R-tinyz-at-a-f-enn-tart6i---j--og-tada-s-8:ra-venatke-z6
megallapodassal a szekhelyintezmeny es mmalc szekhellyel azonos telephelyH
tagiRtezmenyei reszere az elhelyezeset szolg6J6 ingatlan tovabba a benne lev()
ing6sagolc,---berendm-se-k,f-els.z-er-e-les-ek--t.er-ttes-ment-e-s-fla-sz-nffiata-t-t-ovlibbra-is
b-i.ztosftja, a Vertes-1'-0bbee!u--K:ist.er-segi-Gnk--0fl-R-il~-ati-+ars-ul-ast-a27-ingatlan-ok
tekinteteben telitesmentes hasznalati jog illeti meg.

5.5. A megallapodas hatarozatlan id6tartaB1at a IX/17 .2. 17.3. pontban foglalt
fe1mon4i~-atoz-lis-s-al-:-

5.{).

t6bbletk01-t-s-egelc---v--se-l~1at-kez.6.-lffit-e-le.zett-segval-lal-<ist,

a k:olts-egelE
viseles.enek--tn6-dj-at,--€-se-dek:e-sseget,--a--:r-liFS-ulasi Me-gallap-odas I:X/14. pontj-aban
foglaltak szerint.
A

5.7. A fenntmi6i jog atadasara vonatkoz6 megallapodas felmondasanak szabalyait.
5.8. Felmondas, kizaras, kivalas eseten a munkaltat6i jogut6dlassal +arsulas altai
.fogl-aliffiz-t-at-ett-kez-all~alm-a.z-ott-ak--s-a-j-og-vi-s.z-enyok---Ba-rm-el-y-jogeime-n-t-Ort.ene

m-egszunese--es-eteR a tnunkak-0-Flik-beE:---.f-eglalkoztatottak
tek-intetebe-n-a
feladatellatasra ismetelten koteles 0Rkonnanyzat jogviszonyuk rendezesere s annale
koltsegei viselesere vonatkoz6 kotelezettseget.
5.9.-86 A:rra vonatkoz6 megallapodast, hogy a szekhelyintezmenyek tagintezmenyeve

-v-8:1-6--tn-egszunt

int-8:zme-flyek-be£-l-8-v<~-B--vodai-j--ogvi-s.z-en-yekk-al--k-a:p€SOlatos

-i+al.-i±i~btt---u~-l4e:-ly-i-tiit:-z,fH.f:ii-y-M-v-e--trr:-i: ,

s

uzuk----*e..ze:-1-es-t:-rBI,

6rze-t>6ffil

gondoskodik.
5d--O.--Atm-ak--rO-gztte-s€t-,--fl-og-y-a-k-Bz-ok-tat-8:ffi--i-nte.zrnenyelE-6-ved-ils-ai- t-an-ul6i-j-e-gvi-s.z-ony-a,
i-1-l-eteleg-6-v-o-da-i-j-ogvi-s.z-onya-j-ogf-elyt--onos-:-
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~87_

+.88_

8.---A -+arsulas--------az- --alabbiakban ----nevesitett - GnkoB11anyzat------k0-zigaz-gatasi--teruleten -el{\.
6vodaskorH-g-yermek-el~--evodai- -neveleset-a-3-:-pontba-n--megjel0-lt-szekhel-yi:nte-znleay,a

Haromhars 6voda tagiatezmenye-B-tjaa biztositja.
/\ Csabdi-telepules 6vodaskoru gye1mekek neveleset Csabdi Kozseg Onkormanyzataval
az-.--6voeai-nev-eles1--fel-adat- ellatas{mak---titadasara-vonatk-ez6-n1egallapodas- alapjan-a
sz-ekhelyintez:+neay-Napr-af-o-rg&-+agevod-aj-a-l.atj-a-el-:

9.--89Sz-er-zoo.O-fe1ek-k-8-lc-son6se-n-I:ne-gilUapodnak--abbaR,-hegy--a-z---6\.roe-ai-ne-veM-s i- fel-ad-atok
atadasara voaatkoz6 megallapodasaak az alabbiakat kell tartalmazaia:
9.1.

9.2.

A kozoktatasi feladatellatas atadas atvetelere vonatkoz6 megallapodast.
Az alapit6i jogot gyakor16 6akonnanyzat az iatezmenyek megsz-UntetO okiratait a
sz:-€k£-el-y-lffiz-ok-taffisi--inter:-rnenybe-beol-v-ae.asr-a-t-ek-inte-Hel-k-i-adjal~-z-al,hog.:y-a
I:ne-gszU-ntetett-iHtezmeny-jBgat0dj-a-a--v-agyoni-jogok-e-s-kOteffiz-etts~k-4ek-i-nte-tel7e-n

az alapit6 6nkormanyzat.

9.3.

A megszuntetett intezmeny a +arsulasi +anacs altai fenntmi6i jog atadasaval atvett
szekhelyintezmeny tagintezmenyeve valnak.
A tagintezmennye val6 intezmeny kozallcalmazottai tekinteteben a Kjt. 38. § (1) es
(~ek--er:-dese-s-az-M{;--8.-5/A-§-a-s.zeri-rlt-Hnu-nk-Etltat01-j-ogut-6dl-as-k-8-vet-k-e-z.i-l.E-be-,

m-u-nk-akat6i-jogut0dt1ilk--a-s-z.el4olyi-tlte-zme-ny-mifl6-suh

9.4. Az Mt. 85/B. § a szetinti tajelcoztatasr61 es konzultacies kotelezettseg teljesiteserol
a megsziintetend6 kozolctatasi
intezmenyek alapit6i jogk61i gyakorl6
Gn-l.EO~fek)

gondosk-edRf--a~-;----f)ont-ban--megj-elBk

sz-.elffielyinre-zme-n:ye-k-ve-zot-Binek-be-ven.asa-vah
M.---A-lffi-z-ok-t-ataffi-fe-.J..ada-t-ot---at-ad-0-Gnk-0£nii-ny.zatoknak~-elhe-lye....ze-set
szolgal6 ingatlanok hasznalati jogat a +arsulas, s ezaltal a szekhelyintezmeny
reszere biztositaniuk kell, mely az Alapit6 Okiratok resze.

--A-z-ing-at-l-an-ok-6s-a--benniik-Ie-v-B-ing6sag-ok,-f-e.J.-sz-ereles-ek-lezar-6la-gos-t-ui-ajee-nje-g-a
val-t-oz-.atlanul-a-fel.ad:at-atadO-G-nkorman:y-~-1-l-et-i-meg-;

9.6.-A-ta-g-intezmeeyek-I:ffii.kede-s-e-s-or--ttn-k-e-le-tkezo tobhletlffiksege-k:--v-i-s-elese-r-e-von-atk-o-z-0
jelen Megallapodas IX/14. pontjaban szabalyozott kotelezettseget, medjat es
esedekesseget.
9.7.

A Megallapod-as---hat-aro.zatlan idotm=t-amat, a IX/17.2. 17.3. pont-baR-fogl-ak
felmondasi es kivalasi korlatozassal.

9.8.

A Megallapodas
szabalyokat.

felmondasara,

a
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torteno

kivalasra vonatkoz6

-9.-9.·- Fe·lrnondas,kizaras,·-ki-val·as·eseten · a -··kozalkal-mazottalc tovabbfo·gl·alkoztatasara
-vonatkoz-0·-kotelezet-tsegvallalast,
9.lO.--A -rnegsziino--k-Bzok-tatasi-ii1tezmenyek-6vodasai-tekinteteben-szekh.e!-yinteznleny-Rel
fennall6 jogfolytonos 6vodai jogviszonynak rogziteset.
9.11. An-a vonatkoz6 megallapodast, hogy a megszfmo onkorm{myzati intezmeny
Ovodasai jogviszonyaval kapcsolatos iratok az erintett szekh.elyintezmeny reszere
atadasr.a-keru1-nek-,-mely-annak:-titvetelerM-6s-az-iratok-6FZeser(}l-gondoskoElik--;
10. A Tarsuhis altai fenntartott kozoktatasi intezmenyek neve, szekhelye:
W-.h--90_91

-1-0.2-. _ nH-a-l'om-ha-rs-9voda
szekhelye: 8087 Alcsutdoboz, Beke u. 17. sz.
93

A Haromhars 6voda jogi szemeiy, mely gazdalkoElasi jogkore szerint 6nall6an
In:t+k-0El.f),.-6nallB-banks.ztimMval-r-enElelke-z.(.)-h€f-yi-Bnkorm-an-y-z-at-i-lffilt-segvet-8si
szerv.

+agi-n-t&-menye;-:- --N-apr--af{)rg4-T-agovod-a
2064 Csabdi, Szabadsag u. 35. sz.
l-1-.-94A--l-G.,2-;-j3ont-sz-Of'-inti-lffizne-velesi---ifltez.meny-pen-z-Ug:y-i-gazEl·a1-kodasi-fe-l-aElat.ait
BlBHkaiRegos-z-tasi-megal1-apodas-a1-ap-j.an--a-Bic-sk-ei-Polgffi..mesteri-H-iv-at-al-latj-a-e-l-,A--+<i-FSBlasi-+anac-s,-mint-il:an-yit0--sze-r-\~-at-ask6rebe

tartoz-ik-a--k-Bzne-vele-si--int-e.z.m.ffiy
I
'
'
1·
'
1
1·
d'
l
b'
1
.
'
'
''
. 1enarsu
+' I'as1.
a ap1to o~Jratana'" '1a asa, s anna,arme y IFaH)'B mo'd os1tasa,
me1y Je
Megallapodas m6dositasat nem igenyli.

Y.--95A kozneveh~si intezmeny kozalkalmazottai, gyermel10ei jogviszonya:
12.1. Megallapod6 felek rogzitik, hogy a +arsulas kereteben kozvetleniil fenntartot-t
kOznevelesi---iHt-8-z-IR.ffiy kozalkalmazotti jogviszoo-yar-a-von.atk-oz6 szabal-yoz-iis
egys-8ges,-mind-a-szelffiel-y,mind a tagint-8zrn.ffiyekbeR-dolgoz-&-kO-za1-!ffil.1llUZOtt.ak
szemelyi juttatasai azonosak.

-1-2.1.-A-sz-emei-yi-jm-tat-asok-es-az-el-l.atot-t.ak-jBttatasai-lffir€ben,-t-o-vahba.,*egallupod6-felek:
r6gzitik,-llogy-a-k-&me-vel~ZIR€ey-val-ame-nnyi-k-Bz-alk-aliRHZ-ottjffi, tovabba,
6vodas gyermekeket azonos juttatasok es jarand6sagok illetik meg, melynek:
alapulvetelevel kell a t6bbletk6Itsegeket eiszamolni.

+arstllas--me~llupednalr--a-bban,------hogy--Z011
kozalkalmazottak eseten, akiknek kozalkalmazotti jogviszonya megszunteteser61
mar munkaitat6i intezkedes tortent, s a felmentesi idotartamukat t6ltik, illet6leg

l-2.-3..-Az-----Gnk--orrnOO-yz.at--es

a

a:'len--J..EezttlkahBaz-ettak-e.set-en,-ak-ilmBl{- jogvisOOB:y--megsz-Unt-etesere-felm-ent-t}a.
jogcimen 2009. augusztus 1 tel keriil sor, ugy esetukben a felmentesi illetmeny es a
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ve-gkielegiteS- OSSzeget;--Hlint- tobbletkoltseget- a -konJ:bbi alapitoi -jogkort--gyal<:B-FlO
Gnkor-n'l.-any,atnak-kell-- viselR-i-e-:---A ---2009;- augus, t-us-1-tel -kozolt--fe-ln'l:enteseknel--a
letszamese-kkentesi palyazaton meg n-em terul e osszeg---je-le--ftti-a-t-Obbletkoltseg
osszeget.

13. A Tarsuhis vagyona:
13.1. A Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkonnanyzati Tarsuias a kozoktatasi feiadat
ell-6tasalloz--in-g·at-lat1tulajd-enna-l-nen::r--rendelk-e-zik-:
13.1.

96

13.~. A Haromhars 6voda eiltelyezeset szolgal6 aicsutdobozi 4 06 .h rsz u, 8087
AksUt-dob-ez.,-Be-k-e--u-tea-1-?...,.-sz-:-alatt-i--,.Ovoda~E-egReve-zes:fi-ingatlan--a--benne-l-8v.(')

fels.zerei-esekke.J--ts-ing6sagol4:-al--egyutt- Alc--sUtOObo:e--IG3z-se-g---Gnk-Bfln-6nyz-ata
kizar6Iagos tuiajdonaban all .

.J.M..---9+
13.5. A Haroniliars 6veda--Napraforg6--:r-agBv-ed-a-alt-a.J--.haS1';11alt--c--sabdt--&6--l1FS~4
Csabdi, Szabadsag u. ~§. sz. alatt fekvo, ,6voda es orvosi rendeio" megRevezesu
ingatian Csabdi Kozseg Onkon11.anyzata tuiajdonat kepezi.
~L
l .-,.u.

98

~ '7
l .-,.T.

99 A

1""
'
'
T' l'as a'II".C
'
'}'1 es;J.J.
' 1'1~ ponGan
b
'ozneve1'es1".mtezmenyarsu
ta 1 tenntartasa
a 1u.;J.
nevesitett tuiajdonjogokat nem erinti.
A
n:

l '1 '1 es;J.J.
' l '1 ~ pont szenntl
. . vagyOI11<0FO'
_, .... 1 tete
' Iese
I 1tarjegyzel.(et
' .
'1 '
n;J.;J.

.
mmt

elvai-asz-that-at-1-art- mell-ekletek-et
a-T-i:lFSulas-i-M-egalla-pod-Q.s----IX~-c
:J3BBtj-aibafl-fB-gl-alf.--fertt1tart6i--j-eg---.at-ad-asara;---ilJ.et61-eg--fel-ad-a.ffit-adasra voo-atlffiz6-.--a
Tarsulas es az Onkormanyzatok kozott letrejovo megallapodasok tartaimazzak.
'2 8
1J
..

""I

A-~-- uih o,- ~ 1,;.: __ ~· .~1 A.~; ;
'
' " <''7i.lr h J '
'.t..
n u tol
1.
~1fl;rro'''"-r-a---itttftrev-ete::rt-dlte.zmen:r-=v--=:Ieyepuetetten,ava~--.-ept1e

-I.()(}

Iyerr-e
·

palyazatok benyujtasa utjan tortenik az 1~.~. es 13.5. pontban nevesitett
ingatlanokat erintoen az ing6beszerzes, ugy az erintett bnkormanyzattai kell az
Intez-m'
"
c-egy-ezt-etnt,I:ne.Jy--a--,-saj-6t---er-Ot" is biztoo.ftja.,-az
iiy medon be~-ing6stigok-----ulaj4mj-ega is a , sajat erot" biztosit6
Onkormanyzatot illeti meg.
1 '2° lOlA T'
~
narsu I'as

"I""d'ese soran
' a 'o
I""I tsegvetese
'
' tewere
1... '
I""
I'es1..mtezmeny
'
'
mu'o
a 'ozneve
finanszirozasara rendeikezesre all6 el6iranyzatokb6I
vasarolt, vagy egyeb
j-egffiRen-sz-eBett- vagy-en---fi-ngatl-an,-ffi.r-g-y-i-esz-lcoz, egy&---in-g6sagj-a Tarsuias
tuiaj-donaba-keriih

.J...J.-9d.--A--T-a·Fsula·s--alt-al-i-k-O.zos--ke.zneveJ.esi--f-el-ad-atelMt-as--megsz.:i.·-\nese--eset-en-ez-en
vagyontargyak me-gosz.ffisa a Tarsuias altal-f·enntartott---k®1evel-esi
mrezmeny mukodesi teriiietehez tartoz6 bnkormanyzatok aitaii
vasariaskor viselt koltsegek aranyaban tortenik, amennyiben a Tarsuias
.a.It-al-----Be-nyt~ljtot-t---palya.z-at----Utjan--a---m.~--t-GI'i:tlet.fl.-ez
tartoz.O
bnkormanyzatok biztositottak a , sajat" erot.
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fu-esetben azon Onkorm{myzat valtja meg, a megszl'mes idopontjaban
fe.RB.ffiJ..e- fergalmi ert-eken a~<Onnanyzatot megillet() tuJajdoni
ha:nyadot, melynekatulajdonabanlevo-ingatlanberendezeset,--felszereleset
szolgAlja-az-adott-v-ag-yontai:gy:
l-J.-9.-2--..--A-teljes-egeszeee-H-+-ai=sulas-kel-t-seg-vet-e-se--teli:J:eFe-v-as-arol-t,-tov-a-bba-a-In£i-s
szervtol kapott, ingyenesen atvett es a megszl'meskor meglevo vagyon
Effigatlan, targyi eszkoz, stb.) megosztasa a k6z6s feladatellatasban reszt
vev6-0nk-ermAn-yz-atok-k-Bzett-lak-ossagsz-8.m-aFaayo-san-tei:t-6n-i-k-ol-y-R-1eEI-on,
hogy-a- v-ag-yontargy-az-e&-GruEOI-m-ilnyzat--tul-ajtlonAbaH-lnarad,--m-el-yne-k
tulajdonaean leve epiilet fels zerel8set-l.E6pezte a vagyontargy, az eriatett
Onkormanyzat pedig a tobbi 6nkom1anyzatot illeW tulajdoni hanyadokat a
n-1egszc£aws-iEIBpo-ntja-ban-f-eHnaUe-f-o-Fgal-mt-e-Fte-k:en-penz-ben-J.ne-gvaltja:13.10. -'-02 A 13.3. es 13.5. pontban foglalt ingatlanok felujitasar61, a ben-niik levo
felszerelesek, bereadezesek p6tlasar61 sajat koltsegviselesiik rnellett a tulajdonos
Gnk-onn-ilByzat-o-.k-gonEle-sk-oEIHa-k:,-il)'-lnOO-on-a-tarsult-enkol'l.n-ilnyzat-o-lrlcez-et-t-e
korben k6z6s t-ul-aj-Elon-ne--m-keJ..e-t.ke-zfk.-:
13.10.1. Az egyes ingatlanok allaganak meg6vasaeti, a rendeltetesszeri\ hasznalatra
alk-alrnassag----Bizt-o-s4t-ilsaffi-az-6fl.ntett-tulajElonosi-jogkert gyakor-l-6
GRkoB-n-ilnyzatolE---fe-l-e-B.wk-:--Bzet1--k-Glt-s€ge-k- a--k-Bzne-vel-e-s-i---inte..zrneny
k6JtsegveteseBek reszet Hem kepezik.

l-J.-1-().b-Affi-e-Imyi-ben-Rem a karoantartas~z-6-azonn-ali---f.el-lijtt-8.-si
beavatkozas sziikse-ge-s,-Ugy-annak--ffi.:lekeben az ok ke-letkeze--setel
szmnitott 3 Bapon beliil a tulajdoBosi OnkormaByzatnak el kell jamia,
melynek elmulasztasa eseten a Munkaszervezet jogosult a tulajdonosi
Gnl<-e-nn-cinyz-at-k-elt-sege-re-a-hi-baftik) kij avittatasat-elvegeztetnh
13.11.
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A, tulajdonos 6nkormanyzatok az ingatlanaik tekinteteben k6telesek
vagyoB-bi-ct:-o-s.f-tasi-sz-e-rz00-6-st-k-et-Ri, S a sze-kflelyi-11te-z-rn-6fry--es- tagffitezm-€n-y
~et biztosite e-piil-etek--renE!e-lte-tesszeru alkalmassaganak folyamato-s
eiztositasar61 gondoskodni.

l~104A--tul-ajtloROSi--jBgket-i-gyak-or-l-6-- &nk-e-rm-1iHyzatok---v-8.ll-alj-ak,-hogy--a
~~J:.1 .t.. ~1

·
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~y1nezmeny
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eszk6zjegyzeke megfelel a minElenkori vonatkoz6 hatalyos , a nevelesi es olctatasi
intezmenyek m(ik6deser61" sz616 jogszabalyi rendelkezesben foglaltaknak.
Megallapod6 felek r6gzitik, hogy amennyiben a szekhelyintezrneny, illetoleg a
tagintezmeny nem felelnek meg az eszkoz es felszeFeltsegi jegyzekben szerepl6
k~1")'8kne1<,-U-gy-a-I.;x/-Hs-I-:XI9-:-pe-n:t-szerint~Bl-eg-fel-aEI-at

' d''
ata
asara
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n--'JJ_,~rlJ:. ~ t..
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6nkonnanyzat az eszk6z6k beszerzeserol gondoskodik, tovabba viseli mindazon
jogk6vetkezmenyeket, rnelyek a felszereltsegi k6vetelmenyeknek meg nem feleles
kevetk:-ez-t-€-ben-a-fenntart-6-r-a-esetl-e-ge-seH-fiaml-nalc102
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l-4. 105-----A-+-~as es a l~ozoktatasi intezmenyek-li:oltsegvetesi gazdallwdas-a+

-14.1. A lc~-eveUsi intezmeny fenntartasanak-fee~tekent szolgalnak-a--fA-indenkori
fl.a.ta.l.yoo-lffitt-se-gve-test-t-Bt=ve-Rybe-R-I:n-eghaffireze-tt-kwekt-at-as.i nonna-t-W---a-l.+aHH-

l'lez-z-iljaru-1-iisek-; s--az--egy€-8--kiegeszit(} kozektatasi--koltsegvetesi--hez-zajarulasek:,
v-al-am-in-t-to1Jeeel-u-k-i-st01Wgi-tal'SUlas-i-ci-l-l-am-i-1Eolt-se-g-vetesi-he-z-z-fljaru1-asek-:-

-l-4.1-d-.-----A--+arsuJ.asnak-a-va-l-an1€11HYi--Gnk-ermiin-y-zat- lffiz-0s- k0zelEt-a-tiis- t-er-i:i-l-eten
ki-vBl-i-felad-at-el-lilt-asat-s-zelgMe- k-Olt-s0gv-e-tesi--elooaHy-z-a-t-ai--te-Fhere-a
kozoktatasi intezmenyek nem finanszirozhatek.
-14.1.2.

A---i=-a1:su-I-as altali kozekt-at<isi--intezme-I'lyek- fe-B.-nt-m:ffis-a- a--,,k-tstersegi.Z.:
kozoktatasi intezmenyek miikoeesi teriilete altai nem erintett
OnkormaByzatok penzugyi hmninyara nem szolgalhat, terhiikre kUlon
k6ltseg-et--nen.'l--ek-ez-Imt-,

14.2 A kozoktatasi intezmenyek koltsegvetesenek reszet kepezik az intezmenyek
elhelyezeset szolgale ingatlanok uzemeltetesi
fUtes, vilagitas, telefon, telefax,
Int-eme-t,--pe-l:t-as-z-o.l-ga.lat-,--takar-iffis,-st-lr.----lffiltsegei,a--t~Bi-Belegi-k-Ol-tsegek-es-a

s-zemel-yi-juttatiisok
azok jarulek-aiva-1--eloiranyzatai, a.z-ellat-Dttak jut-taffi.s.ai,
tovaoba valamem1yi az intezmenyek mukoeesevel kapcsolatban felmeriil6
elobbiekben nem nevesitett koltsegek.
~.l-.-----A-t-Obb-le-t-lffilt-s0gek-meg<il-l-apitiisa---sorciR-a-ffirsu-l-t---Gnk-enn-8nyz-atek:
megcillapednak abban,h.egy-s-z-6khel-yi-nte-zm€ny---tagintezmeny- -iillami
koltsegvetesi
hozzajarulasan
felUli
tovabbi
koltsegeket
a
szekhelyintezmeny, illet6leg tagintezmeny m{ikodesi teriilete altai erintett

Gnkormiin-yzatelE-'Vis-elik---g-yermelEle-ts-z-a.rn--ar<inyesan-:!4.2.2. A-t-6Bhletk6-l~t-el-ezett-s€g-a--Mr-s-uft-6nkonnanyz-atot a kivalast,
avagy a felmondast kovetoen azon evodai jogviszonyban allo gyennekek,
utan is ezen a jogviszonyuk megszl\nese id6pontjaig terheli, mely a
kozoktatasi kozos felada-te-lliit-as--id-6t-arta111a alat-t--a-In:ftk-Oe.es.i--terU-l-et--s-z-erint
erintet-t-,korzetes" kozoktatasi intezmennyel-j-Ott-l-et-r&.

14.3. A IX/1 0.2. pont szerinti koznevelesi intezmeny allami koltsegvetesi
hozzajarulasokkal nem fedezett tobbletkoltsegeit a fermtartoi jogot, illet6leg a
.felaeat-et-cit-a-de-Gnk-en:n-cinyz-atek-vi-se-lik-az-a-lii-bbiak-sz-erint-:

l4dd-.---Al-mlt-dob-oz--K-Ozseg---Gnk-<7n:n-cinyzata-vis-eli a Hare-m hars 6voda
mUkodtetesi tobbletkoltsegeit
a11161ID)'iben SS mindaddig
amig a
Tarsulas altali fenntartas a fenntartei jog atadas id6pontjaban feimallo
eveeai csoport-sz-ilmekh-ez- k-0pest-t-Dviiebi-&vedai-e-sepertek--ffi-dffiisii-t--n-el:nte-s.zi szuksegesse.
Amermyiben tovabbi ovodai csopmiok inditasa valik szuksegesse, ugy a
t6bblet koltsegek viselesere a IX/14 .2.1. pont szerinti szabaly az iranyado.

-14.J.b-C-sahd-i.--K:ez-seg-GRkeH:n-any-zata-vise-l-i--a--Napra:fergB--TagB-ved-a
t-Obhl-etlEol-tsegeit:
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-14.4-.-A-ga.zdaJkodasifel-adatokat-ellato-Pol-gannesteri-Hivatal-m ukodesevel-kapcsolatos
-1----fo --gazdalkoeasi --s:cakkepzettseggel--reBdelkez(}----gazda-lkodasi ----ugyintezo
fo.glalkoztatasi koltsegeit, mint tobbletkoltsegeket a IX/1 0.2. pont szerinti
f.Bt.kR:reny mfikodesi terUlete altai eri-ntett onkonnanyzatok gyem1ekletszam
aranyosa-n-vi-sel-ik,
A---sz-8khely- -ko:cB.e-veM-s-i-- im-8z-H1enyng____}--f. o--gaz.dal-k-od-tisi--i:igyint-ez-B
foglalkoztathat6, mely a szekhelyintezmeny jelenlegi berel6irimyzatat nem
novelheti.
!4.-$-. -A--bej-ar0-t-anu-lok-ut-aztatasar61--a- T-arsul-<is-gendosk-odik...,-an1ennyi-B-en--az- et:fnt-ett
GBk-oHn-anyz-atek-ann-a-k-koltse-geit-vi-sei-ik..,.
14.6.

A 14.3.1. 14.3.2. pontban nevesitett Onkormanyzatok az ()ket terhel6
hez-:cajarul4sek----0sszeg6t---hav-i-oonta-sban,--ha-venta-el-&l:e-a--¥8ftes---.+O.bb€8lu
K--ist-8-r-s-egi-+arsu-l-as-OTP Bankn.M--veze-tett 117 3602-G-1-5-S-92-00{k.z.B.mli szaml aj ara
arutalassal, else alkalommal 2009. augusztus 15 napjaig, ezt kovetoen a h6nap
els6 napjara sz616 esedekesseggel teljesitik.

l-4.6d.-A-I:net1flyib-e-n---a-k0-l-tse-gvi-se-JB- 6nke-rm-anyz-at-t<tbbletk-Bkse-g-vise-M-s-i
kOtelezettsegenek nem tesz avagy kesedelmesen tesz eleget s emiatt a
Tarsulasi Tanacsnak likvidhitelt kell igenybe vennie, ugy a hitelfelvetel
k-Olt-&e-gei- es--annak-k-a-Inatai-a--nem,-avag-y---k-€-sede-l-B:J:esen-t-elj-e-si-tO
Gakerm-tinyzattal sz-emben-m.ffit-k-8.figeny---8rve-nyesit-he-t0k..,.
14.6.2. A Tarsulasi Tanacs jogosult tovabba a tobbletkoltsegeket kesedelmesen
teljesit6 Onkonnanyzattal-sz-e.m-B-en-a-Ms-e-de-lem-idBt-art-amffi:a-a.z-.tlt-al-ando
ossze-g--uffin a Ptk. 301/A § (1) bekez.dese---szeri-nti~rn-at
ervenyesitesere.

l-4.+.

A lffilt-&egvetesi-e:vre--ven-atlffiz-6--telj-es-lffiltsegel-s.z-B.t1T014s-az-adBt-t--8vre-vonat1EO.z-6
k:Olts8gvet-esi-beszamol6-fz;lt:sz-B.tnad-a~-ben-terte-nik,.-m-e-lynek-al-apj-alr.

14.7.1. Az erintett Onkonnanyzatoknak az altaluk mar a 14 .6. pont szeiint
feiUli
tev.abbi
te-n-yl-e-ge-s
me-gfu-etett
tobbl-e-tkhltsegeken
krut-seglffilonbozetet a zarszaln-ad.as--j~-Bvet6 30 napon beliil
kell megteriteniiik

14....7.2.-Ame-Hnyi-B-en-a-lM-;-pent-s.ze-r-i-nH-t-BbbletkOltsegelE-a-tenyl-e-g-eseiH-elm-e-R:i-k
k-Olt-s-e-ge-l~t-me-gh-aladj.ak,.-Ugy-ann-ak-oss-z.e-ge-a-k-Ovetk-e-z&-evr-e-venatk-e.z-6

havi teritesekbe beszamitasra keriil.
!~9-,---augus.zttls

1 i hatally-al-a-T-tlrsu1-as-a.J...tal-f-enntartett-k0z-ol~tatasi intezmeny-es '1'ag6vod-aj-a--m.Uk-04tete-s-ehe.z-bi.z-tes#ott-allami kolts~-s-i-no-nnati-vtilr,
igenyleser61 s veliik val6 elszamolasr61 a Vertes Tobbcelu Kistersegi
Onkormanyzati Tarsulas kijelolt szekhely Onkonnanyzata gondoslEeffik.:.

!4.9. l'd-mltdeboz- Ko:z-se-g--Gnk-oB:nffi'ly.z-ata- es--G-sabdi--K-B.z.seg--6nk-ortn-aHy-z.ata--a-:c
altalanos iskolai, tovabba az 6vodai nevelesi feladat atadasat, a Tarsulas
ugyanezen feladatok atvetelet 2009. aprilis 30. napjaig a Magyar Allmnkincstar
36

l<:ozep-9unantuli --Regi-on-alis-- lgazgatosagahoz----hejelentett-e,--nlelynek - -sonin
egyi:lttm£\-kodtek:
14.10. A femlffii~e-get,--Hleto leg feladatot atad6 Onkonnanyzatok megallapodtak
aeban,-·--hogy-- a ---2-GG-9:----j:t{l-ius hora--jaro--SZ-€Hlelyi---i-l-letmen-yek--- fedezetenek
biz-tesitasaro1-,--a-z -iUe-tB:1e+1ye-k- k-tfi.zeteserel-a-k-oFabbi-f-e-rlfl.tarte i-joget--g-yak-e-rl6
Onkonn{myzatok gondoskodnak .

.J.4d-l-.-Az-6rintett--Onk-onn.fu:l-yzatekat-t-erhel&-he.zz-ijamlaselE---Osszeget- a- kozne-velesi
in.te-aneB-rA·ht~. § (2) --beke.zdes-Gj---pentjabm1-HH~-ghatar~ett-el-&ir-im-yzat-ait-€s
feglalkoztatotti letszamat is meghataroz6
Tarsulas eves ki::iltsegvetese
megallapitasa soran allapitja meg a Tarsulasi Tanacs, mely hozzajarulasok
6ssz-e-geit- eve-s--ko1-tsegvetesi::ik-be-t'l--kUl.On--el&i-I=in-yz-atk€nt- szerepe-ltetik- a
k01tsegvise16-GnkeHnaftyz-atolt
.J.-4.-Y.--A-k-ez.n-evele.ffi---i.J.tte..z:-m.eny eve-s-k-0-ltsegvetese 14 .11. pont-s-zeriffii--effi.i.ffiB-yz-atai
megallapitasara, m6dositasara es zarszfunadasa elfegadasara az alapit6i, fenntart6i
es iranyit6i jogki::irt gyakorl6 Tarsulasi Tanacs jogosult.
A-k-O.zne-vel-€si-i-n:te-~lM-el-erni-k-Bltsegvet..essel-rendel-k-e.zilr,--B'l€lyet-a

14 .11. pontban feglaltak elfegadasat ki::ivetoen a Tarsulasi Tanacs elni::ike hagy
j-Ovfr.14.13. A IX/19.2. pont szerinti szekhelyintezmeny

es a tagintezmeny

m{\ki::idesi

ter-i::il€te-Mt-al--eri-ntet~-onnan-yzatekat-az--€ves--k0lt-se-gvete8-lne-gciUapit-isa...es-a.z.

Gk-et--te-r-hele---tObbl-etkOltsege-k-Bssz-e-ge---megUUapi.s-a;-tev-cibba az intezme--n-ye-k-et
erinto ki::iltsegvetes m6dositasa, s a k6ltsegvetes m6dositasaival t6rteno
I-etsz.amesB14:-ent-es-.elren-6-eles-e-tek-H
:i--m.-eg;Amenn-yib-ei~t Onkonn·any.zat--K..epvi

· ' :Bl

s-zam-it-ett-1..§-B:a~li::il-nem-t1-yi1atk-ozi-k,--U~-t-ek-H1teni,--hegy-a

Tarsulasi Tanacs k6ltsegvetesi tervezeteben, avagy ki::iltsegvetes m6dositas
tervezeteeen, s a m6dositas tervezetehez kapcso16d6 letszamcs6kkentesi
j avaslataban--f-eglalta-kkal--egyetm

.J.-4.14. /,.. k6zne-velesi-1-ntez-mffiy-pen.z.for-ga4mat-onatl€-p8n.zintezet-i--sz:-fun.J-fur.benyel4tja-,-14.15. A ki::iznevel.e~-ny-vez-e..ffij-e---a--I1denkor hatalyos-lffil.ts.egve-tesi--szerve-k
gazdalkodasara vonatkoz6 szabalyok szerint k6teles eljami.
14.16. A k6znevelesi intezmeny k6teles a Tarsulasi TaB:acs altal j6vahagyott kiemelt
k6ltsegvetesi eloiranyzataikon beli::il rendelkezni s gazdalkodni.

14.17. Az Onkonnanyzatok KepviselOtesti::iletei felhatalmazzak a fenntart6i , iranyit6i
j-egekat-gyak-or-l€..:r'--1ir-suJ.a.s.i.-..:-aooGS--n-eve-be-t=t--elj-a~-ars-ultisi--T-ana€S-€l-nO.ket,heg-y

reB:dkiviili, varatlan-es~ny bekovetkeze~en a sz.i::ikse-ge-s
intezkedeseket megtegye, melyrol a Tarsulasi TaB:acsot s az erintett tulajdonosi
jogk6rt gyakorl6 Onkormanyzatot haladektalanul
legkesobb 3 munkanapon
belti-1--taj.ekozat-n-i-a--k-elh
14.18. A tarsult kepviselotesti::iletek megallapodnak abbaB: miszerint a szekhely, illetoleg
tagintezmenyben az 6vodai etkeztetest
belee1ive a taJal6konyhan kiviil a
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f6z6konyha--szolgnltatast --els6dlegese11: a -szekhely--intez1neny--es -tagintez-n1enyek
H'lflkedes-i-teri::ile-t-en-kell-megoldani,
H:::

HlG-A--:t-arsu
'T''
I'as-:fere
I
t eu-en-az·-ln
'I...
• t'
' f-ennt-ar'1:0I-jGg
... '" . IHWO
.. ..I{--gya-I"-Or-I'asa;
ezm-eny

:~:-"'··

l-S.-1-.-A , ,Hen1-:ceti--k:ez-ne-\.L€lesFeJ.22.-szelo--2-G -1-1-:-€:-vi--J<;G:X~-ny--te-v-abbia-1EbaH-:--N1(-t-.83. § aban szabalyozott fenntart6i , iranyit6i jogkert a Vertes Tebbcelu Kistersegi
Onkom1anyzati Tarsulas latja el.

.g:; .2.

A.....::r--ar-su-lB.s-i--T-anoc-se-t--tl-Ie-t-e-fetllltar-t-0i- iranyit.as-1Eerebe- tart-er;O-Bgye-kbeH--a--+ana-e-s
dentesei el6kesziteset, s hatarozatai vegrehajtasat a Polgannesteri Hivatallatja el.

1S.3.

Hl+

1S.4.

A keznevelesi intezmeny magasabb vezet6je tekinteteben az ,egyeb" munkaltat6i
jogkor gyakorl6ja a Tarsulasi Tanacs elnoke.

l-S..S.l-08 A Tarsult Kepviselffiest-iile-te-k-megall-a?odnak-abbafr,-hogy-a---I~±-petrt
szerinti kozoktatasi intezmeny vezet6j enek megbizasa, megbizatasanak
visszavonasa eseten
..-a-fenntat=tei-j-egot--atad-0--A-les4tElob~-omlanyz-at-a
Kepviselotestiiletet velemenyezesi jog,
• a koznevelesi intezmeny mtik:odesi teriilete altai erintett es a
lffil-tse-g-vi-seles-ben-l~-v(~-Gsabdi--K:ez-s~nlffinn-anyz-at
~eletestiil€-t€-t

elozetes velemenyezesi jogkor illeti meg azzal, hogy a velemeny hianyaban ezen
iigyekben a Tarsulasi Tanacs dontest nem hoz.
Ameml:)'iben az erintett Onkormanyzat(ok) Kepvisel()testiilete(i) a TaFsulasi
Ta-Iffi-e-s--ffiisbel-i--m-e-glEere~nttett__;G--n-apon--bel..:iil--nenH'lyilatkozHak, ugy a
~1~
' '""'"a ""'"it-' .. fn.lr\ 1-..;-',..."-''h
T'
.. 1 -'~ · T '
'lt,,.l;_ ,&,..., ,,;,.,,,., ...1~ '
¥e--tt!-Htel1~\""-"7---rrrmry-c=HB-a----:
caFS·tttt:tt~Ianacs
am~---=:T'-'"--ttt~flte-8·
meghozhat6.

1S.6. A koznevelesi intezmeny vezet6je evente egy alkalommal a Tarsulasi Tanacsnak,
t-e-v-tlbba az; erintet-t-----6nkomffin-yzat-e-k- Kep-vi-sel-ete-stiileteinek
az eves
~ sz616 eleterjesz-tesflez-lEapcsole~-elnak-a-k~i
rnrezmenyek pedag6giai szakmai munkajar6l.
1S.7.

A Tarsulasi Tm1acs a Nkt. 83 . § aban biztositott fem1tart6i iranyit6i jogkoreben
vallalja, hogy az erintett 6nkonnanyzatok ene iranyulo igenye eseten az altaluk
sz-eFVeZ-ett-Gnlffinnooyz-a-ti---iinl.l:e?segel.Eefr,----I'-endem-en-yek-en,-----l.Eiall#asBk-en,
kon.fereneiakon a szek-hely,----ille "
.
'
d-as-ai reszve-te--Iet,
megjelenesi lehetoseget, felkeszitteteset biztosi~ja .

.g:;.s.----A-k-G7311e-vel-e-si--it1tkme£y--a--sz-ek-hely--i£tezmeny-es taginte73Inenye---;l-S~-g€S---8-zer-vezet-i-es--Ml-tk-Gd~si--&abalyr;at ~-a--h~-yi--saj.atos-stlgolEat

fi-gyelembe--:ve-v6--H-8:.z-irel1d-s-z-er-int-mUk-Gdnek-:
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-15.8.2. Pooag6giai nevelesi programjuk szinten egys-6-ges, de figyel embe veszi-k
a helyi saj-at-e-s-sB:gekat. A specialis kompetenciaalaptl palyazatokon
elnyert tamegatas -eseten, annak id6tartanHira-lehetseges elter6 programu
ektatas.,.
-----A--pedagegi-ai-:P-Fogram--eg-yseges-itese--se-r-tin-- azen-v-a-l-t-eztatni--ki-z-B:r6lag
felmeno rendszerben lehet-:15.8.3. A szekhelyintezmeny es tagintezmenyei minosegiranyitasi programja
szinten egyseget kepez, a meglev6 programokat egysegesiteni kell.
15.8.4. A kozalkalmazottak tovabbkepzesi tervet ely medon kell el6kesziteni,
hegy-a-szekhel-yinteznwnylyen-es-annak--tag-i-nte-zme-n-ye-ben-G-elgoze-Bvod-a
pedag6gus-ek-re-s.z-€re-azone-s-l-e-het6segek-et-bi-ztes.fts-efr.
15.9.

A tarsult Onk:ormanyzatok Kepviselo testUletei rogzitik:, miszerint a Tarsulas az
minden altala
etintett bnk:onnan:yzatok tobbletkoltseg viseh~se mellett

f-e-nnt-art-ett-k-Bz+le-velesi-inte-z.Inen-yben--s-mmak-t-agi-nt-€-zJ.nen-yebe-n---a-nev-eles
s~nvenalat-egysege-s-en-bi-z.tes-ftj&

!&1 0. A Tarsulas-tagj-ai- a--ffig6vod-a-m4lffiE!t-e-t-€s-e--teki-nt-et-€be-a- megallapcxi-nalE-abban,

hogy az mindaddig mukodik, amig az erintett t6bbletk6ltsegeket viselo
Onkormanyzat az 6vodaskoru gyermekek 6vodai neveleset a telepUleseken
k-fv:anj-a-megol-Elani..,.
15.10.1

15.10.5. 109

-1-6-d.--A---I'-B.r-sult--Kepvi-se--l-Ot-estlilete-k: a Tarsul.a.s-alta-1-fennt-artet-t--nemzetisegi--n-evel:e-si
feladatokat ellat6 k:oznevelesi intezmeny:
l6-d.1. letesite-s€-hez, megsz:i:inrere-sebe.z,ne-¥€-ne-k-megallapitasahe-z,
16.1.2. k:oltsegvetesenek meghatarozasahoz, m6dositastihoz,
16.1.3. az intezmenyben foly6 szakmai munka ertekelesehez,
-l-6-d.4~i--6s-MUlffiG-esi-Sza~g-yasahoz-,
-16d~-si-p-rogramj-ana-k:,--j-6-B:agyasahe-z--€s--v€-gr-ehajt-as-B:nalE-€-rte-k-e~-z.,

tovabba
16.1.6. az intezmenyvezeto megbizasa es megbizatasanak megsziintetese el6tt
be~-rz-i--a.z--int~kedesi-teriil-ete--ciltal---e-rin-tett--tel-eJffi18si-n.-ern.z;eti-s€gi

enk--on-:rulnyzat-e--g-ye-terte-se+

-l-6.2-.--A-he-l-yi-k-isebbsegi--B-nlwrmanyz-at-e-g-y-e-tertesi-je-ga-gyak-Br-ffi-scira,-annak--hatarid-ej-et=e
e-s~t-l-cisar-a,--s--a-tnind€nk-er----hatal-ye-s-t-Orve-n:yi-r-en:de-lke--z.€-selffie-n---ffi.glaltak--a

k:6telez6en ininyad6ak.
'7

109
110
Ill

, f... , I t •• t enonva
, " I . , I,as,nzaras
. I . , , spccm
. , ,.IS sza I>atyat,
'l
•
•
t nr~ot
t ,. jog,
.
rarsu Iasuoor
a ttcnn
iHeWleg feladatellatas atadasara l'otOtt ldilon megallapod1is felmondasa:

-lll

1
-r-ro-

A

.-...

'T' ,

Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat

39

-17.1, ~ T~rs':':lasesa:szekhely.~n~~z.n1e~:Yfenntart~ijoga:;illet{)l~ga,ko~neveles,i-feladatot
atado--- Gnk:onnanyzat-k-o-zott1 ku-lon--megallapodast- az -atado- -GnkoFn1a-nyzatnak.,
avagy-a~vo Tarsulasnak felmondani
julius 1. es augusztus 31 i idotartam
alatti a h6nap utols6 napjara esb hataJiyal lehet, mel)'FOl meghozott KepviseW
testiileti,-illet6leg--Tai'sulasi--Tanaesi- hatarozatot----azNktv,-84,-§-{7}heke-zdes-8ben
n1egh-atarezott-f-enntart6-i-intezl<:edesi-l1ataritl6t-I11egel6..z-B-2-·hO.nappal-konihban--keU
meghozni, sa Tarsulas tagjaivallci:izi:ilni.
l-7.~.----A-Tarsulas-az-alahbi-esetekben-elhet-a-f-e-lmon-Gils-jogav-al-:

17.2.1. Ha a feladatellatast atad6 Onkonnanyzat a ti:ibbletlci:iltseg fizetesi
ki:itelezettsegenek nem tesz eleget, azonban a Tffisulasi Tanacs a
Ti:ibbce-lu- K-istersegi-'r-filosulas-folyainat-os- IR..fikOdt-e-tesenek-bi.z-t-osit<isa
eFde-k-e-hen-a-tag-k-i..z-&-B.si-j-og<iv-al-ne-tn-k-Wan-e+ni-:17.2.2. Amennyiben a feladatatad6 Onkom1anyzat a vele killen megki:iti:itt
felatlat-cit-adasr-a,-fennt-aFt6-i--jog--cita<iasr-a-v-on-atk--oz-6-MegMl-apotlilshan
f-ogl-alt--k6t-ele.ze:tts€ge.:inek-fle-In-fe-s>7-eleget-s-e-z.aJtal-a-k-&z.neve+e-si
intezmeny mukodteteset, a Tffisulas gazdalkodasanak biztonsagat
veszelyezteti.
l-7.-J.-A~-ep~~st~-t~k-me~l-apo~ak-abban.,hogy-a~:-€s~/.£Gi.-l_,.

tanevet enntoen az enntett Onkonnanyzatok a felmondas JOgaval nem elhetnek.
l-1.4...--A--Talosulils-Ml-az-6rintett k-Bltseg-vise+o-6nk-omllinyz-at--ki-v-alas-a-sz.:iHten-a
k-Bzne-ve.Je-si-inte.z~.ne-ny-mtik-Bdt-ete-se-biztonsag-M-ve-s-z8lyeztetn€,-m-e.Jyre-tek-i-ntettel

a 17.3. pont szerinti idotartam alatt az erintett Onkonnanyzat a kivalas jogaval
nem elhetett.
.J:+.S.-A-Tar-sulas-ki..z-&i.'latj a azon (.ffint-ett Onkormanyzat-ot,-me..Jy-t6bhle-tlffiltse-ge-i-H-zetesi
kotelezettseget havonta elore nem teljesiti.

1-+ .§d.-A-kiz-B.ras a Nkt-:-84:-§-{-Jj-hekez-Eleser-e-fi-!5yelermne.J-a£-onban-a-nevel.e&i
e-vbe-n-j@'US, augus:ztl:ls-ll:enapok-ban-a-relsz6litasokban foglalt teljes.ft-6-si
hataridokhoz legkozelebbi h6nap else napjara sz61hat.
l-7...5.2...-Am.-enn.:yibel1 a k-&ltsegvi-sel-6sre--k-&t-e-le-z-et-t- GnkormilHyz-at-:fi..z-e-t-6si
kOtel-e.ze-ttsege+-nem-telj-es.f.t~eg-nem fizetett ossze-g-ut-Un--a--Ptk_,.
3G1/A § ( 1) bekezdese szerinti kesedelmi kmnat megfizetesere s a
Tarsulasnak okozott ti:ibbletkoltsegek, kawk megfizetesere ki:iteles.
l-1.S..J.-A---Y-ffi:sul-cis-j-ogooult--min-G-adffig-a-z.--Gnk-ormilnyzat-okk-al-k0t0tt
megall-apooos-m€ll.ek~~-gyze-Iffien-f-oglalt-ing6-s.flgok,

felszerelesek sajat hasznalataban tartasara,
azaz azokat kiadni nem
koteles
amig a kizart Onkonnanyzat a tartozasat maradektalanul a
Tarsul.as-resz-6-re-meg-n-em-4izett-e.,.
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-18,1, _____ -I-- IJA -Kepv-isel()t-estuletek -J Hegailapodnak--- abban,- h ogy---a +arsulas al-t ali-- - --kozos
kozoktat-asi---intezmeny---fenntartashez---az---abban----Ioeszt---venni---kivan6--tagi
Gnkerman-yzat-je-le-n--Me-gallapodas IX. fe-j-ezeteben foglalt azonos szabalye k es
:feltetelek mel lett csatlakozhat, mel-yre-v-on-atkez6 a Nkt. 84. § (7) bekezdesere
figyeleJnn1el-a- fenatart6i- intezedesi-hatarid()t--megel6z6 -:2: -h-6nappal--kerabban-kell
rneghBz-ni,-s-a-+arsul-asi-T-anacs-n3s:zere -rnegki:ildeni,-A-Bsatl-akezas-elfogad-asar61--a
+arsulasi +anacs dent.
1-8.~-.- 1-I.J A--1'-arsult--Gnkora1any-zatBk- K:epv-iselMesti:iletei -a-Nk-t-:-84,--§-{:3)-bekezdese
erteln1.ebeR--ki-k-Ot~k,-hegy-a-c-s-atl-al"ezas---kizar-6la-g-a--ne-ve-lesi--e-v-ben--j-lilius

augusztus h6napokban

a h6nap else napjara sz616 hatallyal

ti:irte--nfl.eh

-l-8.3.-A-t-agf--Gnk-e-rmany:zat--c-satlakozas-a-a--T-arsu-las-Meg-all-apod-as--B'l.-6desit-as-at-nem
igenyli, a feHBt-art-6i-je g atadasara,---ill-et-t-).1-e-g--a fel adatat-ad-asB-m---venat-k-e-z-6
Megallapodas megki:itesere a Tarsulasi Tanacs a 005. es IX/9. pontban foglalt
ta1ialommal jogosult, mely esetekben a Tarsulasi Tanacs a Megallapodas 6. szamu
fu-g-gelelrea-a-valte-zast-at-v-e:ze-t~"'

18.4.

A Tarsulas a kistersegbe nem tartoz6 helyi i:inkormaayzatokreszere is lehetove
teszi a csatlakozast, mely esetben azonbaa a csatlakozas elfogadasar61 a tarsult
K:e-pvi-selOt-esti:il-e-te-k-Elen-t-enelE:-A---tJ:etn--t-agi- GBk--e-rm-8.-Iryzatek-alt-ali---c-sa-tlakBz-As
t-elj-e-s-k-0-rfi-e-l-feg-adas-a-esete-n a Tarsulasi~uk-a-Megall-aped-as-±X/-5.,.---e-s
IX/9. pontjaban foglalt tartalmu Megallapodasok megki:itesere, s a 6. szamu
fiiggeleken ti:irteno kiegeszitesek atvezetesere.

-1-9.114

X.
A Tarsuhishoz torteno csatlakozas, a Tarsulasi Megallapodas m6dositasa, felmondasa es
a Tarsulas megsziintetesenek szabalyai
1.

115

A Tarsulashoz azon telepi.ilesi onkormanyzat kepvisel6testiilete csatlakozhat, mely a
Tarsulasi Megallapodasban leirt kovetelmenyeket elfogadja.
1.1. A csatlakozni kivan6 onkormanyzat kepvisel6testiiletenek a Tarsulas
Megallapodasban foglaltakra torten6 nyilatkozatat tartalmaz6 hatarozatat a
Tarsulasi Tanacshoz kell megkiildenie azzal, hogy a Tarsulashoz csatlakozni evente
a naptari ev 1. napjaval es julius 1-napjaval lehet, s erre vonatkoz6 dontest 6
h6nappal korabban kell meghozni.
1.2. A csatlakozashoz val6 hozzajarulas kerdeseben a Tarsulasi Tanacs javaslata alapjan
a tarsult Kepvisel6-testiiletek min6sitett tobbseggel dontenek a Tarsulasi
Megallapodas egyideju m6dositasaval.
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11 6

2.

A Tarsuhisi Megallapodas m6dositasat, , megszunteteset a: Tarsulas barmely tagja
kezdemenyezheti. A Tarsulas tagjai a megallapodas m6dositasar61, megszunteteser61 a
kezdemenyezes megkiildeset61 szamitott hatvan napon belul d6ntenek. A Tarsulasi
Megallapodast a polgannester irja ala.

3.

117

A Tarsulasb61 kivalni evente junius 30-napjaval es december 31-napjaval lehet,
melyre vonatkoz6 d6ntest legalabb hat h6nappal korabban kell min6sitett t6bbseggel
meghozni, s arr61 a Tarsulasi Tanacsot a hatarozat kivonat megklildesevel ertesiteni.
A Tarsulasb61 kival6 tagnak az altala a Tarsulas reszere szolgaltatott, a kivalasig fel nem
hasznalt, tagdijon feliili egyeb vagyoni hozzajarulasa a VI. Fejezetben r6gzitett szabalyok
szerint visszaj8.r.
11 8

4.

AT'arsu1'as megszum
" 'kh
, a:
4.1. annak k6z6s megegyezessel t6rten6 megsziineset valamennyi tag kepvisel6-testiileti
hatarozattal kimondja,
4.2. a t6rveny erejenel fogva,
4.3. a bir6sag joger6s d6ntese alapjan,
4.4. a t6rvenyben szabalyozott megsziinesi feltetel megval6sul.

5.

A Tarsulas megsziinesekor a tagok k6telesek egymassal elszamolni ugy, hogy a Tarsulas
vagyonab61 a k6vetelesek es k6telezettsegek kifizetese utan fennmarad6 penz6sszeg a
k6ltsegvetesi hozzajarulasok aranyaban keriil felosztasra a tagok k6z6tt. A Tarsulas
megsziinesekor a vagyon felosztasa es a k6z6s tulajdon megsziintetese nem t6rtenhet
olyan m6don, hogy az a k6zfeladatok es a k6zszolgaltatasok ellatasat veszelyeztesse. A
letrej6tt vagyon celvagyon. A k6z6s tulajdon megsziintetese es az ebb61 szarmaz6
vagyoni igenyek kielegitese soran, ezert a Tarsulas tagjai olyan polgari jogi megoldasokat
alkalmaznak (kes6bbi, halasztott fizetes, csere stb.), amelyek a k6zfeladat ellatasat nem
veszelyeztetik, a celvagyon a kozfeladat ellatasat biztositja. A k6z6s tulajdonban t6rten6
elszamolasig a k6zfeladatok ellatasa erdekeben biztositjak a feladatot ellat6 es atvallal6
hasznalati jogat. A tulajdonjog rendezese soran a folyamatos miik6dtetes es feladatellatas
biztositasa erdekeben a hasznalati jog gyakorlas atengedese felteteleiben allapodnak meg.

6. 119A Tarsulas megsziinese eseten a Tarsulas tagjai a Tarsulas k6z6s vagyonat
vagyonfelosztasi szerz6desben osztjak fel.
A Tarsulas megsziinese eseten jogut6dnak a tarsul6 6nkormanyzatok kepvisel6testiiletei
min6siilnek, a k6telezettsegekert - beleertve a zarszamadasi s az esetleges jogosulatlan
igenybevetel j6v6beni k6vetkezmenyei szerinti helytallasi k6telezettseget is - az V/1.
pont szerinti vagyoni hozzajarulasuk aranyaban felelnek azzal, hogy azok fedezetekent
els6dlegesen a visszakapott vagyon szolgal. Az allami k6ltsegvetesi normativa
jogosulatlan igenybevetele eseten a helytallasi k6telezettseg az adott k6z6s
feladatellatasban reszt vev6 6nkormanyzatokat terheli.
6.1. A felosztas elvei a k6vetkez6k:

11 6
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6.1.1. Vizsgalni kell a Tarsullis tarum sajat vagyoni hozzajarulasanak

vagyonszaporulat letrejottehez. (Sajat vagyon,
tamogatasok).

allami

merteb~t

fonasok,

a
egyeb

6.1.2. Meg kell hatarozni a teljes etieken beliil az osszes sajat forrast, es azokat

egymashoz aranyositani kell. A kozos tulajdonb61 az aranyositott resznek
megfelelo tulajdoni hanyad illeti meg a megsziineskor az onkormanyzatot.
6.2. A vagyonfelosztasnal tovabba a IX/13 .9. es IX/1 7.5.3 . pontban foglaltakat is
fi-gyeletnbe-k-eU-vet::rni-;120

7.

A tobbcetu kistersegi tarsulasb61 torteno kivalas, kizaras eseten a tarsulas tagja altai a
tobbcelu kistersegi tarsulasba bevitt vagyonnal el kell szamolni. Annak kiadasara a
tarsulas tagja csak abban az esetben tarthat igenyt, ha az nem veszelyezteti a tobbcelu
kistersegi tarsulas feladatainak ellatasat, ebben az esetben a tarsulas volt tagjat a tobbcelu
kistersegi tarsulassal kotott szerzodes alapjan hasznalati dij illeti meg. A tovabbi
szabalyokat a VI. Fejezet tartalmazza.

8.

121

A Tarsulasi Tanacs minositett tobbseggel hozott hatarozataval a naptari ev utols6
napjaval a tobbcelu kistersegi tarsulasb61 kizarhatja a Tarsulas azon tagjat, amely a
megallapodasban meghatarozott kotelezettsegenek ismetelt felhivasra hataridoben nem
tesz eleget.
XL
Zan) rendelkezesek

1.

2.

122

A Tarsulas 2004. ev junius h6 28. napjat61 hatarozatlan idore jon letre. A Tarsulas tagjai
a Tarsulasi Megallapodasban irtak vonatkozasaban legalabb 3 evre sz616 egyiittmiikodest
vallaltak. A tag onkormanyzatok kotelezettseget vallaltak arra, bogy a teriiletfejlesztessel
osszefuggo feladatokat 2004. ev december h6 29. napjat61 kezdve - legalabb 3 evig kilepes vagy a tarsulas megszuntetese nelkiil ellatjak.
123

A Tarsulasi Megallapodas mellekletei es fiiggelekei

Mellekletek:

1. szamu melleklet: A Tarsulasban resztvevo tagok lakossaga
v ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas szakfeladati
rend szerinti tevekenysegei
2. szamu melleklet:

Fuggelekek:
1. szamu fuggelek: A Tarsulasi Megallapodas 18. szamu m6dositasat j6vahagy6 s azzal

egyseges szerkezetbe foglal6 kepviselo-testiileti hatarozatok
3.

120

124

A Tarsulas miikodese soran felmeriilo esetleges vitas kerdeseket a felek kotelesek
egymas kozott targyalasos formaban egyeztetni.
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4.

125

Amennyiben egymas kozotti 3. pont szerinti kozvetlen egyeztetesuk nem vezet
eredmenyre, ugy megallapodnak abban, hogy a vitas kerdesekben az erintett
Kepviselotestiilet keri az Orszagos Onkormanyzati Szovetseg altal felkeii tagokb61 all6
egyeztet6 bizottsag allasfoglalasat, s a kereseti kerelmet az allasfoglalas rendelkezesre
allasat kovetoen nyl:ijtja be, melynek elbiralasa a Szekesfehervari Torvenyszek
hataskorebe tartozik.

5. A jelen Tarsulasi Megallapodasban nem szabalyozott kerdesekre
jogszabalyok es az SZMSZ rendelkezesei iranyad6k.

a vonatkoz6

6. A Tarsulasi Megallapodas 15 sz. m6dositasa a Megallapodas m6dositast utols6kent

j6vahagy6 kepviselotestiileti hatarozat meghozatala napjan lep hatalyba azzal, hogy a
Tarsulas altali kozoktatasi intezmeny fenntartasara vonatkoz6 rendelkezeseket - a
IX/14.9. pontban foglaltak kivetelevel - 2009. augusztus l.-napjat61 kezd6d6en kell
alkalmazni.
7.

126

A Tarsulasi Megallapodas:

7.1.

Az 1., II., III, uj szamozas szerinti V. , VI, VII, VIII, IX, X. es XI. szamu
Fejezeteben foglalt, tovabba a IV/2., 3., 4., 5. pont els6 bekezdeseben, 6., 12. pont
els6 es masodik bekezdeseben, 12.2., 12.3., 12.5., 14. pont els6 es harmadik
bekezdeseben, 15., 17/d pontja utols6 bekezdeseben, 18., 20., 21, 22, 27. pontja, sa
volt V. fejezetere vonatkoz6 rendelkezesek 2013 . januar 1-napjan, a Vertes
Tobbcelu Tarsulas Munkaszervezet megszuntetesere vonatkoz6 N/15. pontban
foglalt rendelkezes 2012. december 31-napjan,

7.2.

Az Motv. rendelkezeseivel osszhangot megteremt6 IV. Fejezet 5. pont masodik
bekezdese, 7., 8., 9., 10., 12.1 , 12.4., es 12.6., 13., 14. pont masodik bekezdese es
X/4. pontja m6dositasai 2013. junius 30-napjan lepnek hatalyba a 2013. evi
koltsegvetesi torveny tervezete 2. szamu melleklete normativa igenylesere
vonatkoz6 Kiegeszit6 Szabalyok 5. pontjaban meghatarozottakra figyelemmel.
Amennyiben a kihirdetett koltsegvetesi tOrveny a Kiegeszit6 Szabalyok 5.
pontjaban foglalt feltetelt nem tartalmazza, ugy a Tarsulasi Megallapodas ezen
pontjaiban foglal megallapodasok is 2013. januar 1-napjan lepnek hatalyba.

7.3. A , nemzeti koznevelesr61" sz616 2011. evi CXC. tOrveny allami koznevelesi
feladatvegzesere vonatkoz6 2013. januar 1-i hatalyanak esetleges m6dositasa eseten
a Tarsulas altali IX. Fejezetben foglalt altalanos iskolai es pedag6giai szakszolgalati
feladatok vegzesi id6pontja a 7.1. pontban foglaltakt61 elter6en az Nk:t-ben
meghatarozott idopontig tart.
7.4.
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A Tarsulasi Megallapodas 18. szamu m6dositasa 2014. januar 1-napjan lep
hatalyba.

7.5. A Tarsulasi Megallapodas 19. szamu m6dositasa 2014. julius 1-napjan lep
hatalyba.
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M6dosftotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
Beillesztette a 104/2012 . (XI.2 8.) szamu hatarozat
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Beillesztve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat.
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8. A Kepviselotestuletek a Tarsullisi Megallapodas 7/2006. (1.24.) sz.; 77/2006 (X.25 .) sz.;
83/2006. (XI.8.) sz.; 70/2007. (XI.21.) sz.; 31 /2007. (III.29.) sz.; 12/2008.(II.27.) sz.;
13/2008 . (II.27.) sz.; 19/2008. (II.27.) sz.; 21 /2008. (II.27.) sz.; 30/2008 . (IV.23.) sz.;
31/2008. (IV.23) sz. ; 28/2009. (III. 31.) sz.; 79/2009. (X.28.) sz.; 80/2009. (X.28.) sz;
80/2009. (X.28.) sz; 82/2009. (X.28.) sz; 61/2011. (VI. 22.) sz.; 104/2012. (XI.28.) szamu,
43/2013. (XI.20.) es .. .12014. (VI .... .) tarsulasi tanacs hatarozatok altai javasolt
m6dositasait kUlon hatarozattal j6vahagytak, ezen m6dositasokat a labjegyzetek
tartalmazzak.
Az 1.-19. szamu modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi Megallapodast a
polgarmesterek, mint onkormanyzati akarattal teljesseggel megegyezot helybenhagyolag
sajat keziileg alairtak.
Kelt: Bicske, 2014. junius ,

,.

Olah Gyarfas
Alcsutdoboz Kozseg Onkormanyzata
polgannestere

Meszaros Lorinc
Felcsut Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Tessely Zoltan
Bicske Varos Onkormanyzata
polgarmestere

Spergelne Radl Ibolya
Gant Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Balogh Istvan
Bodmer Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Borbiro Mihaly
Obarok Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Dr. Tanko Karoly
Csabdi Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Katonane Dr. Venguszt Beatrix
Csakvar Varos Onkormanyzata
polgarmestere

Zaradek:
A Tarsulasi Megallapodas 1. szamu fiiggelekeben szereplo kepviselotesruleti hatarozatok a
Tarsulasi Megallapodas 19. szamu m6dositasa elfogadasat, s a m6dositassal egyseges
szerkezetbe foglalasat tartalmazzak, melynek Motv. 88. § (1) bekezdese alapjan torteno
alairasara a polgarmesterek felhatalmazassal rendelkeznek.
Dr. Sisa Andras
Felcsuti Kozos Onkormanyzati Hivatal
jegyzoje

Dr. Sisa Andras
Bicskei Polgarmesteri Hivatal
mb. jegyzoje

Dosztaly Csaba
Zamolyi Kozos Onkormanyzati Hivatal
jegyzoje

Toth Janosne
Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal
cimzetes fojegyzoje

Dr. Majoros Ildiko
Manyi Kozos Onkormanyzati Hivatal
jegyzoje
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M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat es a 43/2013 . (XI.20.) szamu hatarozat.
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v ertes Tobbcelu Kistersegi Onkonnanyzati Tarsulas
Tarsulasi Megallapodas
1.
szatnu fiiggeleke
A Tarsuhisi Megallapodas 19. szamu m6dositasat j6vahagy6
kepviselo-testiileti hatarozatok
Alcsutdoboz Kozseg
Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete
Bicske v aros Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak
Kepvise16-testiilete
Csabdi Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Csakvar Nagykozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Felcsut Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Gant Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Obarok Kozseg Onkormanyzatanak
Kepvise16-testiilete

.... ./2014. ( ....... )
.... ./2014. (....... )
.... ./2014. ( ....... )
.... ./2014. ( ....... )
.... ./2014. (....... )
.... ./2014. ( ....... )
.... ./2014. ( ....... )
.... ./2014. ( ....... )

5. Csakvari Onkormanyzati Tarsulas mfikOdeserol beszamol6
Az eloterjesztes a j egyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
A tarsulasi megallapodas alapjan k6telez6 beszamolni a Kepvisel6-testiileteknek az eves munkar61,
ennek teszi.ink most eleget. A tarsulas beadott egy palyazatot munkagep beszerzesre. Nem tudjuk,
hogy rnilyen elbiralasban fog reszesi.ilni. Patkai polgarmester javasolta, hogy irjunk egy levelet az
MVH-hoz, es erdeklodjunk, hogy rnilyen szakaszban van a palyazatunk. Ezzel a munkageppel 10
telepi.iles ki.ilteri.ileti utjait kell majd rendbe tenni turista celra. Nagyon szeretnenk, ha nyertes lenne a
palyazat.
Keresztes Krisztian kepviselO:
A tn=Jktor iizemeltetb;i kerdeshen Jenne eszrevetelem. Mint mezogazdasagi vallalkoz6 azt tapasztalom,
hogy hiaba csinaljuk meg a ki.ilteri.ileti utakat, azt a vadaszok egy ejszaka alatt tonkreteszik, negy
kerekkel kapartatjak vegig az utat. A gazdalkod6 nem megy ki esoben, a vadaszt ez nem erdekli
felszantja es6 utan az utat. Javaslom, hogy veluk is egyeztessunk, amennyiben nyeri.ink a palyazaton.
T6th Janosne dmzetes fojegyzo:
Csakvaron van olyan rendelet, ami alapjan a ki.ilteri.ileti utakat evente bejarjuk. A tavaszi bejaras soran
tapasztaltak most vannak beazonositas alatt, majd kotelezziik a tulajdonost penzbirsaggal fenyegetve,
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hogy allitsa vissza az eredeti allapotot. Csakvaron az a tapasztalat, hogy az utat nemesak tonkreteszik,
hanem be is szantjak a gazdak.
Keresztes Krisztian kepviseiO:
Egyeztetni kellene a szabitlyokat az uthaszna!6kkal. Ezek a mezogazdasagi termelok es a vadaszok.
Ugy tudnam elkepzelni, hogy valamilyen felelossegvallalast hataroznank meg, ha tonkreteszik, akkor
finanszirozzak a helyreallitast is. Ezt kellene jogilag szabitlyozni.
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Azt bizonyitani is kell, hogy ki tette tonkre az utat. Ha nines tanu, hogyan bizonyitunk, tovabbit, mint
hat6sag nem tudom kikenyszeriteni a javitast, ha nines rendelet, az egyeztetes es megbeszeles
termeszetesen sz6ba johet.
Balogh Istvan polgarmester:
Amennyiben nines mas eszrevetel, a beszamol6t elfogadasra javaslom.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal, ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
61/2014.(VI.25.) hatarozata
Csakvari Onkormanyzati Tarsulas beszamolojarol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, a Csakvari Onkormanyzati Tarsulas 2013.
evi beszamol6jat megismerte, azt elfogadja.
Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

6. Vasvari Pal utcai bejarok aszfaltozasara kivitelezo kivalasztasa
Az eloterjesztes es a hatarozati javaslat a jegyzokonyv mellekletet kepezi.
Balogh Istvan polgarmester:
A bejar6kkal kapesolatban mar korabban tartottunk egy munkaertekezletet, ahol dontottiink arr61,
hogy a besenyoteleki G73Road Kft-vel kotiink szerzodest. Amennyiben most nines mas javaslat, vagy
velemeny,
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a Kepviselo-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal, ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
62/2014. (Vl.25.) hatarozata
Vasvari Pal utcai bejarok aszfaltozasara kivitelezo kivalasztasarol
Bodmer Kozseg Kepviselo-testiilete a Vasvari Pal utea paras oldalan az ingatlanok e!otti bejar6k
aszfaltozasara beerkezett harom arajanlatot megismerte. A kivitelezest az osszessegeben
legelonyosebb 3325,- Ft+Afa/m2 arajanlata alapjan a besenyoteleki G73Road Kft-vel elvegezteti. Az
erintett lakossag es az onkormanyzat kozos koltsegviselesevel. Az onkormanyzatra jut6 koltsegeket a
2014. evi koltsegvetesenek tartalekkeretebOl biztositja.
A beerkezett lakossagi hozzajarulasok ismereteben felhatalmazza a polgarmestert az aszfaltozas
megrendelesenek alairasara, illetve a kivitelezesi szerzodes alitirasara.
Hatarido: 2014. julius 30.
FeleiOs: polgarmester
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Sorosne Moh:icsi Krisztina gazdasagi irodavezeto:
Eddig a bejar6kra 4 befizetes tortent, es rna mar 25-e van.
Balogh Istvan polgarmester:
Huszonegynehany bejar6t szamoltunk meg, ehhez kepest nagyon keves a 4 befizetes.
Biro Denesne alpolgarmester:
Tobben fel vannak haborodva, mert all a viz az arokban, azt mondjak nem is fognak fizetni. Masok
sirva panaszkodtak, hogy nem tudjak a nyugdijukb61 ezt egy osszegben kifizetni. 50 ezret nem tudnak
kiszedni a fi6kb61. Felmeriilt az is, hogy mil yen alapon keriink penzt az aszfaltozasra, amikor a Kinizsi
uteaban sem kellett fizetni, es az Adyban sem. Most meg megvagjuk a szerenesetlen nyugdijasokat 50
ezer forinttal. Annyi mindenre van penz, nem hiszik hogy erre nines. Megigertem a lakosoknak, hogy
megnezem hogyan allunk. :En atneztem a koltsegvetest, de kerem a penziigyeseket nezziik meg, hogy
hogyan allunk.
Balogh Istvan polgarmester:
Szeretnem emlekeztetni a Kepviselo-testiiletet arra, hogy hogyan indult az egesz beruhazas, es hogyan
jutottunk el oda, hogy aszfaltozunk; es vegzar6kat esinalunk. A testiilet ket tagja felmerest vegzett,
miszerint a ingatlantulajdonosok tulnyom6 tobbsege ugy nyilatkozatott, hogy az aszfaltozas felet
kifizetik, amennyiben a masik felet hozzaadja a testiilet. Ehhez kepest eddig 4 befizetes tortent. Tehat
a felmeres ezek szerint nem a tulnyom6 tobbseget takarja. Azt meg be tudtam nyelni, hogy a lakossag
a felet fizeti, hogy visszaszedeti.ink 4 eentit, mi kifizettiik egyszer a 4 em aszfaltozast, betomoriteset es
a visszaszedeset. Ez mar felelotlen gazdalkodas amirol beszeli.ink. Ezt en mint polgarmester es mint
vallalkoz6 is, ha igy esinalnam akkor bizony helyteleniil jamek el. Eddig nem errol voltunk hiresek.
Elvegeztetti.ink olyan munkakat, ami egyertelmuen a lakossag feladta lett volna. Arnit megesinaltunk mar szazszor elmondtam - a tiszteletdijunkb61 tudtuk megesinalni, es kapunk hideget-meleget a
lakossagt61, azert a munkaert, amit mashol a lakossagnak kell elvegezni. Most kideriil, hogy esak
negyen fizettek be, itt valami nem stimmel. A masik utcakban utakat es foly6kat esinaltunk, es nem
kapubej ar6kat.
Biro Denesne alpolgarmester:
Az is kozteriilet Polgarmester Ur! Az egyik helyen a lakosnak kell megesinalni, mashol meg
megesinalja a kozmunkas.
Katona Laszlo kepviselo:
U gy erzem, hogy ez kezd mar vadaskodasba atmenni. Meg szerenese, hogy ketten voltunk ott az
alpolgarmester asszonnyal, amikor hangot adtuk annak, hogy aszfaltoztatni kellene. Akkor a tisztelt
lakossag nagy resze ugy nyilatkozott, hogy termeszetesen hozzajarulnak. Emlekeztetnem, hogy masfel
napos parazs vitat elozott ez meg. Ahhoz kepest, ez a hatarozat azt hiszem egy komoly eredmeny. Aki
beszall, az beszall, aki nem az nem. Egyenlore azt mondom, hogy ragaszkodjon a testiilet a
hatarozatahoz.
Balogh Istvan polgarmester:
Maximalisan egyetertek kepviselo lirral. Aki befizette, annak meg lesz esinalva.
Biro Denesne alpolgarmester:
Annyi engedmenyt adjuk legalabb, hogy ket reszletben fizethessek ki.
Katona Laszlo kepviselo:
Ez mar egy masik dontes, de nezziik meg, hogy van-e erre lehetoseg.
Balogh Istvan polgarmester:
Nem vagyok ellene, de mi a garaneia arra, hogy megesinaljuk, es a masodik reszet megsem fizeti ki.
Ez esak tamogatas, es nem lehet ad6k m6djara behajtani.

so

dr. Szollosy Tamas igazgatasi irodavezeto:
Kozjegyzoi okiratba kell foglalni, akkor behajthat6, de ennek az okiratnak a koltsege 30 ezer forint.
Toth Janosne cimzetes fOjegyzo:
Tehat uj igenykent meriilhet fel, hogy reszletfizetest engedelyezzen a testi.ilet. Ennek jogi akadalya
nines. Az a eel, hogy megval6suljon egy egyseges utszakasz. Ha ebben a lakossag akar
reszletfizetessel is kozremukodik, azt esak koszonetet erdemel. Annyi bizalornnak lenni kell a
lakossag fele, hogy a masodik felet is befizetik. Mindenki jobban jar, ha egyszerre val6sul meg a
bejar6k epitese. Jogi reszerol pedig kotunk egy megallapodast, arnit a reszletfizetest kero alair, es
kotelezettseget vallal a fizetesre. Ha ezt nem teszi meg. akkor rni fordulhatunk a bir6sag fele. Ez egy
jognyilatkozat lesz.
Balogh Istvan polgarmester:
Kerem az irodavezetot, hogy keszitsek elo ezt a megallapodast. Ez elsa reszlet befizetes legyen junius
30., a masodik pedig julius 31. Holnap kikl.ildjuk a levelet, akkor meg van ideje befizetni. Ugy
gondolom, hogy arnikor az elsa reszletet befizette, megkeressuk a vallalkoz6t aki beutemezi a munkat.
el fog telni egy h6nap, es ha addig nem fizeti be a masodik reszt, akkor visszaadjuk neki az elsot, es
nem lesz a munka elvegezve. Ennyi garaneia legyen nekl.ink is. Egyszer azt hallom, hogy nem
buntetunk es lojalisak vagyunk, most meg az ellenkezojet latjuk.
Katona Laszlo kepviselo:
Megint ragjuk a esontot, teljesen feleslegesen. Tegyl.ink hozza meg egy h6napot es esinaljuk meg! Ez
arr61 sz61, hogy polgarmester ur ki akar farolni az egesz al61. Miiszaki felugyeletet kellett volna kerni,
es akkor most nem lennenk ott, ahol vagyunk.
Balogh Istvan polgarmester:
Ez nem igy van! Ennyire volt penzl.ink es igy dontott a testl.ilet.
A reszletfizetest en esak igy tudom tamogatni, ahogy elmondtam. Addig nem kezdjuk el a kivitelezest,
amig nem fizetik a reszleteket. Ezt en mar nem vallalom fel! Legyen egy hatarido!
Keresztes Krisztian kepviseiO:
Szerintem tobb reszletet kell adni, hogy osszeszedje magat az ingatlantulajdonos. Meg tudjuk
elolegezni. Korabban erre nem gondoltunk, ezt most alakult ki.
Balogh Istvan polgarmester:
Nem fogja ut6lag befizetni, es mehetunk a bir6sagra! Egyszer igy dontunk, utana meg ugy.
Biro Denesne alpolgarmester:
Azt javaslom, hogy augusztus 30-ig ket reszletben fizethessek be. Tobben mondtak, hogy ha augusztus
31-ig befizethetik, akkor benne vannak. Es lehet, hogy akkor tobben is vallaljak. A kozmiifejlesztest is
hany reszletben fizettek be!
Balogh Istvan polg:irmester:
Akkor majd az lesz, hogy az egyik rniert kapott reszletfizetest, a masik meg rniert nem. Aki idaig
jelezte, esak az kaphasson reszletet augusztus 31-ig.
Biro Denesne alpolg:irmester:
Ne esak azok! Lehet, hogy mas is kemi fogja! Nem lehet ezt megszabni!
Balogh Istvan polg:irmester:
Miert nem hangzott el a reszletfizetes lehetosege mar az elejen? Akkor errol nem volt sz6! A junius
30-ban rnindenkeppen maradjuk, mert akkor tudjuk, hogy kinek esinaljuk. Legalabb azt fizesse be.
Augusztus 31-ig fizetheti be a masodik reszletet. Aki ezzel a javaslattal egyetert, kerem
kezfelemelessel jelezze.
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A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 3 (Mrom) ,IGEN" szavazattal, 1 (egy)
,NEM" szavazattal es ,tart6zkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
63/2014. (VI.25.) hatarozata
Vasvari Pal utcai bejar6k aszfaltozasara reszletfizetes engedelyezeserol
Bodmer Kozseg Onkormimyzatanak Kepviselo-testiilete, a Vasvari Pal utcai bejar6k aszfaltozasaval
kapcsolatos 47/2014.(V.28.) hatarozataban foglalt bekeriilesi koltseg lakossag altai fizetendo 50 %-ra
ket havi reszletfizetest engedelyez. A:z elso reszlet befizetesenek hatarideje 2014. junius 30. A
masodik reszlet hatarideje: 2014. augusztus 31.
Felkeri a polgarmestert, hogy a lakossagot rnielobb tajekoztassa a reszletfizetes lehetosegerol.
Hatarido: azonnal
FelelOs: polgarmester

7. Augusztus 20-i falunap szervezese
Balogh Istvan polgarmester:
A Falunap megrendezese mar hagyomany Bodmeron, ugy gondolom a rendezveny szinvonalat nem
adjuk lejjebb. A rendezveny napja: augusztus 20. szerda. Ezzel kapcsolatban varom az elkepzeleseket.
Keresztes Krisztian kepviselo:
A:z ismeroseimet ismet megkerdezhetem, hogy vallajak-e mint tavaly. A:z 6vodaban szokott a
gyerekeknek eloadast tartani Aprily Geza, nagyon kedvelik a picik, es a felnotteknek is van miisora.
Balogh Istvan polgarmester:
Hangositasra es is keresek embert.
Biro Denesne alpolgarmester:
Olyan el6ad6t kell keresni, aki hUz6, es akiert a szomszed telepiilesekrol is atjonnek. A Humorszerviz
ajanlata alapjan a Sramli Kings es Nadas Gyorgy eload6kat neztem meg.
Balogh Istvan polgarmester:
A rendezveny tovabbi reszleteit egy kiilOn megbeszeles alkalmaval egyeztetjiik. Aki a rendezveny

szervezessel es az eload6k szemelyevel egyetert, kerem kezfelemelesseljelezze.
A Polgarmester Ur javaslata alapjan a KepviseiO-testiilet 4 (negy) ,IGEN" szavazattal, ,nem"
szavazat es ,tartozkodas" nelkiil a kovetkezo hatarozatot hozza:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
64/2014. (VI.25.) hatarozata
augusztus 20-i Falunap szervezeserol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, 2014. augusztus 20-an Falunapot szervez,
melyre a Sramli Kings es Nadas Gyorgy el6ad6kat rendeli meg. A rendezveny koltsegeit a 2014. evi
koltsegvetesebOl biztositja.
Felhivja a polgarmestert, hogy az eload6kra vonatkoz6 megallapodast a Humorszerviz miisorirodaval
kosse meg.
Hatarido: 2014. augusztus 20.
52

Felelos: polgannester

T6th Janosne cimzetes fojegyzo telefonon felhivja a Humorszerviz mifsorirodat, es egyeztetni a kert
e!Oad6kat. Az eload6k szabadok az adott napra, az iroda masnapra igeri e-mailen a megallapodas
megkiildeset.

A nyilvanos iilest kovetoen keriil sor a zart iiles megtartasara. Tobb bejelentes, eszrevetel a
kepviselok reszerol nem erkezett. A Polgarmester megkoszonte a resztvevok megjeleneset, es a
nyilvanos iilest 18:45-kor bezarta.

Q/L ~\wv
Toth Ja.Y,sne
cimzetes fojegyzo
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu
www.bodmer.hu

MEGHIVO
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete
2014. junius 25-en (szerda) 15.30 6rakor
soron kovetkezo nyilvanos Ulest tart, melyre e:zUton
szavazati/tanacskozasi joggal tisztelettel meghfvom.

Az iiles helye: Faluhaza nagyterme, Bodmer, Vasvari P. u. 58.
Napirend:
1. Tajekoztat6 a ket iiles kozott vegzett munkar61
Eloterjeszto: polgarmester

2. Falugondnoki szolgalat ellenorzesi jelentese
Eloterjeszto: polgarmester

3. Haziorvosi feladatellatasi szerzodes
ElateJjeszto: polgarmester

4. Vertes Tobbcdu Kistersegi Tarsulas megallapodasanak 19. sz. m6dosftasa
Eloterjeszto: polgarmester

5. Csakvari Onkormanyzati Tarsulas mukodeserol beszamol6
EloteJjeszto: polgarmester

6. Vasvari Pal Utcai bejar6k aszfaltozasara kivitelezo kivalasztasa
Elaterjeszto: polgarmester

7. Augusztus 20-i Falunap szervezese
Eloterjeszto: polgarmester

8. Aktualis iigyek
Zart iiles:
9. Bodmer Kozseg dfszpolgara kitiinteto dm adomanyozasa
Eloterjeszto: polgarmester

10. Kulturalt Komyezetu Lak6haz elismero dm adomanyozasa
Eloterjeszto: polgarmester

A napirend fontossagara val6 tekintettel megjelenesere feltetleniil szamftok!

Bodmer, 2014. junius 20.

JELENLETI

IV

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
2014. junius 25-en 15.30-kor
megtartott so ron kovetkezo nyilvanos iileserol
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ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. junius 25. nyilvanos iilesenek
2. napirendi pontjahoz

Targy:

Falugondnoki szolgalat ellenorzesi jelentese

Az e!Oterjesztest keszitette:
Eloterjeszto:

. dr.Filler Lasz/6 irodavezeto
. Balogh Istvan polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testiilet !
A Nemzeti Rehabilitaci6s Hivatal Szocialis Foosztalya 2014. aprilis 28-an ellenorizte a CSOT altai
mukodtetett falugondnoki szolgalat mukodeset. A helyszini ellenorzest megelozoen reszletes
adatszolgaltatasra keriilt sor, a helyszini ellenorzes csak ennek kiegesziteset szolgalta.
Az ellenorzesrol kesziilt jegyzokonyv (1. sz. melleklet) alapjan, az abban tett megallapitasokra a
kovetkezo intezkedesek tortentek:

1.

A szocialis regiszterhez torteno hozzaferes erdekeben szemelyes felhatalmazassal kerestiik
meg a Fejer Megyei Kormanyhivatal Rehabilitaci6s Szakigazgatasi Szervet. Az E-kepviseloi
jogosultsag megszerzese utan az adatszolgaltatasi kotelezettsegiinknek eleget tettiink.

2.

A falugondnok munkaruha juttatasat a Csakvari Onkormanyzati Tarsulasnak, mint
fenntart6nak kell biztositania. A munkaruhazat celjara az elotetjesztes szerint eves kihordasi
idovel egy oltony munkaruhat, es egy par munkavedelmi labbelit biztosit a fenntart6. A
munkaruhazat biztositasa a Nemzeti Rehabilitaci6s Hivatal Szocialis Foosztalyanak allaspontja
szerint kotelezo.

3.

A mukodesi engedelyben szereplo ad6szam elirasa miatt (a sajat hibajat korrigalva) a Fejer
Megyei Kormanyhivatal Szocialis es Gyamhivatala hivatalb61 m6dositotta a mukodesi
engedelyt, az ad6szamot helyesen tiintette fel (15804109-2-07) a FEC/01/323-7/2014. sz.
hatarozataban (2. sz. melleklet).
A Fejer Megyei Kormanyhivatal Szocialis es Gyamhivatala eljarasa soran tanusitvanyt adott ki,
amely masolati peldanyai kifiiggesztesre keriiltek a nyitva all6 helyisegekben.
Az ellatasi teriilet nem valtozott, hiszen a falugondnoki szolgaltatas kezdettol fogva Bodmer es
Ujbarok telepiileseket erintette. Csakvar-M6ricmajor (amely Csakvar varos kiilteriilete) a ket
fenti telepiiles megkozelitesi utvonalan talalhat6, igy az itteni lakos iskolaskoru gyermekek
szallitasa gyakorlatilag kiilOn tevekenyseget nem kepez sem az oda-, sem pedig a
visszaszallitaskor.
E szallitasi tevekenyseg a falugondnoki aut6busz kozlekedese soran kozbenso utnak tekintheto.

4.

A munkavedelmi szabalyzat elkesziilt, annak egy peldanyat csatoltan megkiildtiik a Nemzeti
Rehabilitaci6s Hivatal Szocialis Foosztalyanak.

5.

A tevekenysegi napl6 vezetese soran a falugondnok fokozott figyelmet tanusit a helyes kitoltesre,
a megfelelo k6dok hasznalatara. A falugondnoki aut6buszt csak a falugondnok vezeti, kizar6lag
betegsege, vagy szabadsaga idoszakaban helyettesiti egy szemdy.

6.

A szolgaltatast igenybe vevokrol minden alkalommal lista kesziil, abban az esetben is, ha az
utazas rendszeres.

7.

A menetlevelek tartalmazzak a szallitott szemelyek szamat es a hasznos kilometer feltunteteset is.

Csakvar, 2014. junius 16.

Katonane dr. V enguszt Beatrix
tarsulas elnoke

Hatarozati javaslat:
Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviseiO-testiiletenek
....... ./2014.M.25.) hatarozata
falugondnoki szolgalat ellenorzeserol
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete megismerte a Nemzeti Rehabilitaci6s Hivatal
Szocialis Foosztalyanak a falugondnoki szolgalat ellenorzeserol kesziilt jegyzokonyvet. Az abban
foglaltakkal egyetert es az ellenorzes nyoman tett intezkedesekrol sz616 tajekoztat6t elfogadja.
Felelos: polgarmester
Hatarido: azonnal

NEMZETJ REHABILIT .ACIOS ES SZOCI.ALIS HIV AT AL

Szocialis Foosztaly
1071 Budapest, Damjanich u. 48.
Teleton: (1) 462-66-15
E-mail: szocialisfo@nrszh.hu
Iktat6szam: SZF-N5984-2/2014
Ugyintezo: Balog J6zselhe
ElerhetOsege: +3630 432 6877
Targy: Csakvari Onkonnanyzati Tarsulas
altai mukodtetett Falugondnoki Szolgatat
ellenorzese

JEGYZOKONYV
HATOSAGIELLENORZESROL
Kcsziilt: A Csakvari Onkormanyzati Tarsuhis (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) fenntartasaban
ellatott falugondnoki·szolgalat vonatkozasaban 2014. aprilis 28. napon lefolytatott helyszini
szemle, az ellenorzes soran rendelkezesre bocsatott dokumentaci6 es az ellenorzesi adatlap
alapjan a Nemzeti Rehabilitaci6s es Szocialis Hivatal hivatalos helyisegeben (1071
Budapest, Damjanich u. 48.) 2014. majus h6. 12. napjan.
Targy:

A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) fenntartasaban
ellatott falugondnoki szolgaltatas ellenorzese.

Ellenorzest vegzo neve, beosztasa:
Balog J6zsefne ellenorzesi szakreferens, Nemzeti Rehabilitaci6s es Szocialis Hivatal
(tovabbiakban: NRSZH).

Az ellenorzesben erintett, adatszolgaltato szemely neve, beosztasa, elerhetosegc:
dr. Filler Laszlo onkormanyzati es tarsulasi irodavezeto, telefon: (22) 581-310, e-mail:
onkiroda@csakvar.hu
Az ellenorzesre a Nemzeti Rehabilitaci6s es Szocialis Hivatalr61, valamint a szakmai iranyitasa ala
tartoz6 rehabilitaci6s szakigazgatasi szervek feladat- es hataskorerol sz616 95/2012. (V. 15~)
Kormanyrcndclet 5. § (I) bek. a) pontja, valamint a szocialis, gyennekj6Ieti es gyermekvedelmi
szolgaltat6k, intezmenyek es hal6zatok hat6sagi nyilvantartasar61 es ellenorzeserol sz616 369/2013.
(X. 24.) Kormanyrendelet (tovabbiakban: Sznyr.) 44. § (1) bekezdese alapjan keriilt sor.
Az ellenorzes saran vizsgalatra kerillt, hogy a szochms intezmeny miikOdese, tevekenysege
megfclei-e a szocialis igazgattisr61 es szocialis e1Iatasokr6I sz616 1993. evi ill. tOrvenyben
(tovabbiakban: Szt.) valamint a vegrehajtasi rendeleteiben foglalt kOvctelmcnyeknck.
Az ellenorzes megkezdese elott megtortent a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgaltatas altalanos
szabalyair61 sz616 2004. evi CXL. torveny (Ket.) 5 §-a alapjan az iigyfel tajekoztatasa az eljanis soran
ot megilleto jogokr61 es kotelezettsegekrol, a kotelezettseg elmulaszflisanakjogkovetkezmenyeirol.
Az ellenorzcst vcgzo:
~ ismerteti az iigy targyat, a helyszfni ellenorzes megtartasanak okat es celjat,
~ a megbiz6Ievelet bemutatja, annak egy peldanyat atadja az ellenorzott iigyfel reszere,
~ szamba veszi ajelen!evoket,
~ ismerteti az ellenorzott iigyfeljogait es kotelessegeit, amely szerint az tigyfelnek:

I ·-·. ~;~_·;;;;~>~~~;;~·· · · I . . . . . ~c::tL~~~~n~·-· · · · -I

jogaban all nyilatkozni, vagy a nyilatkozat-tetelt megtagadni,
ismerteti a nyilatkozattetelt megtagadasanak jogkovetkezmenyeit,
koteles az eljaras soranjohiszemuen egyiittmukodni,
az eljaras akadalyozasa eseten ellene eljarasi birsag szabhato ki,
bt:lekinlhel az dj£uas soran keletkezett iratokba, an·ol masolatot, kivonatot k6szithet,
vagy masolatot kerhet.
a hatosagi ellenorzesen elhangzottakkal kapcsolatban eszrevetelt tehet.
Az ellenorz6 hatosag felhivja a jelenlev6 ilgyfel(ek) figyelmet, hogy az Szt. 92/K. § (7) bekezdese
alapjan, a mukodest engedelyezo szerv a miikOdes szemelyi es targyi felteteleinek, a miikodes
jogszeriisegenek, a szocialis szolgaltatasra valo jogosultsag megallapitasanak, illetoleg az intezmenyi
jogviszonyra vonatkozo szabalyok megtartasanak ellenorzese erdekeben, az ahhoz sziikseges
mertekben:
a) megismerheti es kezelheti az ellatott, tOrvenyes kepvisei<Sje, az e!latott tartasara jogszabaly,
szerzodes vagy birosagi hatarozat alapjan koteles szemely, a teritesi dijat, az egyszeri
hozzajarulast megfizeto szemely, tovabba a szolgaltat6, intezmeny alkalmazottjanak szemelyes
adatait,
b) betekinthet a szolgaltat6, intezmeny 16trehozasaval, mukodesevel es megsziinesevel, illetve az
intezmenyi jogviszony keletkezesevel, fennallasaval es megsziinesevel osszeft.iggo iratokba,
kerheti azok bemutatasat, azokr61 masolatot keszfthet, illetve azokat lefoglalhatja.

Az ellenorzes alapjat kepezo jogszabalyok:
~ A szocialis igazgatasr61 es szocialis ellatasokr61 sz6161993. evi III. torveny (tovabbiakban: Szt.),
~ A szocialis, gyennekjoleti es gyermekvedelmi szolgaltat6k, intezmenyek es hal6zatok hat6sagi
nyilvantartasar61 es ellenorzeserol sz616 369/2013.(X.24.) Korm. rendelet (Sznyr.)
~ A szemelyes gondoskodast nyujt6 szocialis intezmenyek szakmai feladatair61 es mukodesilk
felteteleirol sz616 l/2000. (1. 7.) SzCsM rendelet (tovabbiakban: Szakmai rendelet),
~ A szemelyes gondoskodast nyujt6 szocialis ellatasok igenybevetelerol szolo 911999. (XI. 24.)
SzCsM remicle( (Luvabb.iakban: Ir.),
~ A szocialis, a gyermekjoleti es gyennekvedelmi szolgaltat6k, intezmenyek agazati azonosft6jar61
es orszagos nyilvantartasar61 szolo 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet,
~ A kozalkalmazottakjogallasar61 szolo 1992. evi XXXIII. torveny (tovabbiakban: Kjt.),
~ A kozalkalmazottak jogallasar61 sz616 1992. evi XXXIII. torvenynek a szocialis, valamint a
gyermekj616ti es gyermekvedelmi agazatban Wrteno vegrehajtasar6I sz616 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet,
~ A szemelyes gondoskodast vegzo szemelyek tovabbkepzeserol es a szocialis szakvizsgar61 sz616
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,
~ A szemelyes gondoskodast vegzo szemelyek adatainak mukodesi nyilvantartasar61 sz616 8/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet,
~ Magyarorszag 2013. evi kozponti koltsegveteserol sz616 2012. evi CCIV. torveny,
~ Magyarorszag 2014. evi kozponti koltsegveteserol sz616 2013. evi CCXXX. torveny,
~ Az orszagos telepi.ilesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet,
~ A Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. tOrveny (Ptk.)- 2014. marcius 15-e utan,
~ Az Orszagos Betegjogi, Ellatottjogi, Gyermekjogi es Dok.umentaci6s Kozpontrol sz616
214/2012.(Vll.30.) Korm. rendele.t.
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A MUKODESI FELTETELEK VIZSGALATANAK MEGALLAPiTASAI

1.1. A szolgaltato adatai:
Megnevezese: Falugondnoki Szolgalat
Szekhely: 8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.
Szekhely agazati azonositcija: 80301446
Mukodesi engedely szama: FEC/0 1/894-11/2013.
Miikodesi engedely hatalya: hatarozatlan
NyUjtott szolgaltatas: falugondnoki szolgaltatas
Ellatasi teriilet: Bodmer kozseg kozigazgatasi teriilete, Ujbarok kozseg kozigazgatasi teriilete;
Miikodes kezdete: 2010. majus 31.
Kiallito hatosag: Fejer Megyei Kormanyhivatal Szocialis es Gyamhivatala
Falugondnok neve: Dobai Karoly
EJerhetosegek: telefon: 06-22 582-310 e-mail cim: onkiroda@csakvar.hu
)

1.2. A fenntarto adatai:
Neve: Csakvari Onkormanyzati Tarsulas
Szekhelye: 8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.
Tipusa: allami fenntart6
Ad6szama: 15804109-2-07
Fenntartot kepviselo neve: Katonane dr. Venguszt Beatrix tarsulasi elnok
Elerhetosege: telefon: 06-22 582-310, e-mail cfm: polgarmester@csakvar.hu
1.3. Tarsullisi megallapodas
Az ellenorzes soran attekintett iratok alapjan a falugondnoki szolgaltatast korabban a Vertes Tobbcelu
Kistersegi Onkormauy:atli Tarsulas lalla d, rnelyel a 46/2013. (XI:20.) szamu hatarozatban atadott a
Csakvari Onkormanyzati Tarsulasnak.
A Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas a Magyar Allamkincstar fele inisban
bejelentette, bogy a falugondnoki feladatot 2013.jUlius 1-i hatallyal a Cs~ari Onkormanyzat Iatja el,
me lyre tekint~ttel az allami koltsegvetesi tamogatas igenyl6sere Csakvar Onkonn<inyzata jogosult.
A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas a 14/2013. (N.24) sz. hatarozataban dontOtt a falugondnoki
szolgalat atvetelerol es miikodteteserol.
Az adatszolgaltat6 elmondasa szerint a Tarsulas 2013. julius 1. napjat61- jogeros mukodesi engedely
hianyaban - nem tudta ellatni a feladatot, tenylegesen 2013. december 1-t<}l mukodik a vizsgalt
fenntart6nai a falugondnoki szolgalat.
A hatalyos tarsulasi megallapodas a helyi onkormanyzatokr61 sz616 2011 . evi CL:XXXIX. tv. alapjan
kesztilt, mint onallo jogi szemelyisegu tarsulas mukodik, szekhelye Csakvar Varos Onkonnanyzata.
Kelte: 2013.junius 12.
A Tarsulas kepviseletet
a Tarsulas elnoke latja el. Alap!t6k: Bodmer, Csakbereny, Csakvar, Gant,
'
Patka, Szar, Ujbarok, Vertesboglar es Zamoly kozsegek.
A tarsulas tobb celra jott Ietre: nappali ellatas megszervezese azokon a telepiileseken, amelyen
onall6an nem tudjak ellatni a feladatot, tovabba a 4. sz. mellekletben megnevezett kozigazgatasi
teriileteken a hazi segftsegnyujtas, csaladsegites szervezese, valarnint Bodmer cs Ujbarok
telepiileseken a falugondnoki szolgaltatas elh'itasa.
A tarsulasi megallapodas tartalmaz egyeb feladatokat is: kozbiztonsaggal kapcsolatos tevekenysegek,
szabadidos cs sporttevekenyseg, idegenforgalom es tudzmusfejlesztes, konyvtari -, gyepmesteri -,
kozmiivelodesi feladatok ellatasa, vedonoi szolgalat, orvosi ugyelet, kozos munkaprogramok, egyeb
tagok erdekeben vegzett feladatok.
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A HELYSZiNI ELLENORZES MEGALLAPiTASAI

1. ALTALANOS MEGALLAPiTASOK
Az Orszagos nyilvantartasban szcrcpiO adatok: az adatszolgaltat6 elmondasa szerint a fenntart6
nem tett eleget feleves jelentesi kotelezettsegenek.
Az ellenorzes felhivja a figyelmet, hogy evente ket alkalommal jclentesi kotelezettsegc van a
fcnntar-t6nak a 226/2006. Q.'1.20.) Kormanyrendelet 11. § (1) ertelmeben.
Az adatszolgaltat6 elmondasa szerint a szocialis regiszterhez nines hozzaferesiik.
Az ellenorzes titjekoztatja a fenntart6t, hogy a Nemzeti Rehabilitaci6s es Szocialis Hivatal Szocialis
Foosztaly Nyilvantartdsi es lnfornuici6s Rendszerek Felilgyeleti Osztalya tud hozzaferest biztositani az
internetes feliilethez.
Az igcnybevevoi nyilvantartasba torteno adatszolgaltatasi kotelezettseg teljcsitesc: Szt. 20/C. §
(2) 61tehn6ben nines jelentesi kotclczcttscgc a fcnntnrt6nnlc.
Tajekoztatom a fenntart6t, hogy a Szakmai rendelet 5/D. §-ban foglaltak alapjan 2014. januar 1-tol
a Szocirilis .Agazati Porta/on kozzeteteli kotelezettsege van.

2.TARGYIFELTETELEK
A nyitva all6 helyisegek mindket telepiilesen a Polgarmesteri Hivatal epiileteben vannak.
8085 Bodmer, Vasvari Pal 58. sz. alatti nyitva all6 helyisegben szerdan es penteken tart6zkodik a
falugondnok. A polgarmesteri hivatal napi iigyintezese Csakvaron tOrtenik. A bodmeri nyitva all6
helyiseg akada!ymentesitese teljes koruen biztositott. Az epiteszeti megoldasok az akadalymentesseget
lehctovc tcszik, az orszagos tclcpiilcsrcndezesi es epitesi kovetelmenyekrol sz616 25311997. (XII. 20.)
Kormanyrendeletben foglaltaknak megfeleloen.

ut

2066 Ujbarok, Fo lit 22. szam alatti hivatali epiilet zarva volt, igy a helyszini ellenorzesnek nem allt
m6djaban a targyi feltetelek vizsgalata. A polgarmesteri hivatal napi iigyintezese Szaran tOrtenik az
adatszolgaltat6 elmondasa szerint.
Mindket helyen t6megkozlekedesi eszkozzel konnyen megkozelitheto az epiilet, az aut6busz megall6
az epiiletek ki:izeleben talalhat6, a gepkocsival erkez6knek a parkolasi lehetoseg biztositott.
A falugondnoki szolgalat Rakos-Iveco tfpusu gepkocsivallatja el a feladatat.
A geQjarmii adatai:
o forgalmi rendszama: LNR-687;
0
kilometer6ra allasa az ellenorzes idopontjaban: 83 111 km;
0
forgalmi engedelye 2014.05.26-ig ervenyes;
0
ervenyes kotelezo felelosseg (Unionb24; kotvenyszam: 84089443) - es teljes kor(i casco
(UNIQA Biztosft6 Zrt.; kotvenyszam: 4476816) biztositassal rendelkezik a szolgalat;
Egyeb juttatasok, targyi feltetelek:

Az adatszolgAltat6 elmondasa szerint nines munkamhajuttatas a szolgalatmU.
Az ellcnorzes felhivja a fcnntart6 figyelmet, a Szakmai rcndelet 6. § (11) bekczdese alaphln
biztositani sziikseges a munkaruhat, melyrol nyilvantartast kell vezetni.
Az adatszolgriltat6 elmondasa szerint az ellatottak a .falugondnok sajat mobiltelefonjat hivjak az
igenybevetel bejelentesemH ezert, javasolt szolgalati mobiltelefon biztositrisa.
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A falugondnok Dobai Karoly, D-kategorias jogositvannyal rendelkezik, foallasban
foglalkoztatasra, a falugondnoki tanfolyamot 2010. 08. 06. napjan elvegezte, szama: 1556.
A szakmai Jetszam megfelelo.

kerul

Munkakori lciras: a falugondnok nevre sz616 munkakori leinissal rendelkezik, tattalmazza a kotelezo
tartalmi elemeket.
Tovabbkepzesi tcrv: A szolgalat rendelkezik tovabbkepzesi tervvel, egyeni nyilvantarto !appal,
peuziigyi tervvel.
A munkavallalo munk:iltat6i igazolvannyal rendelkezik.

5.PENZUGYIFELTETELEK
Falugondnoki szolgalat kereteben ny(Ijtott szolgaltatasok terltesmentesen vehetok igenybe a Szt.
115/A. § (1) a) ertelmeben, melybOl ad6d6an intezmenyi teritesi dijat nem kell megallapitani.
Teriteskoteles szolgaltatasa nines.

6. AZ ELLATOTTI JOGOK ERVENYESULil:SE
Tajekoztatas: a falugondnok es a polgtumesteri hivatal munkatarsai az erdeklodoket, kerelmezoket
sz6ban, illetve egyeb m6don (sz6r6lapok, helyi ujsag, intemetes oldal) tajekoztatjak a szolgaltatas
tartalmar61, jogokr61 es kotelezettsegekrol.
A nyitva all6 helyisegckben es a gepkocsiban az ellatott jogi kepvisciO neve, elerhetosege nem
keriilt elhelyezesrc. Az ellenorzes javasolja ennek p6tlasat.
Panasz: a szolgaltatasaival kapcsolatos bejelentes, panasz nem volt.
Tarlasi, clctjaradCW es oroklesi szerzodeskotes tilalma szerepel a szakmai programban, valamint a
falugondnok kiilon is nyilatkozott.

7. A SZOLGALTAT.AS SZAKMAI JELLEMZOI

H6napok

Ellatottak szama
(I ellatottat
egyszer
szamolunk)

Igenybevetelek

Falugondnoki
tevekenysegre
forditott
km i:isszesen

szama osszescn
(db SZGl/1 X
alkalom)

Egyeb,nem
falugondnoki
tevekenysegre
forditott ora

Egyeb
tevekenysegre
forditott
km osszesen

Osszesites:
Az adatszolgaltat6 elmondasa szerint fobb tevekenyseg iskolaidoben naponta
iskolaskon1
gye1mek szallitasa, tovabba felnottek szallitasa orvoshoz es iigyintezes. Egyeb tevekenyseget nem !at
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el a falugondnoki szolgaltatas. Az igenybevevok atlagos szama naponta 16 - 17 f6. A tevekenysegre
forditott km ellenorzes idopontjaig 2014. evben 9.532 km, egyeb feladatokra forditott km ellenorzes
idopontjaig: 314 km.
A helyszini ellenorzes sonin az ali\bbi iratok masolatanak atadasara keri.ilt sor:
~ menetlevel RE 511867 - RE 511868;
~ tevekenyseg napl6 2014. marcius 28;
~ utas lista 2014. ev 03. h6 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28;

A Hivatalunk altai elozetesen megkiildott ,MELLEKLET HATOS.AGI ELLENORZESHEZ" adatlap,
valamint a s7.inten megkiildott- a jogszabalyi hivatkozasokat tartalmaz6- szempont.sor a jegyz6konyv
reszet kepezi.
Felhfvom a fenntart6t, hogy ajegyzokonyvben foglaltakra ajegyzokonyv kezhezveteletol szamftott IS
napon beliil eszrevetelt tehet, melyet az alairt jcgyzokonyvvcl egyiitt a Hivatal cfmere sziikseges
megkiildeni.
Ke1ji.ik, bogy a hianyossagok felszamolasa erdekeben tett intezkedeseirol 30 napon beliil, legkesobb
2014. junius 20-ig Hivatalunkat az alabbi elerhetosegen inisban tajekoztassa:

Nemzeti Rehabilitticios is Szocialis Hivatal Szocialis Foosztaly
1071 Budapest, Damjanich u. 48.
Ugyintezo: Balog Jozseftte (e-mail cim: balogj@llrszh.hu)
Ez a jegyzokonyv 2 eredeti peldanyban kesziilt, 8 oldalt tartalmaz, amelyet a hat6sag az ellenorzes
a
befejezesetol szamftott 10 napon belli! megki.ild az tigyfelnek. Az ellenorzes
dokumentumelemzeseket koveto- utols6 napja: 2014. 05. 12.
A Ket. 39. § (3) bekezdes g) pontja alapjan kerem, sziveskedjen a jegyz6konyvben megjelolt
szemelyek oldalankenti al<iirasaval ellatott 1 peldanyt a Hivatal reszere a kezhezveteltol szamftott 1
napon belill, de legkesobb 2014. ma.jus 30-ig visszakiildeni.

s

Az ellenorzes soran feltart hianyossagokr61, az azzal kapcsolatos fenntart6i es szolga!tat6i
kotelezettsegekrol a Nemzeti Rehabilitaci6s es Szocialis Hivatal szi.ikseg eset~n ki.i!On vegzesben
hataroz. A vegzes ellen onall6 fellebbezesnek helye nines.
Ajegyzokonyvet elolvasas utan,j6vahagy6lag irtam ala.
Budapest, 2014. majus, U."

anJ6z;~JAe
Qm .. .. J'Y;) ~~ .l. ........
e(if;norJ~l
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Balog

.!A~.. ,2014 ~).4.dP.7"i' '\

n
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•

szakreferens

.......... £.................................

dr. Filler Laszlo onkonnanyzati es tarsulasi irodavezeto

PH.
A jegyzokonyvet kapjak:
I.
2.
3.
4.

Csiikvari Onkom1iinyzati Tiirsuhis 8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.
Fejer Megyei Korm{myh.ivatal Szociiilis es Gyamhivatala (elektronikus uton)
Magyar Allamkincstar Fejer Megyei Igazgat6saga (elektronikus uton)
Irattiir

.~
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3. DOKUMENTACI6S REND
3.1. Intezmcnyi dokmnent;ki6
Az intezmeny rendelkezik az alabbi kotelezo dokumentumokkal:
--7 Miikodcsi engedcllyel, amely tartalmazza ajogszabalyban eloili elemeket. Kelte: 2013 . 11. 12.
jogerore emelkedesenek idopon~a: 20 I 3. 11. 29.
A miikodesi engedelyben szereplo adoszam: 15804109-0-07, az adatszolgaltat6 altai megadott
ad6szam: 15804109-2-07. Az ellenorzes felhivja az adatszolgaltat6 figyelmet, bogy a
az
illetekes
miikodesi
engcdely
modosltasanak
kezdemcnyezese
sziikseges
Kormanybivatalnai az adoszam elterese, tovabba az ellatasi teriiletek miatt. (A vizsgalt
dokumentumokban szerepllf elltitasi teriilet es a miikOdesi engedelybe szereplo elltittisi terulet
kiilonbozoseget mutatott.)
~ Tanusftvany az ellenorzes idopon~abim az adatszolgaltat6 ncm tudta bemutatni.
Az ellenorzes felhivja a figyelmet, bogy a szolgaltatonak rendelkeznie kell tanusitvannyal,
melyet a nyitva all6 helyisegekben j611atbat6 bclyen el kell belyezni. (Sznyr. 14. § (I) A 4. §
(J)-(3) bekezdese alapjim illetekes szocialis es gyamhivatal az engedelyes bejegyzesenek jogerore
emelkedeset koveto nyolc napon belul a sziikseges szamu peldanyban, hivatalb6l - tanusitwiny
elnevezessel - hat6sagi bizonyftv!myt allit ki a fenntart6 reszere. (2) A tanusitvany a 3. mellekletben
meglzatarozott adatokat tartalmazza.(3) A tanusitvanyt az engedtHyes cfmen es az eltatottak szamara
nyitva all6 egyeb helyisegeibenj6llathat6 m6don ki kellfoggeszteni.)
--7 Szakmai programma) rendelkezik a fenntart6, kelte: 2013. 07. 21. elfogad6 dontes szama:
25/2013 (VILli.), mely felepiteseben es tartalnu\ban megfelel a hatalyosjogszabalynak.
~ Szervezeti cs Mukodcsi Szabalyzattal, mely megfelel a jogszabalyi elofrasoknak. A
dokumentum kelte: 2013. november 30.
~ Alapfto okirattal nem, de Tarsuhisi Megallapodassal rendelkezik a fenntart6.
~ Kotelczo szabalyzatokkal:
1. Penzkezelesi szabalyzat, mely a falugondnoki szolgalatra vonatkozik, az SZMSZ mellekletet
kepezi, kelte: 2013.02.05.
2. Gepjarmu hasznalati szabalyzat, kelte: 2013. 07.05.

A Szakmai rendelet 5.§ (1) f) ertelmeben a szocia!is szolgaltat6nak rendelkezni kell az J.sz. melteklet
III I. es III3. pont}aban meghatarozott szabtilyzatokkal.
Az ellenorzcs felhivja a figyelmet, bogy a hianyzo munkavcdelmi szabalyzat elkeszftcserol
gondoskodni sziikseges.
3.2. Elhitotti dokumentacio
Altahinos megallapitasok
A telepiilcs kiilteriiletenek letszamadatai megfelelnek az Szt. 60. § (2) bekezdesben foglalt
felteteleknek: falugondnoki szolgalat lakossagszama, Bodmer: 254 fO, Ujbarok: 415 fO.
A szolgaltatasok biztosftasa naponta hetfotol pentekig, 7.00- 15.00 6raig, illetve a sziiksegletekhez
igazodva t61tenik. Egyedi megbeszeles alapjan hetvegen is igenybe veheto a szolgaltatas.
Az igenybevevoi nyilvantartast nem vezeti a szolgaltat6 az Szt. 20. § (5) ertelmeben.
A kcrelmet minden esetben szoban tetjeszti l'lz ellMott a f<1lugondnok fele.
Az ellatottak nem tesznek nyilatkozatot az Jr. 18. § (2) ertelmeben.
Ertesitcs: a falugondnok sz6ban ertesiti az ellatottat a szolgaitatas biztositasarol. Kerelem
elutasitasara meg nem keriilt sor.
Megallapodast nem kat a szolgaltat6 az ellatottakkal a Szt. 94/C. § (2) pontja ertelmeben.
A falugondnok a Szakmai rendelet 8. szamu melleklete szerinti tevekenysegnapl6t vezeti.
A napl6ban feltiintetesre keriil a datum, a szolgaltatas kezdetenek es befejezesenek ideje, mindennap 8
ora, mely nem az ellatottakra fordftott idot rogzfti, hanem a falugondnok munkaidejenek kezdetet es
befejezeset.
A tevekenysegnapl6 mellekletet kepezi egy ellatotti nevsor, un. ,utas Iista", ami az adott napon a
szolgaltatast igenybevevoket tartalmazza. A falugondnok a tevekenysegi napl6t minden nap kii!On
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lapon vezeti. A talugondnok alairasa szcrcpcl a napl6n es a tftrsulasi tanacs elnoke igazolja az adott
napi teljesitest

A tevrHcenysegnapl6ban dokumenta!asra csak a szolgaltatast igenybe vevok szama keriil. az e/vegzett
tevekenyseg nem. A tevekenyseg napl6ban nem kovethe/0, hogy az ellatottakat, gyerekcsoportot milyen
zltvonalon szallitottak.
Az ellenorzcs felhivja a figyelmet, bogy a tcvckenyscg rovid lein1sat vagy k6djat (mely a Nemzeti
Er0fom1s Miniszterium honlapjan megtalalhat6) tart.almaznia kell a tevekenyscgnaplonak.

A tevekenysegnap/6 jogszabalyszerinti vezeteset a Szakmai rendelet 8. sz. mel/eldetenek kitoltesi
utmutatoja reszletesen tartalmazza.
•

•

•
•

•

•

A szolgaltaflissal iissze(iiggesben megtett kilometer azt a tavolsagot jelenti, me/vet a falu- vagy
tanvagouduok az egves szolgaltatdsok soniu a szolgtfltatashoz ltaszmilt gepMrmiivel megtett.
Nem tiintetheto fel ezen sorban a szolga!tatason kiviil megtett kilometer {vagyis azon tavolsag,
melyen a gepjarmuvet nem a szolgaltatast v6gz6, vugy uz ot hclycttcsitcni jogosult szcmely
haszmllja).
A tevekenvseg be;egvzese esetin torekedni kell a tomor, in(ormatb• kozlesre; awnos
_tevekeJJY..segeknel torekedni ke/l az azonos megnevezesre. A tevekeuvseg bejegrzese soran
llaszmilhatlf a Nemzeti Ero(omis Mi11iszfl!rium ltoltlapitfn kiizzetett kodreudszer is, ermek
haszrrtflata azonhmr11em k/Jte/ezff.
A szolgaltatast igenybevevok szamat es nevet ertelemszeruen nem kell kitalteni, amennyiben a
szolgaltatasjellege miatt erre nines Jehetoseg (pl. falunap szervezese).
Ame1111yiben a szolgaltatast valamely intezmeny (pl. telepiilesi onkormanyzat) veszi igenybe, a
szolgaltatast igenybevevo nevenel az intezmenyt kell felttintetni. A szolgaltatast igenybevevok
szamat ebben az esetben nem kell kitolteni.
Amennyiben a szolgaltatas nytijtasa rendszeresen, ugyanazon szemelyi kor reszere tortenik (pl.
naponta iskolasok iskohiba szallitasa, vagy hetente gy6gyszer feliratasa, recept kivaltasa), a
szolgaltatast rendszeresen igenybevev5kr61 kiil<in lista keszitheto, melyet a szolgaltatas minden
ismetl5desekor szUksegtelen ujra elkesziteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgaltatast
igenybevevoket csupan a szolgaltatast igenybevevok szamiinal kell feltiintetni. A konkret
szemelyek nevet az egyes szolga!tatasi alkalmakkor ebben az esetben sem az adatlapon, sem a
kiilon vezetett Iistan nem kell feltiintetni.
A szo/ga/tattfst rendszeresen ige11vhevevok listajtfit (el kef/ trlntetni, ltogv az adott szemelv melv
idoszakha11 volt rendszeres igenvhevevoje a szolgriltatdsnak.

A menetlevel tartalmazza a ,honnan-hova" utvonalat, Ian 6ra allast, de nem tartalmazza a szallitott
szemelyek szamat es a hasznos km-t.
A fentiekben kifejtett hianyossagok miatt a menetlevel es a tevekenyseg napl6 adatainak egyezosege
nem vizsgalhat6.
A vizsgalt dokumentumokban szereplo ellatasi teriilet es a miikodesi engedelybe szereplo ellatasi
tertilet kiilonboz:Oseget mutatott. Rendszeres szallitas tortenik M6ricmajorb6!, mely az adatszolgaltat6

elmondasa alapjan Csakvar kiilteri1lete, de az a miikodesi engedelyben nem szerepel ellatdsi
teruletkent.

4. SZEMELYI FELTETELEK

NCv/
Bcosztas

Dobai Karoly

Szakkepzettseg,
jogositvany tipusa,
ervenyessege

Alkalmazas
modja
(foa !Ia s/reszfoglalkozas)

Falu/tanyagondnok
tanfolyam
clvcgzesenck
idopontja

MiikOdesi
nyilvantartasba
veteli szam cs
crvcnycssege

geplakatos,
falugondnok
,D 2 kateg6ria
2016. 12.31.

toallas

2010.08.06.
(szam: 15 56)

---------------

A Szakmai rendelet 2. sz. melh~klete L/4. pon~a ertelmeben I fo, heti 40 6raban foglalkoztatott
falugondnok alkalmazasa sziikseges.
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Japon vezeti. A falu gondnok alainisa szcrepel a nap16n es a tarsulasi tanacs elnoke igazoJja az adott
napi teljesitesL
A tevekenysegnapl6han dokumenta/asra csak a szolgaltatitst igenybe vevok szama keriil, az e!vegzett
tewikenyseg nem. A tevekenyseg napl6bm1 nem kiivetheto, hogy az ellatottakat, gyerekcsoportot 1ni~)l('n
zitvonalon szallftottak.
Az ellenorzes fclhivja a tigyelmet, hogy a tevekcnyscg rovid lefrasat vagy kOdjat (mely a Nemzeti
Er6fom1s Miniszterium honlapjan megtalalhat6) tartahnaznia kcll a tevekenyscgnapl6nak.

A tevekenysegnapl(J jogszabillyszerinti vezeteset a Szalanai rendelet 8. sz. mellekletenek kitOltesi
z~tmutat6ja reszletesen tartalmazza.
•

A szolgaltatftssal ossze(iiggesben megtett kilometer azt a tal'o!sagot je/enti, melvet a falu- vagy
tanvagoudnok az egves szolgaltaffisok sorau a szolgli/tatashoz hasuuilt gepitirm«J,el megtett.
Nem tiintetheto fel ezen sorban a szolgaltatason kiviil megtett kilometer (vagyis azon tavolsag,
melyen a gepjannilvet nem a szolgaltatast vegzo, vagy az ot helyettesiteni jogosult szemcly
haszmllja).

•

.

)

•
•

•

•

)

A tel'ekeTzJ•seg bekmese eseten torekedni kell a tomor, bt(ormativ koztesre; azonos
tevekenvsegekmfl torekedtti kell az azo11os meguevezesre. A tevekenJ•seg bejegvzese sonin
fws'{na(hgt.La Nemzeti Erll(omis Miniszterium honlap;an ki.izzetett k6dremlszer is, emtek
haszmi/ata azonban ·nem ki.itelezf!.
A szolga!tat<ist igenybevevok szamat es nevet erteleinszeruen nem kell kit6lteni, amennyiben a
szolga!tatasjellege miatt ene nines lehetoseg (pl. falunap szervezese).
Amennyiben a szolg<iltatast valamely intezmeny (pl. telepiih\si onkormanyzat) veszi igenybe, a
szolgaltatast igenybevev6 nevenel az intezmenyt kell feltuntetni. A szolga!tatast igenybevev6k
szamat ebben az esetben nem kell kitOlteni.
Amennyiben a szolgaltatas nyujtasa rendszeresen, ugyanazon szemelyi kor reszere tortenik (pl.
naponta iskolasok iskoh\ba sz<Hlitasa, vagy hetente gy6gyszer feliratasa, recept kivaltasa), a
szolgaltatast rendszeresen igenybevev6kr61 kii!On lista keszfthetil, melyet a szolgaltatas minden
ismetl6desekor szUksegtelen ujra elkesziteni. I!yen esetben · az adott napon a szolgaltatast
igenybevevoket csupan a szolgaltatast igenybevevok szfunanal kell feltilntetni. A konkret
szemelyek nevet az egyes szolgaltatasi alkalmakkor ebben az esetben sem az adatlapon, sem a
k.iilOn vezetett listan nem kell feltiintetni.
A szolgtiltatast rendszeresen igenvbevevlfk lisflfilin (el kef/ tiintetni, hogv rtz adott szemetv melv
idlfszakban volt rendszeres igeul'bevevflje a golgtiltatas1tak.

A menetlevel tartalmazza a ,honnan-hova" utvonalat, km 6ra allast, de nem taitalmazza a szallitott
szemelyek szamat es a hasznos lan-t.
A fentiekben kifejtett hianyossagok miatt a menctlevel es a tevekenyscg napl6 adatainak egyezosege
nero vizsgalhat6.
A vizsgalt dokumentumokban szereplo ellatasi teriilet es a miikodesi engedelybe szereplo ellatasi
teriilet kiil6nboz6seget mutatott. Rendszeres szallitas tortenik M6ricmajorb6~ mely az adatszolgaltat6
elmondasa alapj(m Csakvar kiilteriilete, de az a miikodesi engedelyben nem szerepel ellatasi
terUletkent.

4. SZEMELYI FELTETELEK

Nevi
Beosztas

Dobai Karoly

Szakkcpzettseg,
jogositvany tipusa,
ervenyessege

Alkahnazas
m6<Jja
(foallas/rcszfoglalkozas)

Falu/tanyagondnok
tanfolyam
elvegzescnck
idopontja

geplakatos,
falugondnok
,D 2 kateg6ria
2016. 12.31.

foal! as

2010.08.06.
(szam:I556)

Miikodcsi
nyilvantart~sba

vctcli szam es
ervenyesscgc

---------------

A Szakmai rendelet 2. sz. melleklete I./4. pontja ertelmeben 1 fo, heti 40 6raban foglalkoztatott
falugondnok alkalmazasa szi.ikseges.
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Szocialis es Gyamhivatala

Ugyiratszam: FEC/011323-7/2014.
iTgyintezo: Drincsa Zsuzsanna
Ugyletszam: 1SZEMK/2544
Telefon: 06/22/526-931

Targy: Csakvari Onkonnanyzati Tarsulfis (8083
Csakvar, Szabadsag ter 9.) fenntmtasaban levo
Falugondnoki Szolgalat (8083 Csakvar, Szabadsag
ter 9.) szocialis alapszolgaltatas
szolgaltat6i
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A Fejer Megyei Konnanyhivatal Szocialis es Gyamhivatala (a tovabbiakban: Szocialis es Gyamhivatal)
Csakvari Onkonnanyzati Tarsulas (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) fenntartasaban levo Falugondnoki
Szolgalat (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) szocialis alapszolga!tatas enged6lyes adatait a szolgaltat6i
nyilvantartasba az ahibbi adattartaloiiUnal hivatalb61 bejegyzi ezen hatarozat jogcrore emelkedesenek
napjat61:

1. Az engectelyes fenntartojanak adatai:
Az engedelyes fenntart6janak neve, szekhelye, tipusa, ad6szama, torzskonyvi azonosito szama (PIR):
Csakvari Onkormanyzati Tarsulas
8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.
allami/tarsulas
158041 09-2-07
804105
Az engedelyes fenntart6janak telefonszama, telefaxszama, clektronikus lcvelcime:
06/22/582-310
06/22/354-135
onkiroda@csakvar.hu
A fenntart6 kapcsolattart6janak tipusa, neve, beosztasa, telefonszama, clektronikus leveldme:
kepviselo
Katon{me dr. Venguszt Beatrix
Tarsul<lsi Tamlcs Elnoke
06/22/582-310
06/22/354-135
polgannester@csakvar.hu
altalanos kapcsolattarto
Dr. Filler Laszlo
Onkormanyzati es Tarsulasi Irodavezeto
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06/22/582-310
06/22/354-135
onkiroda@csakvar.hu

2. Az engedelyes adatai:
2/1. Az engedelyes neve, cime, agazati azonosit6ja:
Falugondnoki Szolgalat
8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.
S0301446

A szolgaltatasi hely tipusa:
szekhely
Az engedelyes telefonszama, telefaxszama, elektronikus levelcime:
06/22/582-310
06/22/354-135
onkiroda@csakvar.hu

Az engedelyes kapcsolattart6janak tipusa, neve, beosztasa, telefonszama, telefaxszama, elektronikus
levelcime:
kepviselo
Katomine dr. V enguszt Beatrix
Tarsulasi Tanacs Elnoke
06/22/582-310
06/22/354-135
polgarmester@csakvar.hu
altalanos kapcsolattart6
Dr. Filler Laszlo
6nkormanyzati es Tarsuhisi Irodavezeto
06/22/582-310
06/22/354-135
onkiroda@csakvar.hu

3. Az engedelyes altai nyujtott szolgaltatas adatai:
Az engedelyes altai nyujtott szolgaltatas megnevczese:
falugondnoki szolgaltatas

A szolgaltatashoz hasznalt gepjarmii gyartmanya, rendszama, tipusa:
RAKOS-IVECO

8000 Szekesfehervar, Piac ter 12-14. Tel: 22/526-931 Fax: 22/526-943 e-mail: gyamhivatal@fejer.gov.hu
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Az engedelyes ellatottak SZI!mara nyitva 3116 helyiscgcinck cimc:
8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58 .
2066 Ujbarok, Fo ut 33.
A szolgaltatas ellatasi teriilete:
Bodmer kozseg kozigazgatasi teriilete
Ujbarok kozseg kozigazgatasi teriilete
Az engedelyes miikodesenek kezdo idopontja:
2010. majus 31.

A:z engedelyes bejegyzesenek hatalya:
hatarozatlan

A szochHis szolgaltato altai nyujtott falugondnoki szolgaltaflis tckinteteben a szocialis szolgaltatasok
tcriileti lefedettseget figyelembe vevo finanszirozasi rendszerbc - a jogszabaly erejenel fogva befogadottnak minosiil.
A Szocialis es Gyrunhivatal e hatarozat vegrehajthat6va valasat kovetoen a hatalyos tanusftv~nyt bevonja,
egyben kotelezi a fenntart6t, hogy a FEC/01/323-2/2014. szamu, 2014. februar 17. napjan kelt tanusitvanyt
(1 db) e hatarozat vegrehajthat6va valasat koveto nyolc napon beltil kiildje meg a Szocialis es Gyamhivatal
reszere. Ezzel egyidejiHeg a hatarozat jogerore emelkedeset koveto nyolc napon beiUI uj tanusitvanyt (1
db) allit ki a Szocialis es Gyamhivatal a fenntart6 reszere. A tanusitvanyt az engedelyes cimen j61 lathat6
m6don ki kell fiiggeszteni.
A Szocialis es Gyamhivatal felhfvja a fenntart6 figyelmet, hogy koteles kerelmezni az adatm6dositast, ha a
szolgaltat6i nyilvantartasba bejegyzett adatok megvaltoznak. Amennyiben ezen kotelezettsegenek nem tesz
eleget, kettoszazezer forintig terjedo igazgatasi birsag szahhato ki.

)

A fenntart6nak a szolgaltat6i nyilvantartasban rogzitett adatok m6dositasat
az ok bckovetkeztetol szamitott egy h6napon beliil keH kerelmezni
aa) a fenntart6 adataiban bekovetkezo valtozas miatt,
ab) a szo1galtat6, engedelyes nevenek, ad6szamanak megvaltozasa,
ac) koztertilet atnevezesebol, atszamozasab61 ad6d6 cimvaltozas miatt,
ad) a fenntart6 es a szolgaltat6, engedelyes telefonszamanak, telefaxszamanak elektronikus levelcimenek es
honlapcimenek, valamint a kapcsolattart6 nevenek, beosztasanak, telefonszamanak es elektronikus
levelcimenek bejegyzese, m6dositasa es torlese miatt,
ae) be nem WIWtt f6rohelyek megsz!1ntetes miatt, es
at) altalanos jogutodlassal torteno fenntart6vMtozas miatt,
az a) pontban nem emlitett csetben azt megeiOzoen kell kerelmezni, bogy az engedeiyest elkezdenek
az adatm6dositas ininti kerelemben foglaltakuak megfeleloen miikodtetni.
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A fennt:1rt6 koteles a

~zocitllis

6s Gyamhivatalnak a valtozast kovct6 tizcnot napon bc!Ul bejelenteni, ha

- nappali szocia!is ellatas, bentlakasos szocialis intezmenyi ellatas, tamogatott Iakhatas, bolcsode, hetes
bolcsode, csaladi napkozi, csaladi gyermekfeliigyelet, altemativ napkozbeni ellatas, gyermekek atmeneti
otthona, csaladok atmeneti otthona, gyennekotthon es ut6gondoz6 otthon eseten a szolgaltatasba kon'ibban
erre a Celra l1Ctn SzoJgal6 epii!etet (epiiJetreszt) YO!lt be, Yagy a SZOlgaltatasb6J konibban CITe a ceJra
szolga16 epiiletet (epiiletreszt) vont ki,
-a bejegyzes alapjaul szolgal6, az a) pontban nem emlitett lenyeges koriilmenyben valtozas kovetkezett be,
igy kiilonosen, ha a szemelyi vagy targyi feltetelek lenyegesen megvaltoznak, a szolgaltat6, engedelyes
vezetojenek szemelye megvaltozik, vagy a szakmai program, illetve az ellatasi szerzodes lenyeges eleme
megvaltozik,
- es a valtozasok adatm6dositast nem tesznek sziiksegesse.
A mukodessel osszeftiggo kerdesekben a szocialis szolgaltat6k es az intezmenyek eseten a szocialis
igazgatasr61 es a szocialis ellatasokr61 sz616 1993. evi IlL torveny (tovabbiakban: szocialis torveny) es a
vegrehajtasara kiadott rendeletekben foglaltak az iranyad6ak.
Az eljaras soran eljaclsi koltseg nem meriilt fel.

A Szocialis es Gyamhivatal tajekoztatja a fenntart6t, hogy az intezmeny agazati azonosit6jat a szolgaltat6i
nyilvantartas adatainak m6dosftasakor, valamint a hat6sagnak benynjtott, az eljarast megindft6 kerelmen, a
jogszaba!y altai e!Oirt, illetve mas statisztikai celu adatszolgaltatason fel kell tUntetni.
A hatarozat ellen allamigazgatasi uton jogorvoslatnak he lye nines. A hatarozat a kozlessel jogeros.
A hatarozatot serelmez6 Ugyfel, illetve a tOrvenyes erdekeiben serelmet szenvedett fel, jogszabalysertesre
hivatkozva a hatarozat kozlesetol szamftott 30 napon beliil a Szocialis es Gyamhivatalhoz benynjthat6
keresettel, annak feliilvizsgalatat kerheti a Szekesfehervari K6zigazgatasi es Munkaiigyi Bfr6sagt61. A
bir6sag a hatarozatot peres eljaras kereteben vizsgalja feltil. A bir6sag a pert targyalason kfviil biralja el. Az
iigyfelnek lehetosege van arra, hogy targyalas tartasat kelje.

INDOKOLAS

A szocialis torveny 140/U. § (6) bekezdese ertelmeben a 2013. december 1-jen mukodesi engedellyel
rcndclkcz6 intezmenyeket n miikodest engcdclycz6 szerv 2014. junius 30-ig hivatalb6l jcgy:ti be a
szolgaltat6i nyilvantartasba a szocialis, gyermekj6leti es gyermekvedelmi szolgaltat6k, intezmenyek es
hal6zatok hat6sagi nyilvantartasar61 es el!en6rzeser61 sz616 369/2013. (X.24.) Kormanyrendelet (a
tovabbiakban: Rendelet) alapjan.
Ezen jogszabalyi rendelkezes alapjan a Szocia!is es Gyamhivatal hivatalbOl eljarast inditott a Csakvari
Onkonnanyzati Tarsulas (8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) fenntartasaban levo Falugondnoki Szolgalat
(8083 Csakvar, Szabadsag ter 9.) szocialis alapszolgaltatas szolgaltat6i nyilvantartasba t6rten6 bejegyzese
iigyeben a FEC/0 1/323-4/2014. szamu vegzessel.
A Rendelet l. szamu melleklete tartalmazza a szolgaltat6i nyilvantartashnn feltiintetendo adatokat.
Tekintettel an·a, hogy a Szocialis es Gyamhivatalnak nem alit rendelkezesere a szolgattat6i
nyilvantartasban rogzftendo osszcs adat, czcrt a tcnyallas tisztaznsa crdckcbcn fclhfvta a fenntart6t a
FEC/01/323-5/2014. szamu vegzessel, hogy szolgaltasson adatokat, es azt kiildje meg a Szocialis es
Gyamhivatal reszere.
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A fenntart6 2014 . majus 14. napjan megkiilcHe a nyilvantartasbon ri:igzitcndo adatokat, igy a Szocialis es
Gyamhivatal a szolgaltat6i nyilvantartasba a fenti jogszabalyi rendelkezes a lapjan az intezmenyt hivatalb6!
bejegyezte a rendclkcz6 reszben foglaltak szerint.

A tanusitvany bevonasar61, illetve az uj kiadasar61 a Rendelet 14. § (1) es (4) bekezdeseben foglaltak
alapjan rendelkezett a Szocialis es Gyamhivatal.

A Szocialis es Gyamhivatal a fenntart6t az adatm6dositasr61 es a bejelentesi kotelezettsegerol a Rendelet
23. § (l) bekezdese, valamint a 28. § (1) bekezdese alapjan tajekoztatta.
A hat6sagi nyilvantartassal kapcsolatos eljarasra a kozigazgatasi hat6sagi eljaras es szolgattatas altalanos
szabalyair61 sz616 2004. CXL. torveny (a tovabbiakban: Ket.) 82. §-a valamint 86. §-a vonatkozik.
A Szociruis es Gyamhivatal ajogorvoslat lehet6seger61 a Ket. 100. § (1) bekezdes c) pontja, (2) hekezclese
es I 09. § (1) bekezdes a) pontja, valamint a polgari perrendtartasrol sz616 1952. evi III. torveny 324. § (1)
bekezdese, 330. § (2) bekezdese es a 338. §-a alapjan adott tajekoztatast.

. J

Az eljaras illetekmentesseget az illetekekrol sz616 1990. evi XCIII. torveny 33.§ (2) bekezdesenek 46.
pontja biztositja. Az eljaras soran eljan!si koltseg nem meriilt fel.

A Szocialis es Gyamhivatal hataskoret es illetekesseget a Rendelet 3. § - 4. §-a hatarozza meg.

SzekesfehCrvar, 2014. majus 30.
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A KepviseiO-testiilet 2014. jiinius 25-i nyilvanos iilesenek
3. napirendi pontjahoz

Targy:

Haziorvosi feladatellatasi szerzodes

Az eloterjesztest ktiszitette:
Eloterjeszto:

. dr.Filler Lasz/6 irodavezeto
. polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testiilet !
A gyermekorvosi korzet kialakitasa, (Csakvar, Lovasbereny, Vereb gyermek- haziorvosi korzet
osszevonasa, ezzel egyiitt a Csakvar I. haziorvosi korzet csak felnott korzette alakitasa, illetve a II. sz.
es a III. sz. haziorvosi korzet atalakitasa) sziiksegesse tette a mar reg6ta egy korzetkent miikodo
Csakvar II. korzet, benne Bodmer kozigazgatasi teriiletere vonatkoz6 feladat ellatasi szerzodes
m6dos£tasat is. A m6dositast a haziorvosi korzetekre vonatkoz6 rendelet m6dositasa tette indokoltta,
amely szerint a csakvari ill. sz. haziorvosi korzet Ganttal kiegesziilve alkot egy korzetet, s igy a
Csakvar II. sz. es Bodmert is magaban foglal6 feladat-ellatasi szerzodest is celszerii volt egysegesse
tenni az OEP es a nepegeszsegiigyi szolgalat szempontjainak figyelembe vetelevel.
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testi.ilettol az alabbi hatarozat-tervezet elfogadasat
Bodmer, 2014. junius 5.
Balogh Istvan sk.
polgarmester

)

Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek
... ./2014. (VI.25.) hatarozata
haziorvosi feladat ellatasi szerzOdes elfogadasar61
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a Csakvar II. felnott haziorvosi korzetre, mely
tartalmazza Bodmer telepUles teljes kozigazgatasi teriiletere es valamennyi lakosara kiterjedo
haziorvosi feladatellatast, Dr. Kovacs Laszlo haziorvossal2014. augusztus 1-jetol a kovetkezo feladatellatasi szerzodest fogadja el:

,FELADAT-ELLATASI SZERZODES
EGESZSEGUGYI SZOLGALTATAS NYUJTASAROL
A megallapodas letrejott egyreszrol Csakvar Varos Onkormanyzata (8083 Csakvar, Szabadsag ter
9. kepviseleteben eljar: Katonane dr. Venguszt Beatrix polgarmester)
es Bodmer Kozseg
Onkormanyzata (8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58. kepviseleteben eljar: Balogh Istvan polgarmester)
mint az egeszsegiigyi kozszolgaltatasr61 gondoskod6 szervek (a tovabbiakban: Onkormanyzatok),
masreszrol az EMPATIA-2002 Egeszsegiigyi Beteti Tarsasag ( szekhelye: 8083 Csakvar, Szabolcs
koz 3.telephelye: 8083. Csakvar, Szabadsag ter 5. es 8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58.) kepviseleteben
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eljar: dr. Kovacs Laszlo vezeto tisztsegviselo, mint egeszsegi.igyi szolgaltat6 (a tovabbiakban:
Egiszsigiigyi Szo/g(i/tat6) kozott alulirott napon, az alabbi feltetelekkel :
Ez a Megallapodas a felek kozott a csakvari II. sz. felnott haziorvosi korzet ellatasara jott letre,
amelynek reszet kepezi Bodmer kozseg, ahol az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 vegyes (felnott es
gyermek ) egeszsegi.igyi szolgaltatast lat el.

Az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 neveben tevekenyseget vegzo orvos, mint szemelyes ellatasra kotelezett
orvos:
Dr. Kovacs Laszlo (1953.07. 27. Marosvasarhely, an: Panczet Etelka) aki rendelkezik a
feladatellatashoz sziikseges praxisjoggal
Orvosdoktori oklevet szama: 5657/11.09.1981.
Haziorvostan oklevel szama: 497/1996.
Adoszam: 21397231-1-07
Orvosok Orszagos Nyilvantartasaban: 46145
Magyar Orvosi Kamara tagja
AI ALTALANOS RESZ

Bevezetis
1./ Felek kijelentik, hogy a haziorvosi ellatasi tevekenysegre vonatkoz6 szabalyokat e megallapodas
keretei kozott allapitjak meg.
A felek mindegyike bhja i.igydonto szerve felhatalmazasat jelen szerzOdes megtargyalasara es
megkotesere. Csakvar Varos Onkormanyzata es Bodmer Kozseg Onkormanyzata koltsegvetesi szerv,
dr. Kovacs Laszlo pedig az EMPATIA-2002 Egeszsegi.igyi Beteti Tarsasag vezeto tisztsegviseloje,
szemelyes kozremiikodesre koteles orvos. Sem az Onkormanyzat, sem az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6
nem all csod, felszamolas vagy vegelszamolas hatalya alatt a szerzodes megkotesekor.
2./ Felek rogzitik, hogy a haziorvosi egeszsegi.igyi szolgaltatas telephelye az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6
resztulajdonat kepezo Csakvar , Egeszseghaz" Tarsashaz 8083 Csakvar, Szabadsag ter 5., illetve a
helyi onkormanyzat altai rendelkezesere bocsatott 8085 Bodmer, Vasvari Pal u. 58 sz. alatti rendelo.
Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 a helyettesiteserol sz616 tajekoztat6 hirdetmeny, illetve szakmai hirdetmeny
(pl. sziirovizsgalat szervezese) kivetelevel egyeb, az orvosi alapellatast erinto hirdetmenyt sem az
altala hasznalt rendelohelyisegekben, sem egyeb nyilvanos helyen semmilyen formaban nem helyezhet
ki, vagy tehet kozze, arra kizar6lag az Onkormanyzatokjogosultak.
3./ Az Onkormanyzatok megbizzak Egeszsegi.igyi Szolgaltat6t, hogy a mindenkor hatalyos
jogszabalyok alapjan felnott praxis kereteben, felnottek ellatasara vonatkoz6an a haziorvosi ellatast
biztositsa, teri.ileti ellatasi es szemelyes feladat-ellatasi kotelezettseggel.(Bodmeron vegyes jellegii
ell<itas biztositasaval).
Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 az i.igyeleti orvosi ellatasban nem vesz reszt.
4.1 A Bodmeri Onkormanyzat az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 reszere teritesmentesen rendelkezesre
bocsatja a Bodmer, Vasvari Pal u. 58. szam alatt levo orvosi rendelot, ahol az Egeszsegi.igyi
Szolgaltat6 heti ket alkalommal ket, illetve masfel 6raban koteles Bodmer kozseg teljes lakossagat
ellatni.
A rendelesi idorol, annak valtozasar61, a helyettesites rendjerol Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 koteles a
lakossagot idoben ertesiteni.

5./A bodmeri orvosi rendelo berendezesi targyait Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 szinten terites mentesen
hasznalja, a leltar alapjan atvett eszkozoket anyagi felelosseget vallal.(Az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6
rendelkezesere bocsatott berendezesi targyak es felszerelesek leltara a jelen szerzodes 1. sz.
mellekletet kepezi). Az Egeszsegi.igyi Szolgaltat6 az orvosi rendelot, annak felszereleset masnak
semmilyenjogcimen nem adhatja hasznalatba, azok a helyi onkormanyzat tulajdonat kepezik.
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6.1 A Bodmeri Onkonnimyzat vallalja, hogy az 50.000.-Ft egyedi beszerzesi erteki.i gep-, mi.iszer es
egyeb targyi eszkozoket a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen biztositja, a
jogszabalyvaltozasokb61 eredo uj beszerzesekrol 50.000.-Ft-ot meghalad6 egyedi ertekben
gondoskodik. Ezen uj eszkozoket teritesmentesen az Egeszsegligyi Szolgaltat6 rendelkezesre bocsatja.
A rendelo felszereleset kepezo 50.000-Ft osszeget meg nem halad6 targyi eszkozok beszerzeserol az
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 gondoskodik.
A felek jogai es kotelezettsegei

)

7./ Az Egeszsegligyi Szolgaltat6 kotelezettseget vallal arra, hogy
• a megallapodas alapjan Csakvar V aros kozigazgatasi teriilete szerinti II. szamu haziorvosi
korzetben - a 4/2000. (II.25.) EiiM rendeletben eloirtaknak megfeleloen - teriileti ellatasi
kotelezettseg mellett a felnott haziorvosi szolgalatot ellatja (Bodmeron a teljes lakossagot) .
• a ra vonatkoz6 szakmai es etikai szabalyoknak megfeleloen latja el tevekenyseget,
• akadalyoztatasa eseten helyettesiteserol es az ahhoz sziikseges szakszemelyzet biztositasar61,
valarnint annak dijazasar61 gondoskodik. A helyettesites napjar61, idotartamar61 haladektalanul
koteles ertesiteni az Onkormanyzatokat, a helyettesitessel j~r6 valamennyi koltse_get ~i~el}~
• a helyettesitest a szolgaltat6 telephelyen latja el; 0- ~-tfo )~ ().~1/tA' ~ .
helyettesiteserol sz616 tajekoztat6, hirdetmeny, illetve szakmai hirdetmeny (pl. szi.irovizsgalat
szervezes) kivetelevel egyeb, a csakvari, illetve bodmeri orvosi alapellatast erinto hirdetmenyt
sem az altala hasznalt rendelohelyisegben, sem egyeb nyilvanos helyen semrnilyen formaban
nem helyezhet ki, vagy tehet kozze, arra kizar6lag az Onkormanyzatokjogosultak.

8.1 Az Onkormanyzatok kotelezettseget vallalnak arra, hogy a haziorvosi szolgaltatas fmanszirozasi
felteteleit jelen szerzOdes szerint biztositjak.

B/BAZIORVOSITEvEKENYSEGSZABALYOZASA
9.1 Az Egeszsegligyi Szolgaltat6 haziorvosi tevekenyseget a megallapodas 2. pontja szerinti
rendeloben Csakvaron heti 36,5 6raban koteles ellatni az alabbiak szerint:
HetfO:
kedd:
szerda:
CsiitOrtok:
pentek:
)

12.30-18.30
7.30-11.15
12.30-18.30
7.30-11.15
7.30-14.30

Bodmeron:
Kedd: 11.30-13.00
Csiitortok 11.30-13.30

Rendelif lzelyiseg is berendezesei,felszerelesei
10./ Jelen szerzodes megkotesekor a csakvari rendelo helyisegerol, a rendelo helyiseg berendezesi es
felszerelesi targyair61, azok hasznalatra alkalmas allapotar61, p6tlasar61, a jogszabalyban eloirt
minimum feltetelek biztositasar61 az Egeszsegligyi Szolgaltat6 koteles gondoskodni.
11./A bodmeri onkormanyzat, mint tulajdonos gondoskodik a haziorvosi rendelot magaban foglal6
epiilet karbantartasar61, viseli a rendelo rezsikoltseget. Az 50.000.-Ft ertekhatart cl ncm ero eszkozok
felujitasar61, javitasar61 az Egeszsegligyi Szolgaltat6, az ezt meghalad6 erteku eszkozok felujitasar61
es p6tlasar61 a helyi onkormanyzat gondoskodik.

Szemelyi feltitelek
12./ Az Egeszsegligyi Szolgaltat6 koteles a haziorvosi tevekenyseg ellatasahoz sziikseges, megfelelo
szakkepzettseggel rendelkezo noverszemelyzetet biztositani. A noverek torvenyes foglalkoztatasaert,
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beriik es kozterheik megfizeteseert, havi beosztasuk elkesziteseert, helyettesitesuk megszervezeseert, a
nover tevekenysegeert, a szakmai szabalyok megtartasaert az Egeszsegligyi Szolgaltat6 felelos.
Az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 mas egeszsegligyi szolgaltat6 helyettesiteset sajat rendelojeben is
vegezheti.
Penziigyi feltetelek
Hiiziorvosi tevekenyseggel kapcsolatos gy6gyszerkoltseg, iizemanyagkoltseg, szerviz koltseg,
rezsikoltseg

13./ A haziorvosi tevekenyseggel kapcsolatos gy6gyszerkoltseget, a teriileti ellatas soran a gepjarmu
hasznalatahoz kapcsol6d6 iizemanyag, szerviz- es javitasi koltseget, valarnint a sterilizalassal, a
keletkezett veszelyes hulladek elszallitasaval kapcsolatos tevekenyseg koltseget teljes egeszeben az
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 viseli. Felek megallapodnak, bogy az eszkozok sterilizalasara, valarnint a
veszelyes hulladek szallitasara az Egeszsegiigyi Szolgaltat6 szerz6dik e tevekenysegre jogosultsaggal
rendelkezo tarsasaggal, illetve szervezettel. A csakvari orvosi rendelohelyiseg teljes rezsikoltseget az
Egeszsegligyi Szolgaltat6 viseli.
14./ A haziorvosi tevekenyseg finanszirozasat elsodlegesen az Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztar
Kozep-dunantuli Teriileti Hivatala biztositja. Az Onkormanyzatok hozzajarulnak ahhoz, hogy
Egeszsegligyi Szolgaltat6 kozvetleniil kosse meg a finanszirozasi szerzodest, tovabba a haziorvosi
alapellatas finanszirozasat az Egeszsegbiztositasi Penztar kozvetleniil az Egeszsegligyi Szolgaltat6
szarnlajara utalja. Az Egeszsegligyi Szolgaltat6 kotelezi magat, bogy az Onkormanyzatok keresere
annak megerkezeset koveto 5 naptari napon beliil az OEP altai biztositott finanszirozas beveteli
kimutatasat az Onkormanyzatok rendelkezesere bocsatja, az ellatotti kor letszamara, korosszetetelere
vonatkoz6 informaci6kkal egyiitt. Az Onkormanyzatok kotelezettseget vallalnak, bogy ezeknek az
Egeszsegligyi Szolgaltat6 altai biztositott adatoknak a kezeleset a nyilvanossag kizarasaval, zartan
vegzik.
15./ A teritesi dij elleneben igenybe veheto egeszsegiigyi szolgaltatasok dija az Egeszsegiigyi
Szolgaltat6t illeti meg.

C/VEGYESRENDELKEZESEK
Rendes felmondiis

16./ Az Onkormanyzatok ezen megallapodast indokolassal felmondjak, ha az Egeszsegiigyi
Szolgaltat6 e szerzodesben vallalt kotelezettsegeit irasbeli felsz6litas ellenere sem teljesiti, vagy
folytat6lagosan megszegi a jogszabalyban foglalt, mukodesere vonatkoz6 eloirasokat.
17./ Egeszsegiigyi Szolgaltat6 ezen megallapodast - indokolassal - jogosult felmondani, ha az
Onkormanyzatok a j elen megallapodasban foglalt kotelezettsegeiknek irasbeli felsz6litas ellenere sem
tesznek eleget.
18./ A rendes felmondas barmelyik fel reszerol a kozlese h6napjanak utols6 napjat61 szarnitott hat
h6nap utols6 napjara sz6lhat.
Rendkiviili felmondiis

19./ Az Onkormanyzatok ezen megallapodast rendkfviili felmondas keretehen felmoncljak, h<J az
Egeszsegiigyi Szolgaltat6 az onall6 egeszsegiigyi tevekenyseg vegzesere val6 jogosultsagat barmely
okb61 elveszti, vagy tole a tovabbiakban a feladat ellatasa objektiv okok alapjan nem varat6 el.
Kiirterites, kiirtalanitiis

20./ Felek megallapodnak abban, bogy ha korzetm6dositasra keriil sor, s az a haziorvost hatranyosan
erinti, karteritesre jogosult, melynek merteke a kieso OEP tamogatas kereteben kapott egy eves
idotartarnra sz616 osszeg.
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D/ ZAR6 RENDELKEZESEK
21./ E megallapodas 2014oaugusztus 10 napjat61 hatalyos, es hatirozatlan idore, de legalabb 5 evre

sz61.

22 ./ E megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a vonatkoz6 szakmai jogszabalyok, valarnint a
Ptk. rendelkezeseit kell alkalmaznio
A felek jelen szerzodest elolvastak, tartalmat megertettek, es mint akaratukkal rnindenben egyezot
j6vahagy6lag alairtako
Ajelen szerzodes alairasaval a korabbi, e targyban kotott valamennyi szerzodes hatalyat vesztio
Csakvar- Bodmer 20140 jUn.ius oo 00000

Katomine dr. Venguszt Beatrix
polgarmester

Dr. Kovacs Laszlo
haziorvos
EMPATIA-2002 Egeszsegiigyi Bt. kepviseloje

Balogh Istvan
polgarmester
A feladat -ellatasi szerzodest Csakvar V aros Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a 000002014 .(VI. 0. )
mig Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a 000.0 0./20140 (VI.25o) hatarozataval
j6vahagytao"

Hatarido: azonnal
FeleiOs: jegyzo
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Bicske Yaros, Csakvar Yaros, Alcsutdoboz, Bodmer, Csabdi, Felcsut, Gant es Obarok Kozsegek Onkonnanyzata Kepviselotestiiletei eloterjesztese es hatarozati javaslata.

Eloterjesztes
a Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi Megallapodasa
19. sz. modositasara.

Tisztelt Kepviselotestiilet!

A y ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas alabbiakban felsorolt tagi Onkormanyzatai Kepviselotestiiletei a ,Magyarorszag helyi onkormanyzatair61" sz616 2011. evi
CLXXXIX. torveny- Motv. - 89. § (2) bekezdese alapjan dontottek a Tarsulasb61 2014. junius 30.-napjaval torteno kivalasr61:
•
•

Yertesacsa Kozseg Onkormanyzata Kepviselotestiilete 188/2013. (XII.17.) szamu
hatarozataval,
Tabajd Kozseg Onkormanyzata Kepviselotestiilete 179/2013.(XII.18.) szamu
hatarozataval.

A Tarsulas 10 tagjanak letszama ezaltal 8 tagra valtozik, mely a Tarsulasi Megallapodas
2014. julius 1-jei hatalyli m6dositasat teszi sziiksegesse, mely m6dositasban mar a kivalasr61
dontest hoz6 tagok nem vesznek reszt.
A Tarsulasi Megallapodas 19. szamu m6dositasaban szerepelnek olyan javaslatok is, melyek
az Motv. tarsulasokra vonatkoz6 szabalyai idokozbeni jogertelmezese alapjan sziiksegesse
va16 m6dositasokat tartalmazzak, valtozott tovabba a donteshozatal eseten iranyad6 alland6
lakossagszam idopontja, - mivel az onkormanyzati valasztas eveben iranyad6 lakossagszamot
kell figyelembe venni, - valamint a Tarsulas feladatai k6reb61 a Harornhars 6voda fenntartasara vonatkoz6 szabalyok is hatalyon kiviil helyezest nyemek, s a mar megszunt kozos feladatellatasok is torlest nyemek.
Az eloterjesztes 1. sz. mellekletet kepezi a V ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas 19. sz. m6dositassal egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi Megallapodasa.
A Y ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas Tarsulasi Tanacsa arra kerte fel a Tarsulasi Megallapodas m6dositas tartalmaval egyetertve a tagi Onkormanyzatok Kepviselotestiiletet, hogy legkesobb 2014. junius 30.-napjaig az eloterjesztest megtargyalva dontesiiket hozzak meg.
Kerem a Tisztelt Kepviselotestiiletet a hatarozati javaslat elfogadasara.
Kelt. ..................... , 2014. junius ,

,

polgarmester

HATAROZATIJAVASLAT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On.kormanyzat Kepviselotestiilete megtargyalta a v ertes Tobbcelu
Kistersegi On.kormanyzati Tarsulas Tarsulasi Megallapodasanak 19. szamu m6dositasara vonatkoz6
javaslatot, melyben foglaltakkal egyetertve az alabbi dontest hozza:
I.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . On.kormanyzat Kepviselotestiilete a ,Magyarorszag helyi on.kormanyzatair61"
sz616 2011. evi CLXXXIX. torveny - Motv. - 88. § (2) bekezdese alapjan a Vertes Tobbcelu
Kistersegi On.kormanyzati Tarsulas - Bicsken, 2004. jllnius 28.-napjan kelt - Tarsulasi
Megallapodasat 2014. julius 1-jei hatallya1 az alabbiak szerint m6dositja, mely a 19. szamu m6dositas:
1.

A Tarsulasi Megallapodas I/1.12. es 1.15. pontjai hatalyukat vesztik, mel yet koveto
bekezdesben a 2010. januar 1-jei allapotu lakossagszamra vonatkoz6 datum 2014. januar 1.napjara m6dosul.

2.

A Tarsulasi Megallapodas III/2.1.2. es 2.9. pontjai hatalyukat vesztik.

3.

A Tarsulasi Megallapodas III/8. pontja ,(reszt vev6 onkormanyzat 14, kiveve Bicske,
Alcsutdoboz telepiilesek)" mondatresze hatalyat veszti.

4.

A Tarsulasi Megallapodas IV/11. pont utols6 bekezdeseben a ,6" tag ,5" tagra m6dosul.

5.

A Tarsulasi Megallapodas IV/14. pontja elsa bekezdeseben a ,jegyz6konyvvezet6" mondatresz
hatalyat veszti, helyebe a ,jegyz6konyv-hitelesit6" mondatresz lep.

6.

A Tarsulasi Megallapodas IV/15. pontja szovegezese mult idore: a ,megsziinik" mondatresz
,megsziint" mondatreszre m6dosul, mig 15.1.3. pontja otodik francia bekezdese ,eves
elszamolasok" mondatresze torlend6, helyebe ,zar6 elszamolas" mondatresz lep, egyidejiileg
,a beszamol6 (zarszamadas) elfogadasat megel6z6en" mondatresze szinten torlend6.

7.

A Tarsulasi Megallapodas IV/15.3. pontjaban a ,rogzitik" mondatresz ,rogzitettek"
mondatreszre m6dosul, egyidejiileg a 15.4.1. pont, valamint a 15.4.2. pont ,tobbi" mondatresze
hatalyat veszti.

8.

A Tarsulasi Megallapodas IV/15.6. es 15.7. pontja szovegezese mult idore m6dosul a 15.6.
pont ,sziinteti" mondatresze helyebe ,sziintette" mondatresz, mig a 15.7. pont ,adja"
mondatresze helyebe ,adta" mondatresz lep.

9.

A Tarsulasi Megallapodas VIII/1.2. pontja ,-koznevelesi-, mondatresze hatalyat veszti.

10.

A Tarsulasi Megallapodas IX. fejezete, X/6.2. pontja hatalyat veszti.

11 .

A Tarsubisi Megallapodas XT/2. pontjaban az 1. szamu fuggelek megnevezeseben a 18. szamu
m6dositas 19. szamu m6dositasra m6dosul.

12.

A Tarsulasi Megallapodas XI/7. pontja kiegesziil az alabbi 7.5. ponttal:
,7.5.

13.

A Tarsulasi Megallapodas 19. szamu m6dositasa 2014. julius 1-napjan lep hatalyba."

A Tarsulasi Megallapodas XI/8. pontja kiegesziil az ,es ... ./2014.(VI.. ... )" hatarozatszammal.
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II

14.

A Tarsulasi Megallapodas 1. szamu mellekleteben leva tablazat hatalyat veszti, helyebe az
alabbi tablazatlep:

Lakossagszama (fo)
2014. januar 01.

Onkormanyzat
megnevezese

Alcsutdoboz
Bicske
Bodmer
Csabdi
Csakvar
Felcsut
Gant
Obarok
Osszesen:
15.

1455
11801
254
1241
5240
1884
830
821

1461
12238
250
1240
5250
1894
821
836

6,10
51,01
1,04
5,17
21,88
7,90
3,42
3,48

23526

23990

100,00

A Tarsulasi Megallapodas 2. szamu melleklete cimeben a ,szakfeladati rend szerinti"
mondatresz hatalyat veszti, helyebe a ,szakmai" mondatresz lep, mig a tablazatban szereplo
szakfeladatok szama es megnevezese helyebe a ,kormanyzati funkci6k, allarnhaztartasi
szakfeladatok es szakagazatok osztalyozasi rendjerol" sz616 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet
alapjan bejelentett 2014. januar 1-napjat61 hatalyos alaptevekenysegek kormanyzati funkci6k
szerinti besorolasa lepett, melynek k6reb01 az alabbi kormanyzati funkci6k torlendok:
072112
082042
082044
091120
091130
096010
107055
041231

16.

Koltsegvetesi mukodesi
hozzajarulas aranya (%) 2013.
januar 1-jei lakossagszam alapjan

Haziorvosi iigyeleti ellatas
Konyvtari allomany gyarapitasa, nyilvantartasa
Konyvtari szolgaltatasok
Sajatos nevelesi igenyii gyermekek 6vodai nevelesenek, ellatasanak
szakmai feladatai
Nernzetisegi 6vodai neveles, ellatas szakmai feladatai
Ovodai intezmenyi etkeztetes
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgaltatas
Rovid idotartamu kozfoglalkoztatas

A Tarsulasi Megallapodas 1. szamu fiiggelekeben a 18. szamu m6dositast elfogad6
kepviselotestiileti hatarozatok helyebe a 19. szamu m6dositast elfogad6 hatarozatok szama lep.

n.
1.

A Kepviselotestiilet a Tarsulasi Megallapodast a I. pontban foglalt 19. sz. m6dositassal egyseges
szerkezetbe foglalja.

2.

Kepviselotestiilet felhatalmazza a Polgarmestert es a Jegyzot a Vertes Tobbcelu Kistersegi
Onkormanyzati Tarsulas 19. szamu m6dositassal egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi
Megallapodasanak alairasara, valarnint felkeri a Polgarmestert, hogy a Vertes Tobbcelu
Kistersegi Onkormimyzati Tarsulas Tarsulasi Tanacsa Elnoket a hatarozat kivonatanak
megkiildesevel a Kepviselotestiilet donteserol ertesitse.
Felelos:
polgarmester
Hatarido:

azonnal
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2. szamu mellt~klet
I. tervezet

Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulasrol

TARSULASIMEGALLAPODAS
19. szamu modositassal egyseges szerkezetben
- melyet a szoveg athuzasa es a dolt betiis szedes jelOI 1

A kisterseg lak6inak az onkorrminyzati kozszolgaltatasokhoz mine! teljesebb korben val6
hozzajutasa, a mind magasabb szintii ellatas es szolgaltatas biztositasa, a rendelkezesre a116
forrasok minel teljesebb, celszeriibb es optimalisabb felhasznalasa, valamint a kistersegi
egyiittmiikodes hosszu tavli biztositasa erdekeben - a bicskei kisterseg alabb nevezett
onkormanyzatai egyenjoglisaganak tiszteletben tartasaval, a kolcsonos el6ny6k es az aranyos
teherviseles alapjan tarsulasi megallapodast kotnek az alabbi feltetelekkel:

I.
Altalanos rendelkezesek
1. 2A jelen megallapodasban:
1.1.

Alcsutdoboz Kozsegi Onkormanyzat
szekhelye: Alcsutdoboz, J6zsef A. u. 5.
kepviseli: Olah Gyarfas polgarmester

1.2.

Bicske v arosi Onkormanyzat
szekhelye: Bicske, Kossuth ter 14.
kepviseli: Tessely Zoltan polgarmester

1.3.

Bodmer Kozsegi Onkormanyzat
szekhelye: Bodmer, Vasvari P. u. 58.
kepviseli: Balogh Istvan polgarmester

1.4.

Csabdi Kozsegi Onkormanyzat
szekhelye: Csabdi, Szabadsag u. 44.
kepviseli: Dr. Tank6 Karoly polgarmester

1.5.

Csakvar v aros Onkormanyzat
szekhelye: Csakvar, Szabadsag ter 9.
kepviseli: Katonane Dr. Venguszt Beatrix polgarmester

1.6.

3

M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozattal
M6dositotta a 61/2011. (VI. 22.) sz. hatarozattal
3
Hatalyon kiviil helyezve: 43/2013 . (XI.20.) szamu hatarozat
I

2

4

1.7.

Felcsut Kozsegi Onkonnanyzat
szekhelye: Felcsut, Fo u. 75.
kepviseli: Meszaros Lorinc polgannester

1.8.

Gant Kozsegi Onkormanyzat
szekhelye: Gant, Hegyalja u. 25.
kepviseli: Spergelne Radl Ibolya polgarmester

1.9.

4

1.10. Obarok Kozsegi Onkonnanyzat
szekhelye: Obarok, Iskola u. 3.
kepviseli: Borbir6 Mihaly polgarmester
1.11.

5

1.12. Tabajd Kozsegi Onkonnanyzat
s-zelffiel.ye-:--Tabajd,--t)Gzsa-Gy. u. 2.

)

kepviseli~t-Gyorgy

1.13.
1.14.

pelgaHTI-eS-t€r

6
7

1.15. Vertesacsa Kozsegi Onkormanyzat
~-lffie..J.-ye-;----¥erte-soosa,¥--Or6sm-a~
ke"fWi-se~ltan

1.16.

polgannester

8

(a tovabbiakban egyi.itt a kisterseg tagjai) 2004. junius 28. napjat61 letrehoztak a Vertes
Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulast (tovabbiakban: Tarsulast).
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A hatarozatkepesseg es a szavazas eredmenyenek megallapitasa soran az Motv. 146. § (3)
bekezdese alapjan: a ,helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek va.Iasztasar61"
sz616 2010. evi L. torveny 3. §-a szerinti, a helyi onkormanyzati kepviselok es
polgarmesterek a.Italanos va.Iasztasa evenek januar 1-jei allapot szerinti lakossagszamot kell
figyelembe venni. A 2014. januar 1-jei allapot szerinti lakossagszamot az 1. szamu
melleklet rogziti.
Az Motv. 90. § (2) bekezdese alkalmazasa, azaz a miikodesi koltsegek viselese tekinteteben
a mindenkor hatalyos koltsegvetesi torvenyben meghatarozott lakossagszam az iranyad6.

2. A Tarsuhis neve: V ertes Tobbcelii Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas
3. A Tarsulas szekhelye: 2060 Bicske, Hosok tere 4.

4

Hatalyon kivlil helyezve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
Hatalyon kivlil helyezve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
6
Hatalyon kivlil helyezve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
7
Hatalyon kivlil helyezve: 43/2013 . (X1.20.) szamu hatarozat
8
Hatalyon kivlil helyezve: 43/2013 . (XI.20.) szamu hatarozat
9
M6dositotta: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
5

5
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4.

A Tarsuhis miikodesi teriilete:
teriilete.

az 1. pontban szereplo onkormanyzatok kozigazgatasi

5.

A Tarsulas jogallasa: jogi szemely, gazdalkodasara a koltsegvetesi szerv miikodesere
vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni.

6.

A Tarsulas belyegzoje: kor alakU, kozepen a Magyarorszag cimere, a kor szelen a Vertes
Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas korbefut6 felirattal, 3 darab.

7.

11

A Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati
Onkormanyzata: Bicske v arosi Onkormanyzat.

Tarsulas

kijelolt

szekhely

II.
A Tarsulas celja

A Tarsulas elsodleges celja: a tersegi celok meghatarozasa es megval6sitasa az artikulalt es
osszehangolt telepiilesi erdekek alapjan, hozzajarulva a versenykepesseg es az eletminoseg
javitasahoz.
Ennek erdekeben a terseg koz- es maganszereploi kozotti egyiittmiikodes f6rumainak
megteremtesevel, a parbeszed es az erdekegyeztetes fenntartasaival a tersegben leva
kreativitas felszinre hozasaval, az egyiittmiikodes eloremozditasaval horizontalis
kommunikaci6t, a terseg erdekeinek kepviseletevel, kozvetitesevel a telepiilesi, megyei,
regionalis, kozponti szervekkel es nemzetkozi szervezetekkel val6 egyeztetesevel vertikalis
kommunikaci6t vegez.
A versenykepesseg es az eletminoseg javitasa erdekeben vezeto szerepet vallal,
erdekegyezteto, koopera16 es forrasszervezo funkci6t tolt be a tersegi politika kialakitasaban.
III.
A Tarsulasra atruhazott feladat- es hataskorok

1. 12
2. Kozszolgaltatasi feladatellatas
2.1.

13

2.1.1. 14
2.1.2. A Tarsulas 2009. augusztus 1 i kezd6 h~
feladatellatasban reszt vev6 Onkormanyzatok kozigazgatasi teriiletere
kiterjedoen kozoktatasi intezmeny kozvetlen fenntartasa utjan, biztositja az
e-ve ·
··
'tasat, telj~
keretooen a gyennekek napkozbeni ellatasa er-de--Mb~
2013. junius 30 napjaig, ezen id6pontot k6vet6en mindaddig amig a
Haromhars 6voda es mmak Csabdi Tag6vodaja fenntart6i jogat atad6
Alcsutdoboz Kozseg Onkormanyzata az----6-vedai neveh~si fel.adat s az
inte:zmeny fenntart6i joganak-- a.tadasara vonatkoz6 megallapodasat
felmondja, avagy Felek kozos megegyezessel megsziintetik.
2.1.3. 15
10

M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozattal
M6dositotta a 104/2012. (X1.28.) szamu hatarozattal es a 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat.
12
Hatitlyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
13
Hatitlyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
14
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
15
Beillesztette: 20/2009. (111.13.) es 40/2009. (V.27.) sz., hatalyon kiviil helyezte: 61/2011.(V1.22.) sz. hatarozat
11

6

)

2.2. 16
2.3. 17
2.4.18
2.5.19
2.6.20
2.7.21
2.8.22
2.8.1.
2.8.2.
2.9. 23 A-+arsulas sz8F!effi,keero.ffi.a1ja-es--:i:i-zemelteti-a--,s-ze-~-es szocialts
ellatasokr61" sz616 1993. evi III. tv. 60. § (6) bekezdeseben meghatarozott
Falugondnoki es tanyagondnoki szolgaltatast Bodmer es Ujbarok telepUleseken
wgalabb 2013. juni-us-34-fl-ar~zen idopentBt-k&veteen~-ad-ate-+J..at$
~n idopontig val6sul m~rintett oak:
' *i:ikk-el
letrejov6 , Magyarorszag helyi onkormanyzatair61" sz616 2011. evi CLXXXIX.
tovabbiakban: Motv.
87. § a szerinti jogi szemelyisegu tarsulas a
torveny
t~-yse.~ogeros mukodesi engede-l.J..yel nem t=endel-kez-ik-:2.10.

24

3. Kozrendi es kozbiztonsagi feladatok szeles partnersegi kapcsolatra epU16 kozbiztonsagi,
bunmegel6zesi programok megval6sitasa:
3.1. A kistersegben muk6d6 rend6rsegi szervekkel val6 folyamatos kapcsolattartas a
kozrend es a kozbiztonsag helyzetet illet6en.
3.2. 6sszehangolja a rend6rsegi es az onkormanyzati szervek tevekenyseget, kU16n6sen a
helyi kozbiztonsagot erint6 kerdesekben.
3.3. A Tarsulas tagjai kozosen egyiittmlikodve reszt vesznek palyazatfigyel6 es
palyazatkeszit6 feladatokkal a kozbiztonsagot szolgal6 anyag1 eszkozok
biztositasaban.

3.4. Szakmai es nyilt napok tartasa - a rend6rseggel egyiittmukodve - a lakossag
szeleskoru felkeszitese, az aldozatta valas megel6zese es a lakossag kozbiztonsaggal
kapcsolatos igenyei felmerese celjab61.
3.5.

25
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Hatalyon kiviil helyezve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat
Hatalyon kiviil helyezte a 62/2005 . (IX. B.) sz. hatarozat
19
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
20
Hatalyon kiviil helyezte a 55/2008. (IX.10.) sz. hatarozat
21
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
22
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
23
Beillesztette a 13/2008. (II.27.) sz. hatarozat, m6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
24
Hata1yon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
25
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
18
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4.

A T<hsulas feladat- es hataskoreinek ellatasa erdekeben koltsegvetesi intezmenyt,
gazdalkod6 szervezetet, nonprofit szervezetet es egyeb szervezetet alapithat, gyakorolja az
alapit6i jogokat, kinevezi vezetoiket, ellatja koltsegvetesi felligyeletiiket. A tobbcelu
kistersegi tarsulas olyan vallalkozasban vehet reszt, amelyben felelossege nem haladja
meg vagyoni hozzajarulasanak merteket.

5.

27

Szabadidos es sporttevekenyseg

5.1.

6.

29

28

A Tarsulas tamogathatja, megszervezheti es koordinalhatja, valamint
egyiittmiikodhet a szabadidos es sporttevekenysegi feladatok szeles partnersegre
epiil6 programok megval6sitasaban.

Idegenforgalom es turizmusfejlesztesi feladatok

6.1. A Bicskei kisterseg idegenforgalmi ertekeit megjelenit6 kozos kiadvanyok
megjelenesenek elosegitese.
6.2. 30 Idegenforgalmi, turisztikai kozos rendezvenyeket szervezhet, koordinalhat.
6.3. 31 Palyazatokat nylijthat be a Bicskei kisterseg turisztikai es idegenforgalmi
ertekeinek megorzesere.

7.32 33

34

Koordinalhatja a gyepmesteri feladatok kistersegi szintii ellatasat (~
onkormanyzat 14, kiveve Bicske, Alcsutdoboz telepiilesek)
35

8.

IV.
A Tarsuhisi Tanacs tisztsegviselOi,
A Tarsulasi Tanacs bizottsagai
A Tarsulas szervezete es miikodese

36

1. 37 •38 A Tarsulas szervei: a Tarsulasi Tanacs,
Penziigyi es Koltsegvetesi Bizottsag
az elnok es alelnok,
2.

39

A Tarsulas kozos donteshoz6 szerve a Tarsulasi Tanacs.

26

M6dositotta 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
Beillesztette a 30/2008. (IV.23 .) sz. hatarozat
28
M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
29
Beillesztette a 31/2008. (IV.23.) sz. hatarozat
30
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
31
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
32
Beillesztette a 80/2009. (X.28.) .sz. hatarozat, de nem lepett hatalyba Bicske Yaros Onkormanyzata nem tamogatja.
33
J6vahagyta Bicske Yaros Onkormanyzat kepvisel6-testiilete a 162/2010. (V1.10.) szamu hatarozataval.
34
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat, hata1yon kiviil helyezve: 43/2013. (XI.20.) sz. hatarozat.
35
Beillesztette a 140/2010. (IX. 29.) sz hatarozat, m6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
36
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
37
M6dositotta 61/2011. (VI. 22) sz. hatarozat
38
M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
39
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
27
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3.

40

A Tarsulas tagjait az 6nkonnanyzatok polgannesterei h~pviselik.

A Polgannester akadalyoztatasa esetere, annak idotartamara a delegalt szemely az ot
helyettesito alpolgannester, vagy az adott telepUles kepviselotestiiletenek a polgannester
helyettesitesenek rendjerol sz616 dontesben meghatarozott kepviselotestiileti tag.
A helyetteskent eljar6 alpolgarmester vagy kepviselotestiileti tag jogai es kotelessegei
azonosak a polgarmester jogaival es kotelessegeivel. A Tanacs Ulesen a szavazati jog
gyakorlasahoz a resztvevo helyettesnek eseti meghatalmazassal kell rendelkeznie.
4. A Tarsulasi Tanacs kizar6lagos feladata, hataskore:
a) a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat megallapitasa,
b) 41
c) a koltsegviseles aranyanak megallapitasa,
d) a tisztsegviselok, bizottsagok megvalasztasa,
e) A k6z6s feladatellatast szolgal6 megallapodasok megkotese, koltsegvetesi szerv
fenntart6i joganak atadas-atvetele.

)

42

f)

A Tarsulas altai fenntartott koltsegvetesi szervek - intezmenyek - vezetoi
allashelyere palyazati felhivas kozzetetele, a vezeto megbizasa, a vezetoi megbizassal
Intezmeny,
egyidejii illetmenyenek megallapitasa, megbizasanak visszavonasa, g)
gazdalkod6 szervezet alapitasa eseten, - a vonatkoz6 penziigyi es
agazati
jogszabalyokban meghatarozott- alapit6i, iranyit6i jogkorben hozand6 dontesek.

h)

43

i) A mindenkori hatalyos koltsegvetesi torvenyben meghatarozott esetekben a k6z6s
feladatellatast szolgal6 ellatasi szerzodes, kozoktatasi megallapodas, egyeb polgari
jogi szerzodes megkotese.
A Tarsulasi Tanacs miikodesevel kapcsolatos egyeb kerdeseket a Tarsulas sajat maga
allapitja meg a szervezeti es miikodesi szabalyzataban.
44
A Tarsulasi Tanacs alakul6 Ulesen mondja ki megalakulasat.
5.

()

A Tarsulasi Tanacs az alakul6 Ulesen megvalasztja a Tarsulasi Tanacs elnoket, az
alakul6, avagy az azt koveto elso Ulesen elfogadja:
5.1.
5.2.
5.3.
6.

a Tarsulas Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatat,
megvalasztja az aleln6k6t,
s a Penziigyi es Koltsegvetesi Bizottsaga tagjait.

45

A Tarsulasi Tanacs donteset Ulesen hatarozattal hozza. A Tarsulasi Tanacs minden
tagjanak egy szavazata van.

40

M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
42
M6dositotta a 104/2012. (X1.28.) szamu hatarozat
43
Hatalyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
44
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
45
M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
41
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7.

46

A Tarsulast az elnok akadalyoztatasa eseteben az alelnoke kepviseli - egyiittes
akadalyoztatas eseten a korelnok - es latja el az iiles 6sszehivasaval, vezetesevel
kapcsolatos teend6ket.

8. Az iilest 6ssze kell hivni a torveny altai meghatarozott esetekben azzal, hogy a Tarsulasi
Tanacs evente legalabb hat alkalommal iilesezik.
47

A Tanacs iileset ossze kell hivni a Tarsulas tagjai egynegyedenek a Tarsulas bizottsaganak, tovabba a Fejer Megyei Kormanyhivatal vezet6jenek az iiles 6sszehivasanak indokat
tartalmaz6 inditvanyara annak kezhezvetelet k6vet6 15 napon beliil az iiles indokanak,
id6pontjanak, helyszinenek es napirendjenek meghatarozasaval.
9.
10.

48

A Tarsulasi Tanacs akkor hatarozatkepes, ha iilesen a szavazatok tobb, mint felevel
rendelkez6 tag jelen van. A hatarozatkepesseget folyamatosan figyelemmel kell kisemi.
49

Az egyszerii tobbseget igenyl6 szavazat elfogadasahoz legalabb annyi tag igen
szavazata sziikseges, amely meghaladja a jelen lev6 tagok szavazatainak felet, melynek
hianyaban a Tarsulasi Tanacs a javaslatot elutasitja.

11. Min6sitett tobbseg sziikseges:

a) a kisterseg fejleszteset szolgal6 - penziigyi hozzajarulast igenyl6 - tarsulasi palyazat
benyU.jtasahoz, az ahhoz sziikseges telepiilesi hozzajarulas meghatarozasahoz, tovabba
a tarsulas koltsegvetesenek elfogadasahoz, m6dositasahoz, a zarszamadas
elfo gadasahoz,
b) zart iiles elrendelesehez,
c) a hataskorebe utalt valasztas, kinevezes, felmentes, vezetoi megbizas adasa, illet6leg
visszavonasa, kizarasr61 val6 dentes es
d) abban az iigyben, amit az SZMSZ meghataroz,
e) a tarsulas feladat- es hataskorenek ellatasara szolgal6 koltsegvetesi intezmeny,
gazdalkod6 szerv alapitasahoz, vezet6inek kinevezesehez, intezmeny fenntart6i
joganak atadas-atvetelehez.
50

A min6sitett tobbseghez legalabb 6 5 tag igen szavazata sziikseges, amely eleri a tagok
altai kepviselt telepiilesek lakossagszamanak a felet.
12.

51

A Tarsulasi Tanacs donteset az iilesen hatarozat formajaban nyilt szavazassal hozza
meg.
12.1. A Tarsulasi Tanacs nev szerinti szavazast tart:

a Tarsulasi Tanacs tagjai legalabb egynegyedenek inditvanyara,
tovabba a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatban meghatarozott iigyekben.

ugyanazon iigyben, egy izben lehet nev szerinti szavazast javasolni es tartani.
46

M6dositotta a
M6dositotta a
48
M6dositotta a
49
M6dositotta a
50
M6dositotta a
51
M6dositotta a
47

104/2012. (XI.28 .) szamu hatiirozat
104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
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Nines helye nev szerinti szavazasnak:
bizottsag letszama es osszetetele,
avagy ugyrendi javaslat kerdeseiben.
12.2. A Tarsulasi Tanacs titkos szavazast tarthat a 12.6. pontban meghatarozott
ugyekben.
12.3. A nyilt szavazas, a nev szerinti es a titkos szavazas m6djanak meghatarozasar61 a
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat rendelkezik.
12.4. A Tarsulasi Tanacs iilesenek vezet6je allapitja meg a szavazas eredmenyet.
Amennyiben a szavazas eredmenye tekinteteben ketseg merul fel, ugy a Tarsulasi
Tanacs barmely tagja keresere a szavazast egy alkalommal meg lehet ismetelni.
12.5. A Tanacs iilese nyilvanos.
12.6. A Tarsulasi Tanacs:
12.6.1. zart iilest tart osszeferhetetlensegi, meltatlansagi, kimntetesi ugy
targyalasakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljaras eseten;
12.6.2. zart ulest tart az erintett keresere valasztas, kinevezes, felmentes, vezet6i
megbizas adasa, annak visszavonasa es allasfoglalast igenyl6 szemelyi ugy
targyalasakor;
12.6.3. zart Ulest rendelhet el a vagyonaval va16 rendelkezes eseten, tovabba az
altala kiirt palyazat felteteleinek meghatarozasakor, a palyazat
targyalasakor, ha a nyilvanos targyalas a Tarsulas vagy mas erintett uzleti
erdeket sertene.
12.6.4. A zart iilesen a Tarsulasi Tanacs tagjai, a munkaszervezeti feladatokat
ellat6 Polgarmesteri Hivatalt vezet6 jegyz6, s az Motv. 46. § (3)
bekezdeseben meghatarozott tovabbi szemelyek lehetnek jelen.
52

13.

A Tarsulasi Tanacs alakul6 iilesen, min6sitett tobbseggel es titkos szavazassal tagjai
sorab61 elnokot, alelnokot_valaszt. Az elnok szemelyere a Tarsulasi Tanacs barmely tagja
javaslatot tehet. Az alelnok szemelyere az elnok tesz javaslatot.

14.

53

A Tarsulasi Tanacs Uleser61 jegyz6konyvet kell kesziteni. A jegyz6konyvet az elnok, a
munkaszervezeti feladatokat ellat6 Bicskei Polgarmesteri Hivatalt vezet6 jegyz6 es a
Tarsulasi Tanacs altai felhatalmazott tag, mint j eg)rzokon'y''.Pv'e"C.et-B jegvz6konvv-hitelesit6
irja ala. A jegyz6konyv elkesziteser61, es a Kormanyhivatalhoz 15 napon beliil torten6
telterjeszteser61 a Tanacs elnoke gondoskodik.
A jegyz6konyvre az Motv.-nek a kepvisel6testlileti Ulesr61 keszitett jegyz6konyvre
vonatkoz6 52. § (1) bekezdeseben meghatarozott szabalyait kell alkalmazni.
A zart Ulesr61 kiilon jegyz6konyvet kell kesziteni.

52
53

M6dositotta a 104/2012. (X1.28 .) SZ<imu hatarozat
M6dositotta a 104/2012 . (X1.28 .) szamu hatarozat
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15.54

55 56 57 58

15. 59A T•hsulas a munkaszervezeti feladatait - a dontesek el6kesziteset, vegrehajtasat,

szervezeset- 2013. januar 1-i hatallyal a Tarsulas szekhelye Polgannesteri Hivatala: a
Bicskei Polgannesteri Hivatal - melynek szekhelye: 2060 Bicske, H6sok tere 4. sz.,
tovabbiakban: Polgarmesteri Hivatal - latja el, a V ertes Tobbcelu Tarsulas
Munkaszervezete, mint helyi onkormanyzati koltsegvetesi szerv 2012. december 31napjan megszunik megsz{int.
15.1.

A Polgarmesteri Hivatal, mint munkaszervezet feladata kiilonosen:
15.1.1. A Tarsulasi Tanacs iileseinek, donteseinek el6keszitese, donteseinek

vegrehajtasa.
15.1.2. A Tarsuiasi Tanacs koltsegvetesenek vegrehajtasa, a koltsegvetesi

gazdaikodassal kapcsoiatos feiadatok ellatasa.
15.1.3. A koltsegvetesi gazdalkodas koreben kiiionosen:

A Tarsulas es koltsegvetesi szerve koitsegvetesi tervezetenek,
zarszamadas tervezetenek ei6keszitese.
Az informaci6szoigaltatas, a penzforgaimi jelentesek eikeszitese.
A Tarsulas altai benytijtott paiyazatokkai kapcsoiatos eiszamoiasi
feiadatok vegzese a kozremUkod6 szervezet, a Magyar
Allarnkincstar, a kedvezmenyezett Onkormanyzatok, vaiamint
egyeb szervek fele.
Az Onkormanyzatok altai biztositott bevetelek feihasznalasanak
elszamoiasa a tagi Onkormanyzatok fele.
A Haromhars Ovoda fenntartasavai kapcsolatos eves elszmnolasok
zaro elszamolas (kiiionoskeppen: az aiiami koltsegvetesi
hozzajaruiasok, az onkormanyzati hozzajaruiasok, vaiamint
Ietszam eiszamoiasok) elkeszitese es dokumentalt egyeztetese az
erintett onkormanyzatokkal.
a beszmnol6
(zarszamadas)
elfogadasat megel6z6en.
Tarsulasi Tanacs egyedi hatarozataban fogialt feiadatok
vegrehajtasanak, illetve penzforgaimi eiszamoiasanak eikeszitese.
15.2.

A Tarsuiasi Tanacs neveben tett koteiezettsegvallaias, valamint utaivanyozas
penziigyi ellenjegyzesere Bicske Yaros Onkormanyzata Jegyz6je- tovabbiakban:
Jegyz6- altai irasban kijelolt koztisztvisel6(k) jogosult(ak).

15.3.

A Tarsulasi Tanacs, Bicske V aros Onkormanyzata, s a munkaszervezeti
feiadatokat ellat6 Poigarmesteri Hivatai a V ertes Tobbcelu Tarsuias
Munkaszervezete megsziineset kovet6 els6 napi, azaz 2013. januar 1-i hatallyai
kiiion Megaiiapodas kereteben rogzitik rogzitettek:

54

M6dositotta a 74/2007. (XI.21.) sz. hatarozat
M6dosftotta a 75/2008. (IX.l2) sz. hatarozat
56
M6dositotta a 36/2009. (IV.22.) sz. hatarozat
57
M6dositotta a 67/2009. (XI.23.) sz. hatarozat
58
Hata!yon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
59
Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
55
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15.3.1. a koltsegeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesithetok, es
15.3.2. melyeket evenkent a T<irsulas eves koltsegvetesi tervezetenek
ismereteben a felek felUlvizsgalnak, s k6z6sen m6dositanak, valamint
15.3.3. a Megallapodas mellekletet kepezi a Y ertes Tobbcelu Tarsulas
Munkaszervezete ing6 vagyonanak leltara.
15.4.

A Polgarmesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai ellatasahoz sziikseges
mukodesi koltsegeket a Tarsulas tagjai az alabbiak szerint viselik:

15.4.1. A Haromhars 6voda penziigyi gazdalkodasi feladatai ellatastihoz
sziikseges IX/14. 4. po-nt---sze-fi.nti- l fO foglalkoztatasi k~
Alcsutdoboz K--0-zseg Onkormanyzata-es Csabdi Kozseg Onkofllliffi-yzata
gyermekletszarn aranyosan,
15.4.2. a tOObi feladatellatashoz kapcsol6d6 foglalkoztatasi es dologi koltsegeket
az bnkormanyzatok Iakossagszam aranyosan viselik.
15.5.

A Polgarmesteri Hivatal altai - a Tarsulas mukodesevel kapcsolatos feladatokat
ellat6 - foglalkoztatottak felett a munkaltat6i jogokat Bicske Yaros
Onkormanyzata Jegyzoje gyakorolja.
A Jegyzo munkaltat6i jogkoreben kijeloli azon koztisztviselo(ke)t, aki(k) a
Tarsulasi Tanacs tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekinteteben
kapcsolattartasrajogosult(ak) s koteles(ek), melyrol- sa valtozasair61- a Tanacs
tagjait tajekoztatja.

15.6.

A Tarsulasi Tanacs a Y ertes Tobbcelu Tarsulas Munkaszervezete koltsegvetesi
szervet az Aht. 11. § (2) bekezdes szerinti beolvadassal sz.iin-te-ti sziintette meg
akkent, hogy:

15.6.1. a munkaszervezeti feladatok
Polgarmesteri Hivatal,

tekinteteben jogut6dnak

a

Bicskei

15.6.2. vagyoni jogut6dnak a y ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati
Tarsulas minosiil azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellatasahoz
sziikseges ing6sagok hasznalati jogat a Tarsulas a Polgarmesteri Hivatal
reszere biztositja.
15.7.

Bicske Yaros Onkormanyzat Kepviselotestiilete a Polgarmesteri Hivatal Alapit6
Okiratanak m6dositasat, a Tarsulasi Tanacs a Yertes Tobbcelu Tarsulas
Munkaszervezete megsziinteto okiratat a 15.6. pontban foglalt tartalommal a6j-a
adta ki.

16. A Tarsulasi Tanacs tagjai evente egyszer beszamolnak kepviselo-testiileteiknek a
Tarsulasi Tanacsban vegzett tevekenysegiikrol, kozmeghallgatason a telepiiles lakossagat
tajekoztatjak.
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17. A 3 tagli Penzugyi es Koltsegvetesi Bizottsag elnoket es tagjait sajat sorab61 a Tarsulasi

Tanacs valasztja, melynek feladata kUlonosen
a) a Tarsulasi Tanacs hatarozatai vegrehajtasanak az ellenorzese,
b) a Tarsulas penziigyi es gazdalkodasi tevekenysegenek figyelemmel kiserese,
vizsgalata;
c) a tagsagi dij befizetesenek, az anyagi tamogatasok idoaranyos befizetesenek
ellenorzese;
d) 60 a Tarsulas gazdalkodasanak es miikodesenek ellenorzeserol a Tarsulasi Tanacsnak
torteno beszamolas.
18.

61

19.

62

21.

64

22.

65

23. 66 A Tarsulasi Tanacs a kisterseg sajatos feladatainak szervezesere a tarsulas ideiglenes
munkacsoportot hozhat letre. A munkacsoportnak tagjai lehetnek azok is, akik a
Tarsulasi Tanacsnak nem tagjai.
24. 67 A tarsulas elnoket a Tarsulasi Tanacs tagjai sorab61 valasztja. Az elnok kepviseli a
Tarsulast, reszletes feladatat es hataskoret a Szervezeti es Miikodesi Szabalyzat allapitja
meg.
25. 68 A Tarsulas szerveinek reszletes miikodesi szabalyait a szervezeti es miikodesi
szabalyzahiban a Tarsulasi Tanacs allapitja meg.
26. 69 A szervezeti es miikodesi szabalyzat nem tartalmazhat ellentetes rendelkezest a
Tarsulasi Megallapodasban szabalyozott kerdesekkel.
27.

70

A Tarsulasi Tanacs Ulesen a tagi onkormanyzatok jegyzoi tanacskozasi joggal vehetnek
reszt.
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v.n
A Tarsulas penziigyi forrasai, gazdalkodasa es ellenorzesenek rendje
1. A Magyar Koztarsasag koltsegveteserol sz616 torvenyben az allami normativ tamogatas

megallapitasanal figyelembe vett lakossagszam egyben a tarsulasi hozzajaruhis aranyaval
egyezik meg. A hozzajarulas aranyat a Tarsulasi Megallapodas 1. szamu melleklete
tartalmazza, a Tarsulasi Tanacs evente kiil6n hatarozatban allapitja meg a hozzajarulas
aranyat a Tarsulas eves koltsegvetese megallapitasaval egyidejiileg.
2.

73

A tarsulasi hozzajarulas merteket minden evben a Magyarorszag k6ltsegveteser61 sz616
torveny elfogadasat k6vet6 30 napon beliil allapitja meg. A tagok altali befizetesek a
tarsulas vagyonat kepezik, amelyb61 az igazolt miikodesi koltsegek kifizetese utan
fennmarad6 resz a palyazatok el6keszitesere, valamint a palyazatok eljarasi dijainak
befizetesere fordithat6.

3. A megallapitott tarsulasi hozzajarulast atutalassal, minden negyedev utols6 napjaig kell
teljesiteni a Tarsulasnak, az OTP Bank Bicskei Fi6kjanal vezetett szamlajara. Kesedelmes
teljesites eseten a jegybanki alapkamat ketszeresevel novelt hozzajarulas fizetend6.

A Tarsulas tagjai megallapodnak abban, hogy a penziigyi hozzajarulast nem teljesit6,
avagy reszben teljesit6 Onkormanyzattal szemben - mely a Tarsulasi Tanacs elnoke
irasbeli felsz61itasa ellenere 8 naptari napra vonatkoz6 fizetesi p6thatarid6re sem tesz
eleget kotelezettsegenek - a Tarsulasi Tanacs egyedi dontese alapjan hajthat6 vegre a
hozzajarulas teljesitese, az eljaras valamennyi koltsege az ados Onkormanyzatot terheli. 74
75
A tagi Onkormanyzatok kotelezettseget vallalnak arra, hogy felhatalmaz6 levelben
bejelentik a szamlavezet6 penzintezetiiknek a v ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati
Tarsulas megnevezeset, penzforgalmi jelz6szamat, mint azonnali beszedesi megbizas
benytijtasara jogosultat azzal, hogy a tagok a tarsulasi tagsagi jogviszonyuk fennallasaig a
felhatalmazast nem vonhatjak vissza. A felhatalmazas bank altai alairt egy peldanyat
kotelesek a Tarsulasi Tanacs elnoke reszere atadni. A tagi Onkormanyzat uj szamla
nyitasa eseten, a nyitast61 szamitott 15 napon beliil koteles felhatalmaz6 levelben
bejelenteni az uj szamlavezet6 penzintezetenek a V ertes Tobbcelu Kistersegi
Onkormanyzati Tarsulas megnevezeset, penzforgalmi jelz6szamat, mint azonnali
beszedesi megbizas benytijtasara jogosultat azzal, hogy a tagok a tarsulasi tagsagi
jogviszonyuk fennallasaig a felhatalmazast nem vonhatjak vissza.
4. Amennyiben nem teljes korii, hanem csak mikrokorzeti szintii feladatellatasra keriil sor
(varos-kozseg, kozseg-kozseg, varos-varos viszonylatban), ugy ezen feladatellatasr61 es
ennek koltsegviselese m6djar61 a tagok kiilon allapodnak meg. A megallapodasr61 a
Tarsulasi Tanacsot tajekoztatjak.
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76

5.

A Tarsulas tagjai altali befizetesek kezelesevel es felhasznalasaval osszefiigg6
gazdalkodasi feladatokat a Tarsulasi Tanacs vegzi, es a munkaszervezeti feladatokat ellat6
Bicskei Polgannesteri Hivatal a penzforgalmat elkiilonitett szamlan kezeli. A
penzfelhasznalasr61 a Polgannesteri Hivatal ev vegen elszamolast keszit, melyet
megvitatasra targyevet kovet6en, legkes6bb februar 29-ig el6terjeszt a Tarsulasi Tanacs
reszere.

6.

77

78VI.
A Tarsuhis vagyona
1. A Tarsulas vagyonat kepezi a Tarsulas dontesevel szerzett, vagy a Tarsulas tevekenysege

reven keletkezett materialis es immaterialis vagyon.
2. A Tarsulas vagyona: torzsvagyon vagy iizleti vagyon lehet.
2.1.

A tarsult onkormanyzatok altai rendelkezesre bocsatott vagyon, tovabba a miikodes
soran keletkezett vagyon a Tarsulas tulajdona. A Tarsulas vagyona tekinteteben a
tulajdonosi jogkort a Tarsulasi Tanacs gyakorolja.

2.2.

A Tarsulas megsziinese eseten a meglev6 vagyon es annak szaporulata a Tarsulas
tagjait vagyoni hozzajarulasuk - annak hianyaban lakossagszam - aranyaban illeti
meg.

2.3.

A vagyon megosztasa soran az onkormanyzatok altai
figyelembevetelevel jarnak el:

az alabbi

elvek

2.3.1. hasznalatba adott ingatlanokat, s a meglev6 ing6sagok birtokat vissza kell
bocsatani,
2.3.2. a meglev6, tulajdonba adott ing6sagokat termeszetben kell kiadni.
2.4. A Tarsulasb61 a tag altali kivalas, illet61eg kizaras eseten a taggal a fentiekkel
azonos eljarasi rend szerint el kell szamolni azon megkotessel, hogy a Tarsulas
tagja a vagyon kiadasara csak az esetben tarthat igenyt, ha az nem veszelyezteti a
tobbcelu kistersegi tarsulas feladatanak ellatasat, ebben az esetben a Tarsulas volt
tagjat a Tarsulassal kotott szerz6des alapjan hasznalati dij illeti meg, amennyiben
tartozasat a Tarsulas fele maradektalanul rendezte. A vagyon kiadasat legfeljebb 5
evre lehet elhalasztani.
2.5. A Tarsulas tagjanak vagyoni igenye kizar6lag a tagsagi jogviszony id6tartama alatt
a vagyoni hozzajarulasaval, avagy teriiletfejlesztesi, palyazati uton elnyert, illet6leg
tarsulasi vagyonb61 keletkezett Tarsulasi kozos vagyon korere nezve keletkezhet,
mely a tagsagi jogviszony megsziinese id6pontjat61 ervenyesithet6.
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2.6. A Tarsulasb61 kival6 tag az 6t megilleto vagyond:sz kiadasara mindaddig nem
tmihat igeny, amig a vagyon hasznositasara kiilso harmadik szemellyel a tagsagi
jogviszonya alatt a Tarsulasi Tanacs altai megkotott szerzodesi (hasznalati,
haszonberleti, berleti, stb.) idotartam le nem jitr.
2.6.1. Amennyiben a vagyon hasznositasara vonatkoz6 szerzodes alapjan a
vagyonhaszna16 rendszeresen teritest fizet, ugy a kival6 tagra eso osszeg a
kival6 tagot illeti meg.
2.6.2. Amennyiben a vagyonhasznalati ellenertek elore a Tarsulasi Tanacs reszere
megfizetest nyert s a Tanacs azt a kivalt tagra nezve is ,sajat erokent" a
Tarsulasi vagyon gyarapitasara forditotta, ugy a kivalt tagot a hasznalati
ellenertek nem illet meg, mivel azt a Tarsulasi Tanacs a vagyontargy
letrehozasara forditotta.
2.7. A Tarsulasi Tanacs az altala palyazati uton elnyert penzeszkozbol vasarolt kozos
vagyonu vagyontargyak - meghatarozott feltetelek szerinti s ellenszolgaltatas
melletti, - egyes tagi Onkormanyzatok kiilon tulajdonaba adasar61 jogosult donteni,
melynek alapjan a Tarsulasi Tanacs es tagi Onkormanyzat kiilon megallapodast kat.
A tamogatasi szerzodesben meghatarozott kotelezo iizemeltetesi, fenntartasi
idotartam alatt a kozos tulajdonu vagyontargy(ak) nem adhat6(k) tagi
Onkormanyzat(ok) kiilon tulajdonaba.

VII.
A kiadmanyozas es a kotelezettsegvallalas rendje
79
A Tarsulas miikodesenek ellenorzese
1. A Tarsulas feladatainak vegrehajtasa soran keszitendo iratokat a Tarsulasi Tanacs elnoke,
vagy az altala kiilon utasitasban kiadmanyozasi joggal felruhazott szemely irja ala.

2. A Tarsulas neveben, a Tarsulas koltsegveteseben meghatarozott felsorolt feladatokra es
osszegben a Tarsulasi Tanacs elnoke altai - a kotelezettsegvallalas es utalvanyozas
rendjerol sz616 utasitasaban- meghatarozott szemely vallalhat kotelezettseget.
3. 80 A Tarsult Kepviselotestiiletek kolcsonosen rogzitik, hogy evente a koltsegvetesi
beszamol6jat targyal6 iilest megelozoen a III/2.1.2. pontban megjelolt feladatellatas altai
erintett Onkormanyzatok Kepviselotestiiletei Penziigyi Bizottsagai elnokeibol all6 4 tagli
Ellenorzesi Bizottsagot hoznak letre, mely- az Onkormanyzatok Polgarmesteri Hivatalai
szakembereinek es kiilso szakertok stuksegszerii bevonasaval - penziigyi ellenorzest
folytat, amelynek eredmenyerol a bizottsag tagjai a Kepviselotestiileteiknek es a Tarsulasi
Tanacsnak beszamolnak.
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VIII.
A Tarsuhis altai alapitott koltsegvetesi szervek alkalmazottainak jogallasa
1. 81 A Tarsulasi Tanacs altai alapitott koltsegvetesi szervek alkalmazottainak jogviszonyara
a ,kozalkalmazottak jogallasar61" sz616 1992. evi XXXIII. torveny rendelkezesei az
iranyad6ak, valamint:
1.1.82
1.2.

a Kjt.-nek az adott onkormanyzati agazati feladatot teljesit6 -k--Wf:l:evel€si-intezmeny kozalkalmazottai tekinteteben iranyad6 Kormanyrendeletben foglaltak.

2. A Tarsulasi Tanacs egyes feladatok ellatasara kozvetleniil ldils6 harmadik szemelyekkel
jogosult megbizasi, avagy vallalkoz6i szerz6desek megkotesere, mely tekinteteben a Ptk.
rendelkezesei az iranyad6k.
IX.
83
,A.. Kozos Fenntartasu Intezmeny
A Tarsulas altai fenntartott l'oznevelesi intezmeny fenntartoi joganal' gyakorhisara
ven-at-keztkz-abalyok.
1.-A----+-ar-s-ult---GHlEermffily-mH-ek---megali-apodnak abban, he~fh.--a~s-1-i-k~e
ftat.all.:yal a Tarsulasi Megallapodas III/2.1.2. pontjabafr-f-e-gl-altak szerint-:

1.1.
-1.2.

Alcsutdoboz Kozseg Onkormanyzata es
Csab~nyzata
kozigazgatasi teriiletere kiterjedoen az 6vodai nevelesi kozoktatasi feladatok ellatasat a
Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkonnanyzati Tarsulas latja el.

2.84

~.-A Tarsulas az 6vodai nevelesi feladatok ellatasat Alcsutdoboz KWseg Onkormanyzataval

~
'• JOg
.
' d'as atvete
' ' }ere
' 1tCoto
•• ••tt mega'}} ape d'
• sze,=-ry-rm:v--=m--=:pcv-m
',];_b,.h,;.-.t6~,~6.-.nlr6.-.t
a tenntartOI
ata
as szennt
jogfolytonosan muk6d6 Haromhars Ovoda fenntartasa altai biztositja.

4.--&3A Tarsult Onkormanyzatok k6lcs6n6sen rogzitik, hogy a IX/3. pontban megjelolt
-iruezmeny mukod.ese;.
4.1. jogfolytonos,
~. szekhelye, tevelrenysegi k6r-e-v4ltezatl.an,
4.J.-a--Magyar i...Ilamkincstarnal vezetett nyilvantartasi szfunaban k-iz.arOlag a fenntart6
szemelyeben bek6vetkez6 valtozas miatt tortent valtozas,
4.4. a kozoktatasi intezmenyekben dolgoz6 , kozalkalmazottak jogallasa" tekinteteben a
~· § (1)~~
.·£-ti--ml!Bkattatei
~e, mind a kozalkalmazottak, mind az inrezmeny.rezet6
munkahelye megmaradasara, a Tarsulas altali kozoktatasi feladatellatasra
tekintettel.
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)

4-.S.

az

it'ifk+r!:-€lnyvezeto megbizatasat

a

megbizatasa

lejafffi.i.g, jogfolytonos

n'lukodesukr-e--telEi-nt-ett:el---------a--szeki=tel-yi-ntezrn:enyek -fenntart6i---jeg--Gtatl-tisa--nern
e1i-nteUe-:

4.6. AlcsUtdoboz Kozseg Onkom1anyzatanak a szekhelyintezmenyek megszunteto
okiratait a 4.1. 4.5. pontban foglalt tartalommal, a Tarsulasi Tanacsnak az altala
fe-nntartaS1'a-i3:tvett-sze-khe.J.-yintez-men-y--alupit6--elEi-ratait--sz-inte-n- az-4-:-l-:-4:-S-:-j}Ontban
r-e-szle-t--eze-tt-tru:talemr-a-Hgyel-e-mmel-k-€-lle-tt-lEiad-nia:
5.

A szekhelyintezmeny fenntart6i jog atadas atvetelere vonatkoz6 megallapodasnak

tartalmaznia-ke-l-1-:-

s.t. A.- koz-ekt-at-<isi-feladat-eltatas atadas-atvet-e.J.ere--venat-ko-z6-me-gti1-lupoo·iist:-

s.z.

A sz.elche-l-yi-nte~ffi-y-mtilffidese-j0gfo+yt~nak rogzMse-t-az 4.1. 4.5;
pentb-a-n-fo.gl-altak-8sz-le-te~-se-v-eh

.

5.3.

)

Arra vonatkoz6 megallapodast, hogy az intezmenyi foglalkoztatottak jogviszonya a
munkaltat6i jogut6dlasra tekintettel valtozatlanul fennall, tovabba az
i-ntez~gasabb vez-e-t.ffi-.megbizatasM a fe-n-ntart-6i-:i-og-atadasa
a-nnale
lejiirtffig----m-t-rinti-:

SA. Az alapit6i jogkort gyakorl6-bnk-Gff1'Hinyzat a fenntart6i jog atadasara vonatk-ozO
megallapodassal a szekhelyintezmeny
es annale szekhellyel azonos telephely{i
tagintezmenyei reszere az elhelyezeset szolgal6 ingatlan tovabba a benne lev6
i-ng6sagok,bere~-elszerel.ese-k--terMsmentes--ha-szn.aJ.at-tit tovabb-ra-is
biztositja, a Ve-rtes-:r-Obb€e~nk-Gff1'Hi-nyzati Tarsula-st-az ingatlanek
tekinteteben terftesmentes hasznalati jog illeti meg.
5.5. A megallapodas hatarozatlan idotartamat a 0017.2. 17.3. pontban foglalt
felmondasi es kivalasi korlatozassal.
~tsegek

viselesere vonatkoz6 kotelezettsegvallalast,----a koltseg-ek
viselesenek m6djat, esedekesseget, a Tarsulasi Megallapodas IX/14. pontjaba-n
foglaltak szerint.

5.7. /·.. fenntart6i jog Madasara vonatkoz6 megmlapodas felmondasanak szabalyait.
5.8. Felmondas, kizaras, kivalas eseten a munkaltat6i jogut6dlassal Tarsulas altai
f-oglalkoz-tatBt-t-k-B-z.alkalmazottak
s a--jBgvisz~g€4~
m-egsz(inese- esetffi---a-munkakOfi:HEben foglalkoztatottak
tekinte-teben a
feladatellatasra ismetelten koteles Onkonnanyzat jogviszonyuk rendezesere s annale
koltsegei viselesere vonatkoz6 kotelezettseget.
86

5..9.-- Arra vonatkoz6 megallapodast, hogy a szekhelyintezmenyek tagintezmenyeve
va16-me-gsz.:fin.t-int-6zmeny-ekben--I.eve--&vedai jogvisz-ooyekkal kapcsolatos
i-ratanyagokat-a-szekhel-yi-ntezme£-y-at-veszi, s azok---kezeleserol, or~-sere!
gondoskodik.

Sd-O.-Annak-rO-gzMse-t,--h-ogy--a-k-Bz-Bk-tatiisi--inrezmenyelE-6vedasai-taflU16i jogviszenya,
i.J.l.et6l.eg--vedai jogviszonya jogfolytoRe&

86

M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat

19

6.8+__
+.88_
8.---A---..::r'-ilrsu-las--az-a-l-abaialEean-n.eve-sitett---GnkertTHin-yzat-k<3:z.ig-az.gat..a-s-i-teruleten-e1<~

evedaskBFU-g)'e-r+Eek-ek--Ove.frai-n.eve-le-se+-a-3:-]3Bntbat1- fHe-gje-fBt1;--szelffie-lyirttezmefry,a
Haromhars Ovoda tagintezmenye utjan eiztositja.
A Csaedi telepUles 6vodaskoru gyem1ekek neveleset Csaedi Kozseg Onkonnanyzataval
az evodai nevelesi feladat ellatasanak atadasara vonatkoze megallapodas alapjan a
sz-e-k-helyi-nh~crnen-y-Napr-afef-g&..::r-agevedaja--1-atja-el-:-

9.-&9gz.e-r-:Wde-fe-lek-k~e-gallapednak--abean,h~-ve-l€m-fe-l-adatek
atadasara vonatkoz6 megallapodasnak az alaaaiakat kell tartalmaznia:

9.1. A kozoktatasi feladatellatas atadas atvetelere vonatkoz6 megallapodast.
9.2. Az alapit6i jogot gyakorl6 6nkormanyzat az intezmenyek megszuntet6 okiratait a
szekhely k6zoktatasi intezmenyee eeolvadasra tekintettel kiadjak, azzal, hogy a
me-gszii~tedja a vagyeni-j-e-gol~-nteteeen
az alapite 6nkonnanyzat.
9.3. A megsziimetett intezmeny a Tarsulasi Tm1acs altai fenntartei jog atadasaval atvett
szekhelyintezmeny tagintezmenyeve valnak.
A tagintezmennye val6 intezmeny k6zalkalmazottai tekinteteeen a Kjt. 3g. § (1) es
{')\ h~l-~~...1:.
l\ K
g~:: I A __ .l:._o._.,.=::-~..n. .
• l,J.]_t.o.t.l.~-~ncn 1 ~J....l1:.
1 ..
} .~:1, 1-..~
S az :mJ.::Jn
·~-=-=-xnt+--l11B-flfttl~tttt:ttttS
J:(OVet'-e-zrti<:-t::te;
munkaltatei jogutednak a szekhelyinte~-ny minosiih
~~se

9 •4•

·
· ,. '}
'
'} '·~ 1,~-~-l+J. · '
··
J~="'H<Obcrtol~<><'~tf. '.-1!.1
s a szenntl
taje,oztatasro
e::HttmZ;ttt-=ClOS 1J:(Ote
&-v--n:uv~-.:nu;,>se-ttrt
a megsmntetendo k6zoktatasi intezmenyek alapitei jogk6rt gyakorle
Onkormanyzata(i) koteles(ek) gondoskodni a IX/3. ponte an megjelolt
szekhelyimezmenyek vezet6inek aevonasaval-:A
nZ

l\A"+ 0&:/B
~
tv:tt-;-O::Jr
•

9.5. A kozoktatasi feladatot atade Onkormany•zat-eknak a tagintez.m€.n.yek--elh~e-t:
szolgal6 ingatlanok hasznalati jogat a Tarsulas, s ezaltal a szekhelyintezmeny
reszere eiztositaniuk kell, mely az Alapit6 Okiratok resze.
Az ingatlanok es a aenniik lev6 ing6sagok, felszerelesek kizar6lagos tulajdonjoga
v-alte'l-atl-anul a feladatot atad6 OnkoFITHi-nyz-atet-i-l-1-et-i-meg;
9.6. A taginrezmenyek mulcodese soran kele-tkezo t6baletkoltse~-e-ze
jelen Megallapodas IX/14. pontjaban szaealyozott k6telezettseget, m6djat es
esedekesseget.
9.7. A Megal-lapedas hatarozatlan idotartamat, a I:X/17.2. 17.3. pontean foglalt
felmondasi es kivalasi korlatozassal.
9.8. A Megallapodas felmondasara,
szaaalyokat.

a Tarsulasa61 t6rten6 kivalasra vonatkoz6
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~'fl.B-ndas,

lcizaras, kivalas eseten a koza1kalmazottak tovabbfoglalkoztatasara
ve-natlcBz-8--k-Btelezet-tsegv-a-llalash

,. " k..
' .. '
' ye1E-ove
' d'
. k.antete'beB-s-z-e'1~he1-ytrrte.z.meHyHet
. '
'
-'- 1
·9,.10
-· .---A- H'I:egszt±B:o-c
CBze IEtat-asi-HJ.te.z.men· asm-t-e

fel1llall 6 jogfolytonos 6vodai jogviszonynak rogziteset.
9.11. Ana vonatkoz6 megallapodast, hogy a megszfmo onkormanyzati intezmeny
6vodasai jogviszonyaval kapcsolatos iratok az erintett szekhelyintezmeny reszere
at-adasra--lre!=i:iffiel~,rne-ly-anna-k-at-veteler.f}l-6-s-az-iratek---f.)Eeser-(-tl-gBnooslEedik-:-

10. A Tarsulas altai fenntartett kozeh:tatasi

inh~zmenyek

neve, szel{helye:

14-h---90_9-1
l-0.2.--~IJar--(:)m·h·ti-rs-flveda

szekhelye: 8087 Alcslitdoboz, Beke u. 17. sz.
93

A Haromhars Ovoda jogi szemely, mely gazdalkodasi jogkore szerint onall6an
rffi.llffioo,.--enall6 bankszamM-val~~-Bnnan-yzati-koltsegvet.esi

szer¥-;

Tagintezmenye:

Naprafurgo Tagovoda
2064 Csabdi, Szabadsag u. 35. sz.

10.2. pont szenntl kozn€¥elesi-ffit-8z~ny--penziigyi gazdalkodiisi-f-el-adatait
Htunkamegosztasi megallapodas alapjan a Bicskei Polgmmesteri Hivatallatja eh

l--l.---94A

A Tarsulasi Tanacs, mint iranyit6-s.z.er-v-hataskorebe tartozik a k-Bzne-velesi intezmeny
' ' oBratana
l . ' lc ·Ha
l . d'asa, s ann<Hanne
1 b'
1y IFaH)'U
. ' ' me'd os1't'asa, me1y Je
. Ienarsu
T' 1'as1.
a1ap1to
Megallapodas m6dositasat nem igenyli.

!2.-95A koznevelesi intezmeny kozallmlmazottai, gyermel{ei jegviszonya:
12.1. Megallapod6 felek rogzitik, hogy a Tarsulas kereteben kozvetleniil fenntartott
kOzne.velesi intezrneny kozalkalmaZBtti jogviszoHyara vonatkoz6---sz.aba1ye:zas
~d a szekhe1y, mind a tagintezmenyekben dolgoz6 kozalkalmazottak
szemelyi juttatasai azonosak.
l-2.2..-A-sz-ernel-yi-jBttataselc-es-az4:)llatottak juttatasai-k'" ·'
rogzitik, hogy a koznevelesi intezmeny valamennyi kozalkalmazottjat,
6vodas gyermekeket azonos juttatasok es jarand6sagok illetik meg,
alapulvetelevel kell a tebbletkoltsegeket elszamolni.

:k:

42.3. Az Onkonnanyzat es a Tarsulas megallapBdnak abban, hogy azon
kozalkalmazottak eseten, akiknek kozalkalmazotti jogviszonya megsziinteteser61
mar munkaltat6i intezkedes tortent, s a felmentesi id6tartamukat t6ltik, illet6leg
azei-J.-ck.-Bzal*a-lma~oo-a~1,---akik:nek--jegv-i.s~ony

rnegs.z.i:intetesere-f-elment-$
jBgcimen 2009. augusztus 1 t.el--k-eriil sor, ug-y-esetiikben a fe-Imentesi-i11etmeny-es-a
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vegkielegites osszeget, mint tobbletkoo-s€get a konibbi alal*tOi jogkort gyakorlo
GnlmnT-lanyzatn-ak-k:e-l-l--vtse1-Hie-:--A--2-GG-9~--augttsztus-l--t~)l-koz-Olt---f-e-lment-8sekl:H~l-a

letsz-ilnic-sokkentesi-paly<iz-at-BJ.'l- Ineg--nenl--terU-l-O----Os-s.zeg-jelenti--a-t-0-bble-tkOlt-seg
osszeg€t

13. A Tarsuhis vagyona:
13.1. A Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkonnanyzati Tarsulas a kozoktatasi feladat
ellatastihoz ingatlantulajdonnal nem rendelkezik.

1--J4.--%
13.3. A Htiromhtirs 6voda elhelyezeset szolgal6 alcsutdobozi 406 hrsz u, 8087
AlcsUtdoboz, Beke utca 17. sz. alatti ,6voda" megnevezesu ingatlan a benne lev6
fel&zer-e-lesekk~Eka-l-e-g-yUtt----Ales=Httie-bw------K-Oz-seg-GnkBRn-ffiry.z-at-a

kiztir6lagos tulajdonaban all.

13.4.

9+

13.5. A Htiromhtirs 6voda Napraforg6 Tag6voo-a-altal hasznalt csabdi 86 hrsz u, 2064
Csabdi, S.zab-adsag u. ~§. sz. alatt fekv6, , 6voda es orvosi rendelo" megneveze-sii
ingatlan Csabdi Kozseg Onkormanyzata tulajdontit kepezi.
l . . koznevelesi intezmeny Tarsulas altali fenntartasa a 13.~. es 1~.§. pontban
nevesitett tulajdonjogokat nem erinti.

13.6.

98

13.7.

A 13 . ~ . es 13.§. pont szerinti vagyonkorok teteles lelttirjegyzeket
mint
elvalaszthatatlan mellekleteket
a Ttirsulasi Megallapodas IX§. es IX/9.
p~ntjai?~ fog!_alt renn;tartGi jog -~~das?ra,_ -~ll~toleg' fela~-a
Tarsulas es az Onkonnanyzatok kozott letrejovo megallapodasok tartalmazzak.

13.8.

tOOAmennyiben

99

a koznevelesi intezmeny szekhelyepiileteben, avagy telepheiyeire
1
b
,.,
,., t""rt'61111(
.1 az..,,..,,
17 7 es..,,..,
'
1 7 ~:
b
'
'I
'
pa yazatOJ(611)'UJtasa
utjano
_ ponGan
neves1tett
ingatlanokat erint6en az ingobeszerzes, ugy az enntett 6nkormanyzattal kell az
Intezmeny vezetOjenek eiozetesen-egyeztetni, meiy a ,sajat erot" is biztositja, az
iiy medon beszerzett ing6sagok tuiajdonjoga is a , sajat erot" biztosito
Onkormanyzatot illeti meg .

.lJ..9..-W-I-A Tarsuias mukodese soran a koltsegvetese terhere a kozneveiesi intezmeny
finanszirozastira rendeikezesre all6 ei6iranyzatokb6I
vasarolt, vagy egyeb
jo-geimen-s-zergyon (ingatlan, targyi eszkoz, egyeb ing6sag) a Tarsuias
tulajdonaba keriil.
1-J.-9.1.--A-Tarsulti-s-tiltali kozos k-0-.zn-evelesi-fe-l-adatelltitas megsz.:£.ffiese-eset~1
v:agyonttirgyak megosztasa a Tarsuias altai fenntartott koznevel.esiintezmeny mukodesi teriiiet6hez tartoz6 6nkormanyzatok aitali
vastiriaskor viselt koltsegek aranytiban tortenik, amennyiben a Ttirsuias
tilta~yazat
utjan a ml:\kodesi teriiiethez tarto.zO
6nkormanyzatok biztositottatc a ,sajat" erot.
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Ez esetben azon Onkonnimyzat valtja meg, a megszdnes idopontjaban
fenna116 forgalmi erteken
a toooi-GR-konnanyzatot megill et6 tulajde-nt
Mnyadet.,-I'lw1yn-ek-a-tul-ajdoi'labaa -lev6 iB.gatlanberende-z-0set.,felsz-ere1eset
s'Wl-galj~det-t-vagyootargy-;-

~.9~..-A-teljes-ege-sz-e-be-n--+-a-r-suM-s-k-0ltse-gvet-6se-t-er-heH~-vasar-el-t,tev-<ibb&-a-H'la-s

sz.e-r-vtol kapet-t..,.---iflgy-e-ne-sen-litve-tt-€s-a-tR-egszB:ne-sker-m-e-gle-¥6-v-a-gy-en
(ingatlan, targyi eszkoz, stb.) megosztasa a k6z6s feladatellatasban reszt
vevo bnkom1anyzatok kozott lakossagszam aranyosan tortenik ely medon,
OOgy-a-vag-yoRtargy-az-tm--bnkorman-y-zat---m.J..ajdenaban mar-a-d,--mel-yn-e-k
tulajdonaban l~i±let---fel.sze-rei-eset--lffi~-a--vagyentargy, at-e-fln.tet-t
Onkonnanyzat pedig a tobbi onkormanyzatot illeto tulajdoni hanyadokat a
megSZllflSS idopontjaban fennallo forgalmi erteken penzben megvaltja.

l-Jd.-0-.-+WoA 13.3. es 13 .5. pontban-:fegla.J..t--i-ngatlinwk felujitasar61, a be-nniik lev&
felszerelesek, bereRdezesek p6tlasar6l sajat k6ltsegviselesiik mellett a tulajdonos
6nkonnanyzatok gondoskodnak, ily medon a tarsult onkormanyzatok kozott e
kerben k6z6s tu~

13.10.1 . Az egyes ingatlanok allaganak meg6vasaert, a rendeltetesszerii hasznalatra
alkalmassag biztositasaert az erintett tulajdonosi jogk6rt gyakorl6
Onkorman-yz-atek--fel.el-nelt-Bz-en-l.ffilts€gek-a--lffizn-evelesi--ffitezm~ny

1co.. }tsegvetesene'
'
' ' 1 resze
' 't nem~-pv-zo=
m...Ld.~...,_;Jr_
13.10.2. Amennyiben nem a karbantartas k6rebe tmioz6 azonRali felujitasi
bea>1atkozas sziikseges,-u-gy-ann-ak- erdek-eben-az ok lrel-etkeze-s~
szamitott 3 napon be1iil a tulajdonosi Onkormanyzatnak el kell--j-am.ia-,
mel)'flek elmulasztasa eseten a Munkaszervezet jogosult a tulajdonosi
Onkonnanyzat koltsegere a hiba(ak) kija>1ittatasat elvegeztetni.
13 .11. 103-AA.---m-lffi1aet'lf)f;r---Bfll-lffirm:an-vztlffiJlE--aaJz~-litfln£gil1atH:ilamnnalti1~c-tttellikaJinffit:eettte*Ob~eHn-*k:e6ttte*'leetsO€e~k
szekhelyintezmeny es tagintezmeny

l~d-2-.--1-04 A

tulajdonosi

joglffirt

gyakorl6 onlffifm-tinyzatek vallaljak, ho-gy--a
sze~--.J..ephelye, tovabba a tagintezm€ny---felszereltsege es
eszk6zjegyzeke megfelel a mindenkori vonatkoz6 hatalyos , a nevelesi es oktatasi
intezmenyek mii-kodeserol" sz616 jogszabalyi rendelkezesben foglaltaknak.

Megallapod6 felek rogzitik, hogy amennyiben a szekhelyintezmeny, illetoleg a
tagintezmeny nem felelnek meg az eszkoz es felszereltsegi jegyzekben szereplo
:lf:e:vet:-e±fla-erwe:lfffiB*;-,-1::'~:-g-y:....a-:~5-:-es-IX/9 . pont szerinti fennt-art6i jog, illet-6-l-eg-fel-a-dat
atadas<il=a- lffitett--m-egal.J..ape-d-asban:----me-ghatarozott id-6-pent:i-g--a- - tulajdonosi
6nkonnanyzat az eszk6z6k beszerzeserol gondoskodik, tovabba viseli mindazon
jogk6vetkezmenyeket, melyek a felszereltsegi k6vetelmenyeknek meg nem feleles
lffive-t-k-ezt-€-b-en--a-fenn.t-Bra esetlegesen harulnak.
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!4. 105 A Tarsuhis es a kozoktatasi intezmenyek koltsegvetesi gazdalkodasa:
14.1. A koznevelesi intezmeny fenntmiasanak

fed~-n-al."

a mindenkori

ha·talyes -kOlt-segvet-es-i---tB-rvenyben.-JRe-gl'lata-t:o:z-eH-k-B.zok-tatasi-norrn-at-~v---a-l.J..ami

hoz.zajarulasok,.--s-a-z-egy€-b-k-i-eg-es.ztt-B-k-O.zok-t-at-asi-kOH-se-g-vetes-i-fio.z-zaj-arulaook,
valamint tobbcelu kistersegi tarsulasi allm'l'li koltsegvetesi hozzajarulasok.
14.1.1. A Tarsulasnak a val-ame-nnyi-Gnkermanyzat kozos-k-6-zoktatas teriile-te-n
kiviili feladatellatasat szolgal6 koltsegvetesi eloiranyzatai terhere a
kozoktatasi intezmenyek nem finanszirozhat6k.
14.1 .2. A. Tarsulas altali kozoktatasi intezmenyek fenntmiasa a ,kistersegi"
kozoktatasi intezmenyek mukodesi tetiilete altai nem erintett
GrH.ffirm.ffityzatok penz-&gyi- hatt:tinyara nem szolgalhat, terhiikre kiilB-n
~
14.2 A kozoktatasi intezmenyek koltsegvetesenek reszet kepezik az intezmenyek
elhelyez-es-et szolgal6 ingatlanok iizemelteresi flites, vilagitas,-t~-el.-efil*,
I:nterncl;-pertas.zo-lgalat, takaritas, stb. koltsegei, a tova.b~---es-a
szemelyi juttatasok
azok jarulekaival eloiranyzatai, az ella.tottak juttatasai,
tova.bba valmnennyi az intezmenyek miikodesevel kapcsolatban felmetiil6
eloobiekben.-nem-n.~-=-

14.2.1. A tobblet-lffiltsegek-megallapitasa soran a tarsult Gnk-ermanyzatok
megallapodnak abban, hogy szekhelyintezmeny tagintezmeny allmni
koltsegvetesi
hozzajarulasan
feliili
tova.bbi
koltsegeket
a
~lleto leg tagintezmeny mukodesi teriilete altai erintett
6nkormanyzatok viselik gyermekletszam aranyo&afr.
14.2.2. A tobbletkoltseg viselesi kotelezettseg a tarsult Gnkonnanyzatot a kivalast,
a'lagy a felmondast kovetoen azon 6vodai jogviszonyban all6 gyermekek,
utan is ezen a jogviszonyuk megszilnese idopontjaig-terheli, mely a
kozoktatasi kozos feladatellatas idotartmna alatt a mukodesi teriilet szerint
enntett , k6rzetes" k6zoktatasi intezmennyel j6tt letre.
14.3. A IX/1 0.2. pont szenntl k6znevelesi intezmeny all ami koltsegvetesi
hozzajarulasokkal nem fedezett t6bbletk6ltsegeit a fenntart6i jogot, illetoleg a
feladatot atad6 Onkormanyzatok viselik az ala.bbiak szerint:
14.3.1. Alcslitdoboz Kozseg Onkonnanyzata viseli a Haromhars 6voda
mi1k6dtetesi t6bbletk6ltsegeit
mnennyiben es mindaddig
mnig a
+arsffiils- i3Jtali fenntartas a fenntart6i jog atadas id6pontjaban fenn-allB
6vodai csoport szamokhoz kepest tovabbi 6vodai-Bsoportok inditasat nem
teszi sziiksegesse.

Amennyiben tovabbi 6vodai csoportok inditasa valik sziiksegesse, ugy a
t6bblet-k6ltsegek visel.esere-a IX/14 .2.1 . pont szerinti-s-z-abaly az iranyacl&.-
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14.3.2. Csabdi K-Ozseg
tehbletWI-tsegeit-

Grurormanyzata

viseli

a

Naprafurg6

Tag6voda

-14.4.-----A-ga-z-B4lkoEias-i- feladatokat-el-l.at-0-P--elgaFrnesteri-H-i-vatal.-muk:edes6-vel-kapesela-t-os
1 fu gazdalkodasi szakkepzettseggel Fendelkezo gazdalk:odasi ugyintezo
foglalkoztatasi koltsegeit, mint tobbletkoltsegeket a IX/1 0.2. pont szerinti
iHt-e.ztneny----m:ukeEiesi-tet=ii-l-et-e---<ilt-a-l-eri-nte-tt-----OnkoHTHin-y-m-t-e-lE-gy-eFrrl-ek-le~atn

affin-yos-an---vi-se-l-i-lr.
A szekhely koznevelesi intezmenynel 1 fo gazdalkodasi iigyintez6
fogl-a.Jko.ztathat-6-,-m-el-y--a-m:-ekh-elyi-flt-ezmen-y--j-e-le-lli-e-gi--h.erel-etr-<iny.zat<it------ne-rn
flO:vell'l:e-th
14.5.

.

)

/\. hejar6 tanul6k utaztatasar61 a TaFsulas gondoskodik, amennyiben az erintett
Onkonnanyzatok annale koltsegeit viselik.

-14--'. A

14.3.1. 14.3 .2. pontban ne-vesitett Onk-Brnlanyzatok az ()k-e-t-----teffi-ehl
hozzajarulasok osszeget havi bontasban, havonta elore a Vertes Tohbcelu
Kistersegi Tarsulas OTP Banknal vezetett 1173 6020 15592080 szamu szamlaj ara
atutalassal, else alkalommal 2009. augusmus 15 napjai-g, ezt k6vet6en a h6nap
e-l-s&-napj~e-l-telj-es#i-lf:

14.6.1. Amennyiben

a k6ltsegvisel6

Onkormanyzat

k-0-te-l-ezettse.gffie~~~

-i-att--a
:r'...fu=sulasi Tanacsnak lik-vidhi-t-elt kell igenybe vem'l:ie, ugy a--hitelfe-Wetel
koltsegei es annak kamatai a nem, avagy kesedelmesen telj esit6
6nkonnanyzattal szemben mint kangeny ervenyesithet6k.
14.6.2. l'>. Tarsulasi Tanacs jogosult tovabba a tobbletkoltsegel~
teljesito Onkonnanyzattal szemben a kesedelem idotartamara az utaland6
osszeg utan a Ptk. 301/A § (1) bekezdese szerinti kesedelmi kamat

14.7.

A koltsegvetesi evre vonatkoz6 teljes koitsegelszamolas az adott evre vonatkoz6
'
' . b ' 1ozarszama
' E ' ' d'as ) 'ere
I t tren
'b tortenH,
.. ' .I me1yne'
I a1apjan:
.'
Ico··1tsegvetes1eszamo
14.7.1. lA,..z erintett Onkormanyzatoknak az altaluk mar a 14 .6. pont szerint
megfizetett
tohbletkoltsegeken
feliili
tovabbi
tenyleges
koltsegkiilonhozetet a zarszamadas j6vahagyasat koveto 30 napon beliil
lEe-l-l-megrerit-enilik-:
14.7.2. i\mennyiben a 14 .6. pont szerinti tobbletkoltsegek a tenylegesen felmeriilt
koltsegeket meghaladjak, ugy annak osszege a k6vetkez6 evre vonatkoz6
havi--t.efl.t&ek-OO--aeszam4-tasra-k-er-ith

14.8.

2009. augusztus 1 i hatallyal a Tarsulas altai fenntartott kozoktatasi intezmeny
es Tag6vodaja
mukodtetesehez biztositott allami koltsegvetesi nonnativak,
i-geeyl..es€rel s ve-ffi~r61 a Vertes Tobbc€-lu----K:i:srerse-gi
Gnkonnanyz-at-i +arsul as kij elO-l-t--s.z.ekhely-Gnkonnanyzat-a--gooOOsk-BEI-i-lf:
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14.9.

Alcsutdoboz Kozseg Onkormanyzata es Csabdi Kozseg Onkormanyzata az
alt-al-a-nos----i-skolai,----t-e-vil-b-OO-a-z----8vodai---Bevel6s-i-f-elaclat---MaclasAt,--a---+a1'S-H-las
ugyane~en.-felacl-atek-atve-telM--2-GG9-:--ap-t:i-l-i-s~G-:--napj-a-ig-a-Magyar-A-llarnkinestAr

Kozep Dunantuli
~

Regionalis

lgazgat6sagahoz

bej-elentette, melynek

saran

-14.10. A. fenntart6i j ogot, il-le--ffileg-fel-adatet--tit-acle-Gnk-{)fffi-<inycat-ek-megallapodtak
abban, hogy a 2GG9. julius hera jar6 szemelyi illetmenyek fedezetenek
biztositasar61, az illetmenyek kifizeteser61 a korabbi fenntart6i jogot gyakorl6
Onk-ermaH:yzat-ek-genooskoclnak:
14.11. Az erintett Onkormanyzatokat terhelo hozzajarulasok osszeget a koznevelesi
intezmeny Aht. 23. § (2) bekezdes b) pontjaban meghatarozott eloiranyzatait es
fegla-lkwt--atott-i- letsnimat is m-egh-atare-z.6----+r-sul-As~~
megallapitasa saran allapitja---me-g-a Tarsulasi--+aruic-s,-m.-ely hozz~
osszegeit eves koltsegvetesiikben kiilon eloiranyzatkent szerepeltetik a
koltsegviselo Onkonnanyzatok.
-14.12. i\ kozneve-1-esi intezmeny eves koltsegv-etese 14.11-;-pe-nt--sz-e-ri~
megMlapitasara, m6dositlisara~s zarszamadasa elfog-adasara az alapit6i, fenn.tartet
es iranyit6i jogkort gyakorl6 Tarsulasi Tanacs jogosult.
A kozn-evele~-emi--k-B-l-ts€gvet-ess-el--re-ntlcl-k-ez:Hr,-rn-elye-t---a

14 .11. pontbiin foglaltak elfogadasat koveffien a Tarsulasi Tanacs elnoke hagy
j-6¥th
14.13. A IX/1 G.2. pont sze~!nti szekhelyintezmeny
es a tagintezmeny
miikodesi
teriilete altai erintett Onkonnany~atokat az eves koltsegvetes megallapitasa es az
~ltsegek ossreg-e-megall-apiffisa,tevAb-l:ni-aHrit~
erinto koltsegvetes m6dositasa, s a koltsegvetes m6dositasaival torteno
letszamcsokkentes elrendelese tekinteteben egyetertesi jog illeti meg.

Amennyiben az erintett Onkormanyzat Kepviselotestiilete a megkeresest6l
szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, ugy azt ugy kell tekinteni, hogy a
Tarsulasi Tanacs koltsegvet6si---t-ervez-eteben, avagy koltsegvetes m6dositas
rervezeteben, s a m6dositas terve~-tehez kapcsol6d6 h~tszamcsokkentesi
javaslataban foglaltakkal egyetert.
14.14. ,A.. koznevelesi intezmeny penzforgalmat 6nall6 penzintezeti szamlan bonyolitja.
14.15. A koznevelesi intezmeny vezetOje a mindenkor hatalyos koltsegvetesi szervek

gamalkeda-sitr-a-vooiitkez6 szabalyolHZ--erint-kerel-es--eljffi:nt:
-14.16. A koznevelesi intezmeny koteles a Tarsulasi Tanacs altai j6vahagyott kiemelt
koltsegvetesi el6irany~ataikon beliil rendelkezni s gazdalkodni.
14.17. Az Onkormanyzatok Kepviselotestiiletei felhatalmazzitk a fenntart6i, iranyit6i
T' 1'as1anacs
. T ' neve'b en e1.,
'T' 1'astanacs
. T ' e1no··1'
. 1 gyHor
1 1'oarsu
JOgo,at
Jaroarsu
cet, 1
1ogy
renclk~lan esemSny-b-ek-Bvetk~-ten-s-ajffi-ha-tit-slffir-ben-a-s-z-iikWges

irtt&zkede-$-ket-t-negt-egye, melyrol a Tar-sulasi Tanacsot s az-6ri-ntett-tulajdonosi
jogkort gyakorl6 Onkormanyzatot haladektalanul
legkesobb 3 munkanapon
beliil tajekozatnia kell.
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megallapodnal~-n-miszerint a szekhely, illet6leg
tagiHtez-m.-6n.-y-e-en- a-:c--0v-edai--etke.z-t-et-€-s t---beleet=t..:ve-- a- taJ.-a-lB-k-enyl'l-an.-1EfvU.l-a
f&ze-k:onyha--s.zolgaltat-<i-st---else dleg-e-s-e-n- a--su-lEhe-l-y--i:nte.zm.eHy-e-s-t-agi-ntezJ:nen-yek
m-Hkodesi teriileten kell megold-ani-:

14.18. /\ tarsult kepvisel6testliletek

106

!§.."

A Tar-sui-as kereh~ben az intezmenyfenntartoi jogkorok gyalwrlasa:

15.1.

A ,nemzeti k6znev-el:esr61 " sz616 2011. evi XCX. torveny tovabbiakban: Nkt.
83. § aban szabalyozott fenntmi6i, ininyit6i jogkort a Vertes Tobbcelu Kistersegi
Gnko~ai=sltl-as--latj-a-eh

15.2. A Tarsulasi Tanacsot illeto fenntart6i iranyitas korebe tmioz6 iigyekben a Tanacs
dontesei e16kesziteset, s hatarozatai vegrehajtasat a Polgannesteri Hivatallatja el.

15.3.

-W+

15.4.

A koznevelesi intezmeny magasabb vezetOje tekinteteben az , egyeb" munkaltat6i
j-egkOr-gyalEO-FlBja a Tarsulasi Tanacs elnok&.

.J:.S£108

A Tarsult K6pvisel6testiiletek megallapodnak abban, hogy a IX/1 0.2 . pont
szenntl k6zoktatasi intezmeny vezetOjenek megbizasa, megbizatasanak

~

•

a
fenntart6i
jogot
atad6
Alcsutdoboz
K6zseg
Onkormanyzata
K6pvisel6testiiletet velemenyezesi jog,
• a k6zneveMsi--int-€.zm€ny-- nllik-Bdesi--t-eriilete altai eBfl:tett es a
lffi.l.t.se--gvis-el-e-sben
reszt
veve
Csabdi
Kozseg
Onkormanyzat
Kepviseiotestiiietet
elozetes velemenyezesi jogkor illeti meg azzal, hogy a velemeny hianyaban ezen
iigyelEben--a-'-cirsuMm--:f-a~-flw-;

Amennyiben az erintett Onl
.. 3te(i) a Tarsulasi
Tanacs irasbeli megkereseset61 szamitott 30 napon beliil nem nyilatkoznak, ugy a
'
.I vamtas
' ' ' Eo"
17"'~ h.'
'b
T' 1'as1anacs
. T '
' '
d.. '
ve'I emE:mynyt
1anywan
aarsu
a'It aI.1 ervenyesontes
m-eghez-hat-&.

-l-&6.

l\~ k6zn.evelest--in.~y---ve.z;

~--atttic-snak,

tovabba az erintett Onkonnanyzatok Kepvisei6testiileteinek
az eves
k6ltsegvetesr61 sz616 eleterjeszteshez kapcsol6d6an beszamolnak a k6zneveh~si
intezmenyek pedag6giai szakmai munkajar61.

-l-S.7. l\ Tarsulasi Tanacs a Nkt. 83. § aban biztositott fenntart6i

i~en

vallalj a, hogy az erintett-Gnken:fl:iiitYZ;att~erf<[:H-lffiH-yl::hlB-:I-ge:fl-Vi~S€ten--a.z--atl:aH:HE
szervezett 6nlmnnanyzati Un.nepsegeken, rendezvenyeken,
konferenciakon a szeicheiy, illetoleg a tagintezmeny 6vodasai reszvetelet,
megjel-en€si-lehet-6-sege-t,f-elkeszitteteset-bi.zt-es#j-a-;

15.8. A kozneveiesi intezmeny

a szekhely intezmeny es tagintezmenye
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15.8.1. Egyseges Szervezeti es Mukodesi Szaba.Iyzat es a helyi sajatossagokat
~eve Hazirend szer-i-nt m ukodnek.
!5.8.2. Pedag6giai nevelesi progrm11juk szinten egyseges, de figyelembe veszik
a helyi sajatossagokat. A specialis kompetenciaalapu pa.Iyazatokon
e~nyert-tam.-e-gatas-e-seteH.,-annak-itU3taFffii:nar-a-lcl1-ets-8ge-s--elter(.}-p-t:egFafl'tli
ek~
--~A pedag6giai---preg:Fam--egysege.stte-s-e-ser-ffil~~at-n-i--kizar6lag

felmeno rendszerben lehet.

15.8.3. A szekhelyintezmeny es tagintezmenyei minosegiranyitasi progrm:nja
szinten egyseget kepez, a meglev6 programokat egysegesiteni kell.
15.8.4. A k6zalkalmazottak tovabbkepzesi tervet ely m6don kell elOkesziteni,
hegy-a~6i'lyben-€s-annak-tagintezmen~Blgw-0-BVB4a

pedag6gusok reszere azonos lehetosege-k:et biztositson.

15.9.

A tarsult Onkonnanyzatok Kepviselo tesruletei r6gzitik, miszerint a Tarsulas az
erintett Onkon:nanyzatok t6bbletk6ltseg viselese mellett
minden a.Itala
f-ennt-artet-t-k-B~tezm..en-yben

s

ann-ak-taginrezmffiyeb-en-a~s

sz.invonala.t-egysegesen b iztositj a.
l-5.1().--A Tarsulas-tagjai a tag6voda m{)k6dtetesetekint-eteben megaJlapodnak abban,
bogy az mindaddig muk6dik, amig az erintett t6bbletk6ltsegeket visel6
Onkon:nanyzat az 6vodaskon1 gyennekek 6vodai neveh~set a telepiileseken
~~

15.10.1
1 .c

-:I:1:J";

m

aA

15.10.5. 109

• , • A
,
4-~•·~4-__,..,.~1 e~o
t" jOg1:oro1::
. I .. "I
nemzetisegi
vn Iwrmanyzat:un.-u-~.-..InOp~

16.1. /\. Tarsult Kepviselotestiiletek a Tarsulas altai fenntartott nemzetisegi nevelesi
feladatokat ellat6 k6znevelesi intezmeny:
16.1.1.
16.1.2.
16.1.3.
16.1.4.
16.1.5.

letesiteseh-ez, megsziintetesehez, neven-ek megallapitasahoz,
k6ltsegvetesenek meghatarozasahoz, m6dositasahoz,
az intezmenyben fely6 szakmai munka ertekelesehez,
a Szervezeti es Muk6desi Szabalyzat jovahagyasahet,nevelesi programjanak, j6vahagyasahoz es vegrehajtasaook-erte-k:e-M-se~
tovabba
16.1.6. az intezm{myvezet6 megbizasa es megbizatasanak megsziintetese el6tt
b-esz
" ··d.esi-t-ertilere-alt-aJ-eriru-ett-t~-e-tisegi
-1-ft...r.-.--A-H HfH~:m-t=~-Se-~H--<sruffif:milfll.'Z&E-ei~*€,~-6si-jega

~-Rf'}ff-ffS-a!qr...-s--a--HttHEltffi~«t~"-fhH:JafHHtal yes--tervenyi
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gyakGrlasara, annak hatafltl.ej.ere
rendelkezesekben fe glaltak a

1-'7.-- 1-t-~A--Tat'S-«1a-s-b41-te-rt.en.&--kivalas,---k:i:ffi.P.as-spe<--'-iul~My-ai,-a-f-en-nta-t:.t.e.i-j-og,

illetoleg feladatellatas atadasara ldW:itt ldilon megaHapodas felmonda§a :

17.1. A Tarsulas es a szekhelyintezmeny fenntart6i jogat, illetoleg a koznevelesi feladate-t
ffiaOO Onkonnanyz at kozotti kUloo megallapodast az atad6 Onkonn{myzatnak,
avagy-a:z-atveve--T-arsulasnak-fe.ln1Bnd-ani---jUl-ius-h-es--augus-~--1-i-td-6t-art-a-I-n

alatt.f--a-h6Ha-p-utolsB-napj4ra-e-stH-a-t-till-ya1-le-t1et,....-Hle-lyffli-me-ghw-et-t---M--]Wise-IBtestiileti, illetoleg Tarsulasi Tanacsi hatarozatot az Nktv. 84. § (7) bekezdeseben
meghatarozott fenntart6i intezkedesi hat6.rid6t megelozo 2 h6nappal korabban kell
IneghBffii,-s----a---T-arsulas-tagjai-val--k-BzB1Hi'"'

17.2.

A Tarsulas az alabbi esetekben elhet a felmondas jogaval:
~..2.1. Ha a feladatellata-st--a-t~'llffirmanyzat a t-Bbbletkoltseg-f-rzetesi
kotelezettsegenek netn-t~ge+,-azonban a Tarsulasi Tanacs a
Tobbcelu Kistersegi Tarsulas folyamatos mUkodtetesenek biztositasa
erdekeben a tag kizarasi jogaval nem kivan elni.

17.2.2. Amennyiben a feladatatad6 Onkonnanyzat a vele kiil0R-m:egk0-t..ett
feladatatadasra, fenntart6i jog atadasra vonatkoz6 Megallapodasban
foglalt kotelezettsegeinek nem tesz eleget s ezaltal a koznevelesi
intkmffiy----mUk.ed-tet-t§se-t-,----a- ::r-M-sul-lis gazd~ak-bi-ztofl-sagat
veszelyezteti.

17.3.

A Kepvisel6 testiiletek megallapodtak abban, hogy a 2009/2010. es 2010/2011.
tane-vet-erint6en-a~-et-t-6nk-enn4nyzatok-a-fe£nond.as...jogaval--nem-etftetnek.:

17.4.

A Tarsulasb61 az erintett k61tsegvisel6 Onkormanyzat kivtilasa szinten a
koznevelesi intezmeny ml:ikodtetese biztonsagat veszelyeztetne, melyre tekintettel
~. pont s:zerinti idetartam alat-t-a-z-erin.tet-6nl.~as-jogaval
nem elhetett:

17.5.

l\ Tarsulas kizarhatja azon erintett Onkonnanyzatot, mely t6bbletk01tsegei fizetesi
~-Bre-i'l€lll--teljesiti.

17.5.1. A kizaras a l'Jkt. 84 . § (3) bekezdesere figyelemmel azonban a nevelesi
evben julius, augusztus hBn-a-pokban
a felsz6litasokban foglal-t
cozelebbi h6nap else napjara sz6lhat.

17.5.2. .Amem1y'iben

koltsegviselesre kotelezett Onkormanyzat fizetesi
~-eljesiti, ugy a meg nem fizetett osszeg utan a Ptk.
3 01 /A § ( 1) belce-zdes-e-sze-rint-i-kesedelmi kamat megfizet-8sere--s-a
Tarsulasnak okozott tobbletkoltsegek, karok megfizetesere koteles.
17.5.3. A Ta.rsulas jogosult mindaddig az Onkonnanyzatokkal kotott
megUll-apodas mellekletet kepez&-l~-arjegyzekben foglal~
fe--l-sz.ereleselajat hasznalataban tartasara,
azaz azokat kiadni nem
koteles
amig a kizart Onkormcinyzat a tartozasat maradektalm1ul a
Tarsulas reszere meg nem fizette.
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18. ,\: ld)zoldat<isi feladatelhih\shoz tOrteno csatlalwzils:
• •
181

1
, ... ~AT/'.
1 mega'II apounat(
.:I
l...l...
1..
-n
f'<:epv1se l"otestu""l ete<
auuan,
uogy a 'T"
rarsu l'as a'll"I
ta Icozos
kozoktatasi intezmeny fenntartashoz az assan reszt venni kivan6 tagi

Gnk-ernlan~at-j-e-l..en-M-e-gallapoaas.+~-e-j-e.zet..eben-feg.J..alt-~-eHes-szabalyok-es
f..el-tetel€k--mellett-c-satl-ake-zhat,-me-lyl=e-von-atk-ez.6-a.-Nkt~-(-+j-beke-z00$re

figyelemmel a fe1mtmi6i iHtezeElesi hatanEl6t megel6z6 2 h6Happal korassan kell
meghozni, s a Tarsuiasi Tanacs reszere megkiilEleni. A csatlakozas elfogaaasar61 a
Tar-su1asi Tmni~..,.

18.2.

113

A +arsult Onkormanyzatok Kepviselotestiiletei a Nkt. 84. § (3) sekezaese
ertelmesen kikotik, hogy a csatlakozas kizar6lag a nevelesi evsen julius
augusztus h6napekBan a h6nap-cls&-Hapja-ra--sz6l6-h-at-Mlya-l---t.ert.e-nflet:.

18.3.

!8.4.

A +aFSUMs a kiste-r-s€gB-e-rre-Hl-tartez6--fl.el.yi-BHkerm..frnyzatok r.eszer-e--i:s--leh-effive
~ a csatlakozast, mely esetsen azonl3an a csatlakozas elfo.gaaasar61 a tm:sult
Kepviselotestiiletek Elontenek. A nem tagi Onkonnanyzatok altali csatlakozas
teljes korii elfogaElasa eseten a Tarsulasi Tanacs jogosult a MegallapoElas IX/5. es
IX/9. pontja.Ban fogialt tartahnU---MegallapoElasok megkotesere, s a 6. szmnu
fiiggeleken torteno kiegeszitesek atvez~

X.
A Tarsuhishoz torteno csatlakozas, a Tarsulasi Megallapodas modositasa, felmondasa es
a Tarsulas megsziintetesenek szabalyai
1.

115

A Tarsulashoz azon telepiilesi onkorrminyzat kepvisel6testiilete csatlakozhat, mely a
Tarsulasi Megallapodasban leirt kovetelmenyeket elfogadja.
1.1. A csatlakozni kivan6 onkormanyzat kepvisel6testiiletenek a Tarsulas
Megallapodasban foglaltakra torten6 nyilatkozatat tartalmaz6 hatarozatat a
Tarsulasi Tanacshoz kell megkiildenie azzal, hogy a Tarsulashoz csatlakozni evente
a naptari ev 1. napjaval es julius 1-napjaval lehet, s erre vonatkoz6 dontest 6
h6nappal korabban kell meghozni.
1.2. A csatlakozashoz val6 hozzajarul<is kerdeseben a Tarsulasi Tanacs javaslata alapjan
a tarsult Kepvise16-testiiletek min6sitett tobbseggel dontenek a Tarsulasi
Megallapodas egyideju m6dositasaval.

112

M6dositotta a 104/2012. (X1.28.) szamu hatarozat
M6dositotta a 104/2012. (X1.28.) szamu hatarozat
114
Beillesztette a 44/2009. (VI.23.) sz. hatarozat, hatiilyon kiviil helyezte a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat
115
M6dositotta a 104/2012. (X1.28.) szamu hatarozat
113

30

116

2.

A Tarsulasi Megallapodas m6dositasat, , megsziinteteset a: Tarsulas bannely tagja
kezdemenyezheti. A Tarsulas tagjai a megallapodas m6dositasar61, megsziinteteserol a
kezdemenyezes megkiildesetol szamitott hatvan napon beliil dontenek. A Tarsulasi
Megallapodast a polgarmester irja ala.

3.

117

A Tarsulasb61 kivalni evente junius 30-napjaval es december 31-napjaval lehet,
melyre vonatkoz6 dontest legalabb hat h6nappal korabban kell minositett tobbseggel
meghozni, s arr61 a Tarsulasi Tanacsot a hatarozat kivonat megkiildesevel ertesiteni.
A Tarsulasb61 kivai6 tagnak az altala a Tarsulas reszere szolgaltatott, a kivalasig fel nem
hasznalt, tagdijon feliili egyeb vagyoni hozzajarulasa a VI. Fejezetben rogzitett szabalyok
szerint visszajar.
118

4.

A Tarsulas megsziinik, ha:
4.1. annak kozos megegyezessel torteno megsziineset valamennyi tag kepviselo-testiileti
hatarozattal kimondja,
4.2. a torveny erejenel fogva,
4.3. a bir6sag jogeros dontese alapjan,
4.4. a torvenyben szabalyozott megsziinesi feltetel megval6sul.

5.

A Tarsulas megsziinesekor a tagok kotelesek egymassal elszamolni ugy, hogy a Tarsulas
vagyonab61 a kovetelesek es kotelezettsegek kifizetese utan fennmarad6 penzosszeg a
koltsegvetesi hozzajarulasok aranyaban keriil felosztasra a tagok kozott. A Tarsulas
megsziinesekor a vagyon felosztasa es a kozos tulajdon megsziintetese nem tortenhet
olyan m6don, hogy az a kozfeladatok es a kozszolgaltatasok ellatasat veszelyeztesse. A
letrejott vagyon celvagyon. A k6z6s tulajdon megsziintetese es az ebbol szarmaz6
vagyoni igenyek kielegitese soran, ezert a Tarsulas tagjai olyan polgari jogi megoldasokat
alkalmaznak (kesobbi, halasztott fizetes, csere stb.), amelyek a k6zfeladat ellatasat nem
veszelyeztetik, a celvagyon a k6zfeladat ellatasat biztositja. A koz6s tulajdonban t6rteno
elszamolasig a k6zfeladatok ellatasa erdekeben biztositjak a feladatot ellat6 es atvallal6
hasznalati jogat. A tulajdonjog rendezese soran a folyamatos miik6dtetes es feladatellatas
biztositasa erdekeben a hasznalati jog gyakorlas atengedese felteteleiben allapodnak meg.

)

6Y 9A

Tarsulas megsziinese eseten a Tarsulas tagjai a Tarsulas k6z6s vagyonat
vagyonfelosztasi szerzodesben osztjak fel.

A Tarsulas megsziinese eseten jogut6dnak a tarsul6 6nkormanyzatok kepviselotestiiletei
minosiilnek, a k6telezettsegekert- beleertve a zarszamadasi s az esetleges jogosulatlan
igenybevetel j6vobeni k6vetkezmenyei szerinti helytallasi k6telezettseget is - az V/1.
pont szerinti vagyoni hozzajarulasuk aranyaban felelnek azzal, hogy azok fedezetekent
elsodlegesen a visszakapott vagyon szolgal. Az allami k6ltsegvetesi normativa
jugusulatlan igenybevetele eseten a helytallasi k6telezettseg az adott k6z6s
feladatellatasban reszt vevo onkormanyzatokat terheli.

6.1. A felosztas elvei a k6vetkezok:
116
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6.1.1. Vizsgalni kell a Tarsul<is tagjai sajat vagyoni hozzajarulasanak merteket a
vagyonszaporulat letrejottehez. (Sajat vagyon, allami forrasok, egyeb
tamogatasok).
6.1.2. Meg kell hatarozni a teljes erteken beliil az osszes sajat forrast, es azokat
egymashoz aranyositani kell. A kozos tulajdonb61 az aranyositott resznek
megfelelo tulajdoni hanyad illeti meg a megsziineskor az onkormanyzatot.

6.2. A vagyonfelosztasnai tovabba a IX/13.9. es IX/17.5.3 . pontban foglaltakat is
figyelembe kell venni.
120

7.

A tobbcelu kistersegi tarsulasb61 torteno kivalas, kizaras eseten a tarsulas tagja altai a
tobbcelu kistersegi tarsulasba bevitt vagyonnal el kell szamolni. Annak kiadasara a
tarsulas tagja csak abban az esetben tarthat igenyt, ha az nem veszelyezteti a tobbcelu
kistersegi tarsulas feladatainak ellatasat, ebben az esetben a tarsulas volt tagjat a tobbcelu
kistersegi tarsulassal kotott szerz6des alapjan hasznalati dij illeti meg. A tovabbi
szabalyokat a VI. Fejezet tartalmazza.

8.

121

A Tarsulasi Tanacs min6sitett tobbseggel hozott hatarozataval a naptari ev utols6
napjaval a tobbcelu kistersegi tarsulasb61 kizarhatja a Tarsulas azon tagjat, amely a
megallapodasban meghatarozott kotelezettsegenek ismetelt felhivasra hataridoben nem
tesz eleget.

XI.
Zan) rendelkezesek
1.

2.

122

A Tarsulas 2004. ev junius h6 28. napjat61 hatarozatlan idore jon letre. A Tarsulas
tagjai a Tarsulasi Megallapodasban irtak vonatkozasaban legalabb 3 evre sz616
egyiittmiikodest vallaltak. A tag onkormanyzatok kotelezettseget vallaltak arra, hogy a
teriiletfejlesztessel osszefiiggo feladatokat 2004. ev december h6 29. napjat61 kezdve legalabb 3 evig kilepes vagy a tarsulas megsziintetese nelkiil ellatjak.
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A Tarsulasi Megallapodas mellekletei es fiiggelekei

Mellekletek:

1. szamu melleklet: A Tarsulasban resztvevo tagok lakossaga
2. szamti melleklet: v ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas szakfeladati
rend szerinti tevekenysegei
Fiiggelekek:
1. szamu fiiggelek: A Tarsulasi Megallapodas 18. szamu m6dositasat j6vahagy6 s azzal
egyseges szerkezetbe foglal6 kepvisel6-testiileti hatarozatok
3.

120

124

A T<lrsulas miikodese soran felmeriilo esetleges vitas kerdeseket a felek kotelesek
egymas kozott targyalasos formaban egyeztetni.

M6dositotta a
M6dositotta a
122
M6dositotta a
123
M6dositotta a
124
M6dositotta a
121

104/2012.
104/2012.
104/2012.
104/2012.
104/2012.

(XI.28 .) szamu hatarozat
(XI.28 .) szamu hatarozat
(XI.28.) szamu hatarozat
(XI.28.) szamu hatarozat es a 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat.
(XI.28.) szamu hatarozat
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4.

125

Amennyiben egymas k6z6tti 3. pont szerinti k6zvetlen egyeztetesuk nem vezet eredmenyre, ugy megallapodnak abban, hogy a vitas kerdesekben az erintett Kepviselatesttilet
keri az Orszagos Onkonnanyzati Sz6vetseg altai felkert tagokb61 a116 egyezteta bizottsag
allasfoglalasat, s a kereseti kerelmet az allasfoglalas rendelkezesre allasat k6vetaen nylijtja be, melynek elbiralasa a Szekesfehervari T6rvenyszek hatask6rebe tartozik.

5. A jelen Tarsulasi Megallapodasban nem szabalyozott kerdesekre a vonatkoz6
jogszabalyok es az SZMSZ rendelkezesei iranyad6k.

6. A Tarsulasi Megallapodas 15 sz. m6dositasa a Megallapodas m6dositast utols6kent
j6vahagy6 kepviselatesttileti hatarozat meghozatala napjan lep hatalyba azzal, hogy a
Tarsulas altali k6zoktatasi intezmeny fenntartasara vonatkoz6 rendelkezeseket - a
IX/14.9. pontban foglaltak kivetelevel - 2009. augusztus l.-napjat61 kezdadaen kell
alkalmazni.
7.
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A Tarsuhisi Megallapodas:

7.1.

Az I., II., III, uj szamozas szerinti V., VI, VII, VIII, IX, X. es XL szamu
Fejezeteben foglalt, tovabba a IV/2., 3., 4., 5. pont elsa bekezdeseben, 6., 12. pont
elsa es masodik bekezdeseben, 12.2., 12.3., 12.5., 14. pont elsa es harmadik
bekezdeseben, 15., 17/d pontja utols6 bekezdeseben, 18., 20., 21, 22, 27. pontja, sa
volt V. fejezetere vonatkoz6 rendelkezesek 2013. januar 1-napjan, a Vertes
T6bbcelu Tarsulas Munkaszervezet megsztintetesere vonatkoz6 IV/15. pontban
foglalt rendelkezes 2012. december 31-napjan,

7.2.

Az M6tv. rendelkezeseivel 6sszhangot megteremta IV. Fejezet 5. pont masodik
bekezdese, 7., 8., 9., 10., 12.1, 12.4., es 12.6., 13., 14. pont masodik bekezdese es
X/4. pontja m6dositasai 2013. junius 30-napjan lepnek hatalyba a 2013. evi
k6ltsegvetesi t6rveny tervezete 2. szamu melleklete normativa igenylesere
vonatkoz6 Kiegeszita Szabalyok 5. pontjaban meghatarozottakra figyelemmel.
Amennyiben a kihirdetett k6ltsegvetesi t6rveny a Kiegeszita Szabalyok 5.
pontjaban foglalt feltetelt nem tartalmazza, ugy a Tarsulasi Megallapodas ezen
pontjaiban foglal megallapodasok is 2013. januar 1-napjan lepnek hatalyba:

7 .3. A ,nemzeti k6znevelesral" sz616 2011. evi CXC. t6rveny all ami k6znevelesi
feladatvegzesere vonatkoz6 2013. januar 1-i hatalyanak esetleges m6dositasa eseten
a Tarsulas altali IX. Fejezetben foglalt altalanos iskolai es pedag6giai szakszolgalati
feladatok vegzesi idapontja a 7.1. pontban foglaltakt61 elteraen az Nkt-ben
meghatarozott idapontig tart.
127

7.4.

A Tarsulasi Megallapodas 18. szamu m6dositasa 2014. januar 1-napjan lep
hatalyba.

7.5.

A Tarsulasi Megallapodas 19. szamu m6dositasa 2014. jLllius 1-napjan hip
hatalyba.
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M6dositotta a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
Beillesztette a 104/2012. (XI.28.) szamu hatarozat
127
Beillesztve: 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat.
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8. A Kepviselotestiiletek a Tarsulasi Megallapodas 7/2006. (1.24.) sz.; 77/2006 (X.25.) sz.;
83/2006. (XI.8.) sz.; 70/2007. (XI.21.) sz.; 31 /2007. (III.29.) sz.; 12/2008.(II.27.) sz. ;
13/2008 . (!1.27.) sz.; 19/2008. (II.27.) sz.; 2112008 . (!1.27.) sz.; 30/2008 . (IV.23.) sz.;
31/2008. (IV.23) sz.; 28/2009. (III. 31.) sz. ; 79/2009. (X.28 .) sz.; 80/2009. (X.28.) sz;
80/2009. (X.28.) sz; 82/2009. (X.28.) sz; 61 /2011. (VI. 22.) sz.; 104/2012. (XI.28.) szamu,
43/2013. (XI.20.) es ...12014. (VI.. .. .) tarsulasi tanacs hatarozatok altai javasolt
m6dositasait kiilon hatarozattal j6vahagytak, ezen m6dositasokat a Iabjegyzetek
tartalmazzak.
Az 1.-19. szamii m6dositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi Megallapodast a
polgarmesterek, mint onkormanyzati akarattal teljesseggel megegyezot helybenhagy6lag
sajat keziileg alairtak.
Kelt: Bicske, 2014. jiinius , ,.
Olah Gyarfas
Alcsiitdoboz Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Meszaros Lorinc
Felcsiit Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Tessely Zoltan
Bicske v aros Onkormanyzata
polgarmestere

Spergelne Radl Ibolya
Gant Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Balogh Istvan
Bodmer Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Borbir6 Mihaly
Obarok Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Dr. Tank6 Karoly
Csabdi Kozseg Onkormanyzata
polgarmestere

Katonane Dr. Venguszt Beatrix
Csakvar Varos Onkormanyzata
polgarmestere

Zaradek:
A Tarsulasi Megallapodas 1. szamu :fiiggelekeben szereplo kepviselotestiileti hatarozatok a
Tarsulasi Mega.Ilapodas 19. szamu m6dositasa elfogadasat, s a m6dositassal egyseges szerkezetbe foglalasat tartalmazzak, melynek Motv. 88. § (1) bekezdese alapjan torteno alairasara a
polgarmesterek felhatalmazassal rendelkeznek.
Dr. Sisa Andras
Felcsiiti Kozos Onkormanyzati Hivatal
jegyzoje

Dr. Sisa Andras
Bicskei Polgarmesteri Hivatal
mb. jegyzoje

Dosztaly Csaba
Zamolyi Kozos Onkormanyzati Hivatal
jegyzoje

T6th Janosne
Csakvari Kozos Onkormanyzati Hivatal
cimzetes fojegyzoje

Dr. Majoros Ildik6
Manyi Kozos Onkormanyzati Hivatal
jegyzoje
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vertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Megallapodas
1. szamu melleklete
Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas
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M6dositotta a 104/2012. (XI.28 .) szamu hatarozat es a 43/2013. (XI.20.) szamu hatarozat.
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6,10
51,01
1,04
5,17

vertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Megallapodas
129
2. szamu melleklete

V ertes Tobbcelu Kistersegi Onkonminyzati Tarsul<is szakfeladati rend szerinti
szakmai tevekenysegei, szakagazati besorolasa:
A koltsegvetesi szerv szakagazati besorolasa: 841105 Helyi onkormanyzatok,
valamint tobbcelu kistersegi tarsulasok igazgatasi tevekenysege

Kormanyzati funkci6
szama

Kormanyzati funkci6 megnevezese

011130

6nkormanyzatok es onkormanyzati hivatalok jogalkot6
es altalanos igazgatasi tevekenysege
Egyeb szarazfoldi szemelyszallitas
Hazi8rv8si :Hgyeleti ellatas
Sportiigyek igazgatasa
Kenyvtari all8many gyarG}3itasa, nyilvantartasa
Kenyvtari sz8lgaltatas8k
Mindenfele egyeb szabadidos szolgaltatas
S
.,
l' .. ' " gyerme~e~
1 I 8¥8-al
' d. ne:ve-esene~,
l' ' 1
ne~f'e-eSllgeny:H
- Gjat8s
ellatasanak szakmai feladatai
Nemzetisegi Ew:8dai nev:eles, ellatas szakmai feladatai
Q:v8dai intezmenyi etkeztetes
¥alHg8ndn8ki, tanyag8ndn8ki sz8lgaltatas
Rev:id ide tartamH kezfeglalk8ztatas

045150
G+2ll2

081010
Q82Q42
Q82Q44

086090
Q9ll2Q
Q9ll~Q

Q96QlQ
lG+G~~
Q412~l
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M6dositva 43/2013 . (X1.20.) szamu hatarozat.
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Vertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati Tarsulas
Tarsulasi Megallapodas
1. sza1nu fuggeleke
A Tarsulasi Megallapodas 19. szamu modositasat j6vahagy6
kepviselO-testiileti hatarozatok
Alcsutdoboz Kozseg
Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete
Bicske v aros Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Bodmer Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Csa bdi Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Csakvar Nagykozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Felcsut Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete
Gant Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiil ete
Obarok Kozseg Onkormanyzatanak
Kepviselo-testiilete

)
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Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvari Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail: hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A KepviseiO-testiilet 2014. Junius 25-i nyilvanos iilesenek
5. napirendi pontjahoz

Targy:

Csakvari Onkormanyzati Tarsulas mfikodeserol beszamol6

Az e!Oterjesztest kriszitette:
El6terjeszto:

. dr. Filler Lasz/6 irodavezeto
. polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testiilet!
A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas 2012.december 17-en kezdte meg miikodeset. 9 telepiiles alkotja:
Bodmer
v ertesboglar
Szar
Ujbarok
Csakvar
Zamoly
Gant
Csakbereny
Patka.
A tarsulas elnoke Csakvar polgarmestere, alelnoke Csakbereny polgarmestere. A Penziigyi Bizottsag
elnoke Zamoly polgarmestere, tagjai Bodmer es Patka polgarmesterei.
A tarsulast ket okb61 volt celszerii letrehozni:
Meglevo tarsulasainkat az uj onkormanyzati torveny ertelmeben at kellett alakitani
2013.jlinius 30-ig jogi szemelyisegii tarsulassa. Ez azt jelenti, hogy minden tarsulasra kiilonkiilon kellletrehozni tarsulasi tanacsot, kiilon tarsulasi megallapodas szabalyozza egyedileg a
szerzodesi felteteleket stb. Adrninisztraci6 szempontjab61 mar 4-5 tarsulas eseten is
atlathatatlan helyzetet teremt - a tarsulas kozpontjaban es a tarsult onkormanyzatoknal
egyarant - a tarsulasok kiilon-kiilon kezelese.
Csakvar kozponti szerepenek megerositese erdekeben is indokolt volt egy nagy, csakvari
kozpontu tarsulas letrehozasa, amely nemcsak a varossa valas uj feltetelenek teljesitesehez
segitette hozza telepiilesiinket, hanem lehetove tette a legalabb havi szintii folyamatos
parbeszedet a komyekbeli telepiilesek elso szamu vezetoi kozott. Sokkal nagyobb lehetosege
van tehat egy tersegi strategia kialakitasanak, a tarsulas altai kepviselt nagyobb lakossagszam
es kozigazgatasi teriilet reven uj lehetosegek nyilnak meg palyazatokban, illetve ujabb
tarsulasok meretgazdasagossagi szempontok alapjan torteno kialakitasaban.

A tarsulas altai felvett tevekenysegi korok es az ezekkel kapcsolatos fobb informaci6k:
Belso ellenorzes:
A kotelezo onkormanyzati feladatot a tarsult tagok koziil Bodmer, Csakvar, Gant, Patka, Szar,
Ujbarok, v ertesboglar es Zamoly telepiilesek latjak el. A szerzodott partnert versenyeztetes utjan
valasztottuk ki. A belso ellenor a 2013. evben elfogadott belso ellenori terv alapjan Bodmer,
Csakvar,Gant, Patka, Szar,Vertesboglar es Zamoly telepiileseken folytatott vizsgalatot. A belso
ellenori jelentesek elkesziiltek, a teljesites igazolasa megtortent. Az ellenori jelentesek alapjan
elkesziilt intezkedesi tervek vegrehajtasa folyamatos.
Ebrendeszet:
Csakvar, Csakbereny, Patka, Ujbarok es Zamoly kozos feladatellatasa. A csoportos megrendeles
egyertelmi.i kedvezmenytjelent az egyedi havidijhoz kepest. Szerzodott partneriink az Alpha Vet Kft.
Szocialis tarsulas:
A nappali ellatas, hazi segitsegnylijtas, csaladsegites, valamint a Gondozasi Kozpont es Idosek
Otthona mint intezmeny atadas-atvetele mellett a v ertes Tobbcelu Kistersegi Onkormanyzati
Tarsulast61 atkeriilot a falugondnoki szolgalat A falugondnoki szolgalat aut6buszat- mivel palyazaton
elnyert, feladattal terhelt eszkoz - a V ertes TKOT teritesmentesen atadta a CSOT reszere a
feladatellatashoz. A falugondnoki szolgalat tenylegesen 2013. decemberetol mi.ikodik.
A tarsulasi megallapodas a telepi.iles i.izemeltetesi feladatok kozott tartalmazza a falu-es tanyagondnoki
szolgalat ellatasat Bodmer es Ujbarok telepi.ilesen, tovabba a v ertes Tobbcelu Kistersegi
Onkormanyzati Tarsulast61 atvett kozossegi aut6busz i.izemben tartasa .
.A falugondnoki tevekenyseget egy szemely, Dobai Karoly latja el, aki
falugondnoki
szakkepzettseggel rendelkezik.
A feladatait 6na116an vegzi, ennek kereteben kozossegi es szocialis informaci6kat szolgaltat,
szakorvosi rendelesre, szi.irovizsgalatra szallitja a lakosokat, gy6gyszereket valt ki, 6vodaba, iskolaba
szallitja a gyermekeket, tovabba kozossegi rendezvenyekre, sportesemenyekre torteno szallitast is
vegez eseti szerzodes alapjan.
A szemelyszallitasi feladatokat az LNR-687 frsz-u Rakos-Iveco tipusu 17+1 fO szallitasara alkalmas
aut6busszallatja el, ,D" kateg6riara ervenyes vezetoi engedellyel rendelkezik.
Az aut6busz menetrend szerint kozlekedik reggel 06.05-tol 17. 6r3ig Csakvar-M6ricmajor, CsakvarVertesboglar, illetve Vertesboglar-Bodmer, Bodmer-Szar-Ujbarok- Csakvar viszonylatban.
A feladatellatasra jellemzo, hogy tulnyom6 tobbsegeben az aut6busz ,telt" i.izemm6dban kozlekedik.
2013 . decembereben 2517, 2014. januarjaban 3063, februarban 3088, marciusban pedig 3381 km-t
kozlekedett az aut6busz.
A Nemzeti Rehabilitaci6s es Szocialis Hivatal ertesitese szerint 2014. aprilis 28-an ellenorzi a
falugondnoki szolgalat tevekenysegenek szabalyszeri.iseget.
Orvosi i.igyelet:
Jelenleg kozos feladatellatas kereteben negy onkormanyzat szerzodeses kapcsolataval latjuk el,
Csakvar kozponttal, a CSOT keretein kivi.il. Az orvosi i.igyelet tovabbi fenntartasa jelenleg harom
orvos bevonasaval tortenik, fenntarthat6saga ezzel a letszammal kerdesesse valt. Tovabbi haziorvos
i.igyeletbe vomisara targyalasok folynak.

v edonoi szolgalat:
Resztvevo onkormanyzatok: Bodmer, Csakbereny, V ertesboglar, Csakv3r.
Mi.ikodese 2013. julius 1-jetol a CSOT keretebe lett athelyezve, valtozatlan feltetelekkel.
A vedonoi szolgalat helyettesitessel, de megfeleloen mi.ikodik.
Konyvtari feladatellatas:
A Vorosmarty Mihaly Megyei Konyvtar mozg6k6nyvtarat i.izemeltetve valamennyi tarsult telepiilest
ellatja.

·.

Kozmuvelodesi feladatok szervezese:
Folyamatosan szervezes alatt all, kolcsonos egyiittmukodes es tajekoztatas alapjan. Elsosorban kozos
kulturalis programok szervezesevel val6sul meg, tovabbi lehetosegeket rejt magaban.
Kozos munkaprogramok szervezese:
Elsosorban a telepUlesfejlesztesi feladatokkal egyiitt ertelmezhet6, egy-egy adott, celzott munkara
palyazhat6 kozmunka-celprogramban torten6 tarsulasi reszvetelre vonatkozik.
Idegenforgalmi egyiittmukodes:
Igeny szerinti feladat, amely a jovobeli osszefogassal kapcsolatban tartogat lehetoseget egyes
testvertelepiilesek kolcsonos megismerese reven.
Kozbiztonsagi feladatellatas :
Opcionalis feladat, amely a jovobeli osszefogassal kapcsolatban tartogat lehetoseget, ide ertve a
terfigyel6 kamerak telepiteset, az erre iranyul6 palyazatok osszefogasat.
Szabadidos es sporttevekenyseg:
A meglijult csakvari szabadidokozpont igenybevetelevel kozos rendezvenyek szervezhetoseget
jelenti.
TelepUlesiizemeltetesi feladatok:
Opcionalis feladat, amely a jovobeli osszefogassal kapcsolatban tartogat lehetoseget. (Az
elkovetkezokben leirt MVH palyazat altal elnyerheto nagy teljesitmenyG gep tobbek kozott
telepiilesiizemeltetesi feladatokat szolgalna.)
Meretgazdasagossagi szempontb61 elonyos szerz6desek lehetosegeinek keresese:
Elsosorban palyazatir6kkal, konyvvizsga16kkal, iigyvedekkel vagy telepiilesmernokokkel torteno
szerzodeskotes tekinteteben elonyos alkupozici6 a nagyobb lakossagszammal, tobb telepiilessel
torten6 szerzodeskotes. Erre vonatkoz6an egyelore nem tortent lepes, a jov6 feladata ennek a
lehetosegnek a kiaknazasa.

)

A Csakvari Onkormanyzati Tarsulas munkaszervezeti feladatait a Csakvari Kozos Onkormanyzati
Hivatallatja el. A munkaszervezeti feladatokat jelenleg tevolegesen a jegyz6 es a polgarmester, illetve
2014. janufu:jat61 az onkormanyzati es tarsulasi irodavezetolatja el.
A munkaszervezet nemcsak az adminisztraci6s , hanem a palyazatirasi es palyazatfigyelesi
fe1adatokat is ellatja a palyazatir6 munkatars segitsegevel, ezen kiviil figyelemmel kiseri a
jogszabalyvaltozasokat is.
Tobb palyazaton torteno indulas tekinteteben dontott a tarsulasi tanacs:
Leader palyazatot nylijtottunk be nagyerteku munkagepek beszerzesere,
kozos rendezveny szervezesere: tarsulas f6z6verseny a Mihaly-napi Lovas- es
Pasztortalalkoz6n
a kulturalis es termeszeti orokseg megorzese es meglijitasa, videki kulturalis es termeszeti
orokseg megorzese cimu palyazat kidolgozas alatt all, keressiik a kapcso16dasi lehetosegeket.
Kerem beszamol6m szives elfogadasat.
Bodmer, 2014. aprilis 16.
Balogh Istvan
polgarmester

Bodmer Kozseg Onkormanyzata
8080 BODMER Vasvini Pal u. 58. tel/fax: 22/354-095
e-mail : hivatal@bodmer.hu * www.bodmer.hu

ELOTERJESZTES
A Kepviselo-testiilet 2014. Junius 25-i nyilvanos iilesenek
6. napirendi pontjahoz

Targy:

Vasvari Pal Utcai bejar6k aszfaltozasara kivitelezo kivalasztasa

Az eloterjesztest keszftette:
Eloterjeszto:

. Pet aTamas iigyintezo
. Balogh Istvan polgarmester

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

Kepviselo-testiilet hatarozata alapjan folyik a Vasvari Pal utcaban a csapadekviz elvezeto arok
helyreallitasa. A kivitelezovel megkotott szerzodes tartalmazza az arok kitisztitasat, kapubejar6k
elkesziteset atereszek beepitesevel, csovek feletti beton megerositessel, zlizottko feliiletkepzessel.
Kepviselo-testiileti dontes szi.iletett a bejar6k aszfalt feliilettel torteno ellatasara a lakosok
hozzaj arulasaval.
A bejar6k felmeresre keriiltek, a hozzajarulas megismerese erdekeben a lakosok megkeresese
megtortent. A lakossagi befizetesek folyamatban vannak, a h6nap vege a befizetesi hatarido.
A kivitelezes elokeszitese erdekeben harom vallalkoz6t61 arajanlatot kertiink. Mindharom arajanlat
megerkezett (mellekelve):
1.000,- Ft/m2/cm + AFA
- SOSO FOLDSZER KFT. (Csakvar, Fazekas u.17.)
- JOZEF ADAM ASZFALTUTEPiT6 KFT. (Kunhegyes, Szivarvany u. 18 .) 812,- Ft/m2/cm + AFA
/-G73 road KFT. (Beseny6telek, Honved u. 55 .)
831,- Ft/m2/cm + AFA
1 Ket arajanlat 4 em vastagsagra lett megadva, ebb61 lett az osszehasonlithat6sag erdekeben a cmenkenti ar kiszamolva)
Kerem a Tisztelt Kepviselo-testiilet, hogy a Vasvari Pal utca csapadekviz elvezet6 arok bejar6k
aszfaltozasanak kivitelezojet kivalasztani sziveskedjen.
Csakvar, 2014. junius 23.
Balogh Istvan sk.
polgarmester

Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek
...... ./2014. (VI. 25.) hatarozata

Bodmer Kozseg Kepvisel6-testiilete a Vasvari Pal utca paras oldalan az ingatlanok el6tti bejar6k
aszfaltozasara beerkezett harom arajanlatot megismerte. A kivitelezest az osszessegeben
legelony"seb~~
.........
Ft-os
arajanlata
alapjan
a
...... ..... Y... ...... ~-.&.. ... ,('\f.. l-:' .-. ............ ... ..... vallalkoz6val elvegezteti. A koltsegekre
....................... ... . .... Ft brutt6 dijat biztosit a 2014. evi koltsegvetes terhere.
A beerkezett lakossagi hozzajarulasok ismereteben felhatalmazza a polgarmestert az aszfaltozas
megrendelesenek alairasara, illetve a kivitelezesi szerzodes alairasara.

.l.r;;;:.. .......................

Hatarid6: 2014.julius 30.
Felel6s: polgarmester
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SOSO FOLDSZER
KFT

Csak:var Fazekas u. 17. Tel/Fax:/22/ 582 044 www .sosofuldszer.hu E-mail :sosofoldszer@axelero.hu
Cegjegyzek szama: 07-09-005789. Bejegyezte: Fejer Megyei Cegbir6sag, Kepviseli: Solvmosi Zoltan

Bodmir Ko;seg Onkormtinyzata
Bodmir

Ttirgv: tirajtinlat
Vasvtiri Pal uteai kapubejtirok asifaltoztisa.

M{iszaki tartalom: A bejtirokfeliiletebb1 a kert vastagstig visszaszedese.
Afelesleges anyag sztillittisa a kijelolt helyre.
Asifalt a megrendelt ritegben teritese, tomaritese az
ut es jtirda magasstigtiban. Beepitett anyag AC-11 meleg asifalt.

l.OOO,-Ftlm2/cm + Afa

Afelmeres bejtirokent mellikelve.

Cstikvtir, 2014. 06. 12.
Koszonettel:

SolyinOsi Zolttin
flKJll!.igazg.

------------------------------------------------------- ----------------------------·
JOZEF ADAM ASZFALTUTEPIT6 KFT
5340KUNHEGYES. SZTVARVAN1' U. 18. ADOSZAM:24822392-2- 16 CG.: 1609-015564

AraJanlat

Megrendel6:: Bodmer Kozseg Onkormanyzat.
80SO Bodmer, Vasvan Pal u. 58.

Targy: Bodmer, kapubejarok, 20 db aszfaltozasa.
Kivitelez6: JOZEF

ADAM

ASZFALTUTEPITO KFT.

5340 KUNHEGYES, SZiVARVANY U. 18.

Kesztilt: 2014. Junius. 10. Kedd.

Megnevezes

Lefnis

Mennyiseg

Anyng + Dfj

bsszeg

Elomunka:

Szintkiszedese, 4 em vastagsagban, a murva
gepkocsira rakasa, es elsz:illitas (1Km-re.)

500m2.

300 Ft/m2.

150.000 Ft

Aszfaltozas:

Hengerelt aszfalt kop6reteg keszitese, AC-11-es
aszfaltkeverekbol, 4 em vastagsagban, vibraci6s
uthengerrel val6 tomorftes.

500m2.

2.950 Ft/m2.

1.475.000 Ft

1.

2.

bsszeg:

1.625.000 Ft
438.750 Ft

27%Ata:
Vegosszeg:

2.063. 750 Ft

Az arak a komplett kivitelezest es az osszes felmeriilo koltseget tartalmazzak:.
Minden elvegzett munkank utan 5 eves garanciat vallalunk!

Tisztelettel:
JOZEFADAM

ASZFAf..TUTG:P'fr6 KFT.
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Ugyvezeto igazgat6

Gmail

Egyebek
katona63@gmail.com

On jelenleg a

l __ l ____ l __ l ___
. .... .. -·····-..

bi:ingesz6t Gmail az a lap HTML nezetben latja.

..

-·

Valtas normal nezetre 1Az alap H1ML beallftasa alapertelmezett

nezetkent

'-------~
Leveliras

Keresesi beallitasok megjelenitere

Jtovabbi lehetiisegek ... .

1 a 8-b61 _ _ __

-

ED _______

Beerkezo
levelek (575)
Csillagozott U'

ar ajanJat kiegeszfteS

Piszkozatok (2)

f> Laszlo Katona <katona63@gmail.com>
Cimzett: g73road@indamail.hu

bsszes le\€1

Beerkez6 levelek

1 Nyomtatas 1

Spam (11)

\
]

Kuka
Cimtar

1

i

j
i

Cimkes

I

;

/

2014. junius 10. 13:54
1 Eredeti

megjelenitese

Od\OziOm! Koszonettel \ettem az ajanlatat. Tajekoztatnam a konkret
munkar61.
Az aszfaltozas varhat6 mennyisege:300-500nm :15-20
bejar6.A bejar6k az aszfaltozott ut,es az aszfaltozott jarda szintjeig
tomOritett murvaval elkeszOitek, ezt a terOietet aszfaltoztatnank az
ut es a jarda szintjeig. Ebbiil ad6doan a murvat az aszfalt reteg
vastagsagaig (4cm) l.issza kell szedni. Varhat6 mennyiseg:12- 20 kobm,
ezt egy masik utcaba at kell szallitani. Ta\Qisag(1km). Az uttestbe
bekotes nem bevagassal keszOI, hanem az ut szelehez zar a bejar6. Az
ajanlatot tovabbra is Bodmer KOzseg Onkormanyzata nevre kerem cimezni.
Tisztelettei:Katona Laszlo kepl.iselii

L--------

-----~

Valasz

1@1 Nyomtatas @) _ _

j
i

1

i
j
J

l
f

____---J,

-----------------------------

I __________ I Nyomtatas l __ l Eredeti

megjelenitese

::>

Laszlo Katona <katona63@gmail.com>
Cimzett: ujaszfalt@freemail. hu

_ _ I __________ I Nyomtatas l __ l Eredeti

2014. junius 10. 14:07
megjelenitere

Lasz/6 Katona< _ _ _ _ _ _ _ _ > irta, 2014. 06. 10.:
- ldezett szoveg megjeienitese-

·:.>: Laszl6 Katona <katona63@gmail.com>

2014. junius 10. 14:27

Cimzett: sandoraszfaltkft@gmail.com

__ I __________ I Nyomtatas / _ _ I Ere deli megjelenitese
- ldezett szoveg megielen itese -

<g73road@indamail. hu>
Cimzett: Laszl6 Katona <katona63@gmail.com>

_ _ I __________ I Nyomtatas l __ l Eredeti

2014. junius 10. 23:29
megjelenitese

Tisztelt Bodmer Kozseg ajanlat kero!
Koszonettel \€tt0k ajanlatkeresoket.Melyre a m6dositott ajanlatunk ajanlatunk a ko">etkezii:
Aszfaltozas 4cm vastagsagban tomiiritessel. A megle\115
a murvat az aszfalt reteg
vastagsagaig (4cm) 'vissza ke/1 szedni,es a zuzott kiialap atigazitasaval,tomoritese\€1: 3500ft+afa/m2.
CeigOnk nem tart igenyt e/6/egre!Kil.itelezeseire megbeszelt garanciat va/lai!Az ar magaban fogla/ja az
anyag,szallitas es a bedolgozas dijat is!Telefon beszelgetes saran a megfelelii fizetesi feltetelek es munka
te~edlmere tekintettel 5% KEDVEZMENYT BIZTOSITUNK ami

3325ft+afa/m2
Tisztelettel Guszti Gabor Ogy\€zet6!
Te/:06302139899
067203987170

Web:-,....,..,~G73 road Kft.Besenyiitelek.Honvad.u.55
ad6szam: 22630416-2-10

- Eredeti Ozenet Felado: Laszlo Katona <katona63@gmail.com>
Cimzett: <g73road@indamail. hu>
Elkilldve: 2014. junius 10. 13:54
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