ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 30. napján tartandó
nyilvános ülésére
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához
való csatlakozás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
______________________________________________________________________________
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) nyílt pályázat keretében meghirdette a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2021. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/ 2007.(III. 26.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén állandó
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer. A
Csatlakozási nyilatkozatok visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk ez évben is kiírhassa a pályázatot, csatlakoznia kell a
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. Ez a Csatlakozási nyilatkozat (1.
sz. melléklet) eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot
legkésőbb 2020. október 1. napjáig (postára adás dátuma) ajánlott küldeményként kell
eljuttatni az EMET részére (1381 Budapest, Pf. 1418).
E Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldeni az EMET részére, ha a korábbi
pályázati forduló(k)ban az érintett önkormányzat – mint településünk is – már tett ilyen
nyilatkozatot.
A Csatlakozási nyilatkozatot az Önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja
vissza.
Az Önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszközátadásként utalja át az
EMET számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét 2021. január 31. és
2021. augusztus 31. napjáig.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok az EMET
által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2020. október 2. napjáig kiírják a
pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási

tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2020. november 3.
A pályázatok az Önkormányzat bírálja el kizárólag a tanuló szociális rászorultsága alapján
2019. december 3-ig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését arról, hogy az előző évekhez hasonlóan
ismételten csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.
Hajmáskér, 2020. szeptember 23.
Köbli Miklós s.k.
polgármester
…../2020. (IX. …….) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozási
szándékát.
A csatlakozás érdekében felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára való csatlakozási
nyilatkozat aláírására és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére való
megküldésére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben
való kiírásáról.
Felelős: Köbli Miklós polgármester
Határidő: A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
lebonyolítási ütemtervében foglalt határidőknek megfelelően.

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 30. napján tartandó ülésére
Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletének
felülvizsgálata.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 02. napján fogadta el a
köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2020. (VII.03.) rendeletét. A Veszprém Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya felhívással élt, miszerint a
rendeletben adminisztratív hibák szerepelnek.
A fentiekben leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy rendelet tervezet
megtárgyalását és elfogadását.

Köbli Miklós s.k.
polgármester
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Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
I. Várható társadalmi hatások
Nem releváns

II. Várható költségvetési hatások
Nem releváns

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet adminisztratív hiba miatt hiányos marad

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 2. pontja a településüzemeltetés, ezen belül többek között a köztemetők kialakítását
és fenntartását a helyi önkormányzat feladataként határozza meg. A temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdése előírja, hogy a települési
önkormányzat rendeletben állapítja meg a temető használatával kapcsolatos helyi szabályokat.

Részletes indokolás

1-17.§-hoz
A rendelet rögzíti, hogy az önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett köztemető
használatára vonatkozó helyi rendelkezéseket.

18.§-hoz
A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazz.

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020. (…….) rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú és fenntartású temetők
rendjének szabályozása a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében és
a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjára figyelemmel, a törvényben kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Hajmáskér Község Önkormányzat fenntartásában lévő önkormányzati
köztemetőkre, hősi temetőre és az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki.
(2) A temetők pontos címe:
- Köztemető: 8192 Hajmáskér 617 hrsz.
- Hősi katonai temető: Hajmáskér 053 hrsz.
2.§
(1) Önkormányzati köztemető létesítése, bővítése, részben vagy egészben történő lezárása, megszüntetése a
Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az önkormányzati temető üzemeltetését /működtetését a fenntartó önkormányzat látja el.
Temetkezési helyek és szabályok
3.§
(1) A köztemetőben halottat eltemettetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni az erre a célra
fenntartott temetési helyen szabad.
(2) A hősi temetőben csak indokolt esetben a katonai sírok érintetlenül hagyása mellett, méltányossági alapon a
polgármester hozzájárulásával lehet temetni.
(3) A temetőben temetkezési helyek:
- egyes sírhelyek
- kettes sírhelyek
- urnafülkék
4.§
(1) Koporsós temetés esetén a temetkezési hely lehet:
 egyes sírhely
 kettes sírhely
Egy elhunyt részére egy sírhely váltható.
(2) Felnőtt sírhelydíj befizetése esetén a tíz éven aluli elhunyt a felnőtt sírhelyen is eltemethető. Ilyen esetben
azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.
(3) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

5.§
(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnában helyezett hamvak temetési helye az urnafülke illetve a
hagyományos sírhely.
(2) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelmére történő kiadásáról a fenntartó gondoskodik. Az urna
kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhunyt közeli hozzátartozója.
Temetkezési helyek használati ideje és díjai
6.§
(1) A temetkezési helyekért sírhelydíjat kell fizetni. A sírhelydíjat – a köztemetés kivételével – az elhunyt
hozzátartozójának, illetve az eltemettetésére kötelezettnek kell fizetnie. Sírhelyet előre megváltani nem lehet.
A díj mértékét a rendelet Melléklete tartalmazza.
(2) A temetkezési helyek egyszeri megváltásának időtartama sírhely és urnasírhely esetén: 25 év
(3) A temetkezési helyek nyilvántartási térképe és a díjak mértéke az önkormányzatnál megtekinthetők.
(4) A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást vagy rátemetést megelőzően kell megfizetni. A kettős
sírhelyeknél a fenntartott sírhely díjat előre meg kell fizetni.
(5) Amennyiben a sírhely kettes sírhelynél nagyobb helyet foglal, a sírhely megváltás összege a ténylegesen
elfoglalt sírhelyek számának árával növekszik.
7.§
(1) Az önkormányzat, mint fenntartó és üzemeltető köteles évenként megállapítani a megváltott temetkezési
helyek használatának lejártát, továbbá köteles évente ezt a lakossággal a helyben szokásos módon december
15-ig közölni.
(2) A temetkezési hellyel rendelkezni jogosultak az (1) bekezdésben leírt hirdetmények kibocsátását követő év
június 30-ig a temetkezési hely használatának idejét az előírt díj befizetésével meghosszabbíthatják
/újraváltás/.
(3) Amennyiben az érdekeltek a felhívásnak nem tesznek eleget, vagyis a temetkezési hely használati idejét nem
hosszabbítják meg a (2) bekezdésben foglalt idő leteltével a temetkezési helyet a fenntartó jogosult minden
térítési igény nélkül újból felhasználni, a holttestek maradványait /urnákat/ közös sírhelyeken lemélyítve
elhelyezni. A temető fenntartója az így megürült temetkezési helyeket újból értékesítheti.
8.§
(1) A temetkezési helyek használatának jogát átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó
használati jogot szerez.
(2) A fenntartó felajánlás esetén bármely megváltott, de mégis igényben nem vett vagy kiürült temetkezési
helyet visszaválthatja a sírhellyel rendelkező jogosult személytől a visszavételkor érvényes áron. Az összeget
a visszavételt követő 30 napon belül 20% kezelési költség és az igénybe vett használati időre eső összeg
levonása után kell fizetni.
(3) A kettős sírhely második betemetésekor mindkét sírhely díját ki kell egészíteni a második sírhely lejáratának
időpontjáig. Ha a kettős sírhely megváltásától számított 25 éven belül nem történik meg a második temetés, a
kettős sírhely további használati jogát – az első 25 év leteltétől számítva – csak újramegváltással lehet
fenntartani.

9. §
(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a.) Egyes sírhely:

2,10 m hosszú,
0,90 m széles
b.) Kettes sírhely:
2,10 m hosszú,
1,80 m széles
c.) Urnafülke:
0,30 m hosszú,
0,30 m széles (1 db urna elhelyezésére alkalmas)
(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm –nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm
lehet, vagy
sírhelyek közötti távolság
60 cm -100 cm,
sorok közötti távolság
100 cm -150 cm.
Sírnyitás, rátemetés
10.§
(1) A holttest újratemetése, vagy hamvasztása céljából történő sírnyitás esetén – jogszabályban meghatározott
hatósági engedélyek beszerzése mellett – a sírnyitást kérelmező köteles a temető fenntartóját az exhumálás
időpontjáról értesíteni, valamint a sírhely eredeti állapotba történő helyreállításról gondoskodni.
(2) Egyes sírhelyekbe elhelyezett koporsón kívüli rátemetéssel tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsó,
vagy két urna helyezhető el, a más vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A kettős sírhely egy-egy
részébe ugyanolyan feltételek mellett lehet rátemetni, mint az egyes síroknál.
(3) Rátemetés esetén a sírhelyhasználatot újra meg kell váltani. A korábban megváltott sírhely díját ki kell
egészíteni a rátemetés lejáratának időpontjáig.
Rendelkezések a sírhelyek használati idejének lejáratával és a temető lezárásával, kiürítésével
kapcsolatban
11.§
(1) A temető /temetőrész/ kiürítéséről az utolsó temetéstől számított 25 év elmúltával a Képviselő-testület
határoz.
(2) A temető kiürítésével kapcsolatos eljárására a hatályos központi jogszabály rendelkezései az irányadóak.
(3) A temetőben lévő történeti értékű temetkezési helyek, síremlékek őrzéséről, gondozásáról, a temető kiürítése
esetén azok áthelyezéséről a temető fenntartója gondolkodik.

Nyilvántartások
12.§
A temető fenntartója az új sírtáblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép
elkészítéséről. A temetőtérképet a temető nyilvántartó könyvvel összhangban a fenntartó köteles vezetni.

13.§
(1) A temető üzemeltetője, fenntartója a kegyeleti jogok gyakorlása céljából nyilvántartó könyvet vezet.
(2) A nyilvántartó könyv tartalmazza: folyószám, a temetés /urnaelhelyezés, vagy hamvak szétszórása/napja, az
elhunyt neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása,
az elhalálozás időpontja, sírhelytábla, sírhelysor, temetkezési hely száma, valamint az eltemettető neve,
lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
(3) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás
ügyszámát.
(4) A nyilvántartó könyvbe az eltemettető és a temetkezési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be.
(5) A fenntartó a nyilvántartások alapján felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetkezési helye után
érdeklődőknek.
A temető működési rendje
14.§
(1) A halottak eltemettetési időpontját a fenntartóval előzetesen egyeztetve lehet meghatározni. A fenntartó
részéről a hozzájárulást a polgármester adja meg.
(2) A ravatalozó helyiséget a fenntartó az eltemettetést végzőnek 7.000,-Ft+Áfa díj ellenében, rendelkezésre
bocsátja legkésőbb a temetést megelőzően 1 órával, mely a szociális helyiség használatát is tartalmazza. A
ravatalozót tiszta és rendezett állapotban kell a temettetést végző részéről temetést követően 1 órán belül a
fenntartó megbízottjának átadni.
(3) Az elhunytak holttestét a szállításnál, ravatalozásnál az eltemetésnél a legnagyobb gonddal, kímélettel, a
kegyeleti szabályok szigorú betartásával gondosan kezelni kell.
15.§
(1) A temetőben mindenki a hely csendjének, méltóságának, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
(2) A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, bokrokat, a növényzetet, a
tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármely más tárgyat megrongálni, vagy beszennyezni, virágokat
letépni és a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelennek elvinni, eltávolítani tilos.
(3) A sírhelyek kerítéssel nem határolhatók körül.
(4) A temetőben gyertyaégetés során ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon. A temető
területén a tűzrakás tilos.
(5) Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése a köztemető területén tilos, annak
elszállításáról a temetőben sírköves szolgáltatást nyújtó köteles gondoskodni.
(6) A sírhelyek gondozása során keletkező elszáradt koszorút és virágot, illetve szemetet csak a kijelölt
hulladéktárolóba szabad gyűjteni. Az elszáradt koszorúk csak itt szedhetők szét.
(7) A temető hulladékgyűjtőjét csak a temetőben keletkezett hulladék tárolására lehet használni. A
hulladékgyűjtő rendszeres ürítéséről a fenntartó folyamatosan gondoskodik.
(8) A temető területére kutyát – a vakvezető kutya kivételével –, vagy más állatot tilos bevinni vagy beengedni.
(9) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. A halottszállító
járművel csak a ravatalozóig lehet közlekedni.
(10) A (9) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkákat végzőkre és
esetenként a láthatóan idős, beteg emberekre nem vonatkozik. Indokolt esetben a temető fenntartója
engedélyt adhat a síroknak gépjárművel való megközelítésére.

(11) A temetések alkalmával a síremlékek megbontása csak a legszükségesebb mértékig, a fejdarab és a fedőlap
megbontásával történhet. A temetések alkalmával, vagy javítás céljából megbontott síremléket /sírkeret/
eredeti állapotába vissza kell állítani. Nem szabad a megbontott síremléket, egyes darabjait idegen sírokon
tárolni.
(12) A temető területéről sírkövet, fejfát, síremléket – vagyonvédelmi okokból – a fenntartóval való előzetes
bejelentés után szabad kivinni.
16.§
(1) A temetkezési helyen végezhető egyéb sírhelygondozási munkák
 egynyári, vagy évelő lágyszárú növények ültetése, ápolása;
 cserepes, vágott virágok, művirágok, koszorú, mécses, gyertya, stb. elhelyezése;
 olyan fás szárú növények ültetése, melyek fejlett állapotban sem érik el a 2m-es magasságot
A fenti tárgyak /növények/ a sírhely méreteit nem haladhatják meg.
(2) A temetkezési helyen kívül növényt ültetni – fás szárú növények kivételével – tilos! Fás szárú növények
ültetéséhez a fenntartó előzetes engedélye szükséges
(3) A temető kultúrált kiépítésének és gondozottságának biztosítása érdekében az eltemettető, a síremléket
létesítő, vagy sírhely megújítója köteles a temetkezési hely ápolásáról, rendben tartásáról gondoskodni. Az
egy éven át gondozatlan sírhalmokat – a hirdetményi felhívás eredménytelensége esetén – a fenntartó
jogosult, a fejfa /feliratos rész/ meghagyása mellett elegyengetni és fűvel bevetni. Az ezzel kapcsolatos
költségeket a fenntartó a létesítővel /örökös vagy a sírhely megváltója/ szemben igényelheti.
17.§
(1) A temetőben a temetéssel, illetve a kegyeleti tevékenységgel összefüggő megemlékezés, illetve szertartás
kivételével egyéb rendezvény csak a fenntartó előzetes engedélyével tartható. Az engedély csak a temető
jellegét és méltóságát nem sértő, a nemzeti vagy a helyi közösség múltjának, kultúrájának, hitelének jeles
napjairól való megemlékezésre, egyházi ünnepre adható meg. Az engedélyt a polgármester adja meg.
(2) A temető nyitvatartása:
október 01-től október 30-ig:
07.00-19.00 óráig,
október 31-től november 02-ig:
00.00- 24.00 óráig (őrzéssel)
november 03-tól március 31-ig:
07.00-19.00 óráig,
április 01-tól szeptember 30-ig:
07.00- 21.00 óráig.

Záró rendelkezések
18.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló
9/2020 (VII.3.) önkormányzati rendelet.
(3) A kihirdetésről a jegyző a helyben szokásos formában gondoskodik.

..........................................
Köbli Miklós
polgármester

.......................................
dr. Flőrich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet 2020. …….. napján lett kihirdetve.
Hajmáskér, 2020. ……….
.......................................
dr. Flőrich-Tóth Ágnes
jegyző

Melléklet a /2020 (……) számú önkormányzati rendelethez

Temetkezési hely díjak:
A sírhelydíj mértéke egyes sírhely esetében első vásárláskor:

9.000,- Ft+Áfa

A sírhelydíj mértéke kettős sírhely esetében:

15.000,- Ft+Áfa

A sírhelydíj újabb megváltási díja egyes sírhely esetében:

9.000,- Ft+Áfa

A sírhelydíj kettes sírhely megváltása esetében:

15.000,- Ft+Áfa

Urnafülke díja:

12.000,- Ft+Áfa

Urnafülke újabb megváltási díja:

12.000,- Ft+ Áfa

Ravatal használati díja:

7.000,- Ft+Áfa

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30. napján tartandó
soron következő nyilvános, önálló ülésére
Napirendi pont: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzatának tárgyalása
Előterjesztő: dr. Flőrich - Tóth Ágnes jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok működését, feladatainak ellátását meghatározó jogszabályok számos esetben
tartalmaznak kötelezést. illetve ajánlást belső szabályzatok alkotására annak érdekében, hogy a
helyhatóságok figyelembe vehessék a helyi sajátosságokat.
A helyi önkormányzatok, kiemelten az önkormányzati hivatalok esetében fontos a helyi szabályozás a
törvényes, szakszerű és átlátható működés érdekében. Ennek egyik eszköze a kötelezően, illetve a nem
kötelezően, de a működést nagyban segítő szabályzatok elkészítése.
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. - 58. §
értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek másolatkészítési szabályzatot kell készítenie.
A szabályzat célja, hogy szabályozza az elektronikus, valamint papíralapú másolatkészítés feltételeit, a
másolatkészítésre feljogosított személyek körét. a jogosultsági és felelősségi szabályokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő - testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását, és a határozat-tervezet
elfogadását.

Hajmáskér, 2020. szeptember 23.
dr. Flőrich - Tóth Ágnes s.k.
jegyző
Határozati javaslat:
……/2020. (……..) határozata
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatal Másolatkészítési szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Flőrich - Tóth Ágnes

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Másolatkészítési szabályzata

A szabályzat alapadatai
Szabályzat megnevezése

Másolatkészítési szabályzata

A szabályzatot kiadó szerv megnevezése

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Verzió

2020/1.

Kiadás dátuma

2020. október 01.

Hatályosság kezdete

2020. október 01.
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében, valamint az
elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 55. § (8)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a
papíralapú és elektronikus dokumentumokról történő hiteles másolatok készítését a következők
szerint szabályozza:
I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA
1. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Másolatkészítési
Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja
a) a Hivatalnál megtalálható papíralapú iratok hiteles elektronikus irattá történő átalakítására,
valamint
b) a Hivatal által elektronikusan kiadmányozott irat hiteles papíralapú irattá történő
átalakítására
vonatkozó szabályok meghatározása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Eür.) rendelkezéseinek figyelembevételével.
2. A Szabályzat hatálya a Hivatalra és az általa kezelt iratokra (papíralapú és elektronikus) terjed
ki.
II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3. A Szabályzat alkalmazásában:
a) együttműködő szerv: az E-ügyintézési tv. 51. § (1) bekezdésében meghatározott szervek;
b) iratkezelő szoftver: az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott informatikai alkalmazás;
c) képi megfelelés: az Eür. 2. § 5. pontjában meghatározott fogalom;
d) másolatkészítő rendszer: az Eür. 2. § 7. pontjában meghatározott fogalom;
e) metaadat: a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel
szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet 3. § 29.
pontjában meghatározott fogalom;
f) papíralapú dokumentum: papíron rögzített minden olyan szöveg, számadatsor, térkép,
tervrajz, vázlat, kép vagy más adat, amely bármely eszköz felhasználásával és bármely
eljárással keletkezett;
g) tartalmi megfelelés: az Eür. 2. § 11. pontjában meghatározott fogalom.
III. HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
4. Csak olyan személy jogosítható fel másolat hitelesítésére, aki a Hivatallal közszolgálati
jogviszonyban áll.
5. A másolat hitelesítésére feljogosított személyeket az 1. melléklet határozza meg.
6. A másolat hitelesítésére jogosult személyekről a jegyző dönt.
7. A másolat hitelesítésére feljogosított személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése,
megszüntetése esetén a jogosultságokkal kapcsolatos módosításokat soron kívül a jegyzőn
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kezdeményezi. Amennyiben a hiteles másolatkészítésre feljogosított személyek körében
változás következik be, az önkormányzat jegyzője gondoskodik a szabályzat módosításáról és
a honlapon történő cseréjéről.
8. Ezen Szabályzat mindenkor hatályos különböző időállapotait meg kell őrizni oly módon,
hogy az egy adott napon másolat hitelesítésére feljogosított személyek köre utólag bármikor
megállapítható legyen.
8/A. Papíralapú dokumentumról történő hiteles elektronikus másolat elsősorban az iratkezelő
szoftver „Hiteles másolat készítése” funkciójának használatával készíthető. Amennyiben az
iratkezelő szoftver „Hiteles másolat készítése” funkciója bármilyen okból nem érhető el
vagy nem használható, akkor a hiteles másolat készítése a Szabályzat IV. fejezetében
foglaltak szerint történik.
III/A. A PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMOKRÓL AZ IRATKEZELŐ SZOFTVER
ÁLTALI ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK
SZABÁLYAI
8/B. Az iratkezelő szoftver általi „Hiteles másolat készítése” funkció használatához a Hiteles
másolat készítése nevű menüjog és az elektronikus aláírás menüjog szükséges.
8/C. Szükséges kiválasztani a hitelesítendő iratot és meghatározni, hogy a másolat képi vagy
tartalmi formában felel meg a hitelesítendő papíralapú dokumentumnak.
8/D. Képi megfelelés választása esetén legenerálásra kerül a záradék, elkészül az új pdf, benne
egy xml-lel, majd a felhasználó általi elektronikus hitelesítéssel (eVhr. 113. §) kerül
előállításra a hiteles elektronikus másolat.
8/E. Tartalmi megfelelés esetén a felhasználónak meg kell határoznia a tartalmi megfelelés
formáját: Kivonat vagy Részleges másolat, illetve meg kell adnia a záradék szabadszöveges
részét. Ezt követően legenerálásra kerül a záradék, elkészül az új pdf, benne egy xml-lel,
majd a felhasználó általi elektronikus hitelesítéssel (eVhr. 113. §) kerül előállításra a hiteles
elektronikus másolat (a kivonat vagy a részleges másolat).
8/F. Minden hiteles másolatkészítésről eseménynapló bejegyzést készít az iratkezelő szoftver az
alábbiak szerint:
a) Esemény szövege (hitelesítés módját is tartalmazza): Hiteles másolat készítés - Képi
megfelelés VAGY Hiteles másolat készítés - Kivonat VAGY Hiteles másolat készítés Részleges másolat
b) Felhasználó, Iktatószám és érkeztetési azonosító az IP címmel együtt
c) Esemény adatok: Csatolmány neve, Záradék szövege
IV. A PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMOKRÓL ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ
MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI
9. A Hivatalnál megtalálható papíralapú iratot az ügyfél kérelmére vagy más együttműködő
szerv ilyen irányú kérelme alapján a 10. pontban foglalt kivétellel hiteles elektronikus
másolattá kell átalakítani (a továbbiakban: digitalizálás).
10. Nem digitalizálhatók
a) a minősített iratok,
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b) azok a küldemények, melyek elektronikus irattá történő átalakítása technikai okból nem
lehetséges.
11. A papíralapú dokumentumhoz – utolsó oldalként – a hitelesítési záradék szövegét tartalmazó
papír alapú dokumentumot (a továbbiakban: hitelesítési záradék) kell csatolni. A hitelesítési
záradék tartalmát a 2. melléklet tartalmazza képi vagy tartalmi megfelelés esetén.
12. A papíralapú dokumentumról és a hitelesítési záradékról egyben, szkenner, lapolvasó
segítségével, legalább 200*200 dpi, felbontású, lehet fekete vagy szürkeárnyalatos vagy
színes, PDF formátumú állományt kell készíteni.
13. Amennyiben lehetséges, akkor olyan elektronikus másolatot kell készíteni, amely a papíralapú
dokumentum teljes tartalmát tartalmazza, biztosítja a képi megfelelést.
14. Részleges másolat vagy elektronikus kivonat (továbbiakban együtt: tartalmi megfelelés) csak
kivételesen indokolt esetben készíthető, ebben az esetben:
a) részleges másolat esetén a hitelesítési záradékban rögzíteni kell, hogy a másolat a
digitalizálás alapjául szolgáló papíralapú dokumentumot mely részében tartalmazza,
b) elektronikus kivonat esetén a hitelesítési záradékban rögzíteni kell, hogy a készített
elektronikus kivonat a papíralapú dokumentumot mely részében, a dokumentumba foglalt
információtartalmat milyen korlátozásokkal tartalmazza.
15. Ha technikai okok miatt (túl nagy fájlméret) egy dokumentum csak több fájlba szkennelhető,
a hitelesítési záradékot valamennyi állománynak tartalmaznia kell. Ebben az esetben a
hitelesítési záradékra rá kell vezetni, hogy az adott állomány a dokumentum mely részét
tartalmazza.
16. Amennyiben a hitelesítendő iratcsomag több iratot tartalmaz, úgy az iratokról külön-külön
kell a hiteles elektronikus másolatot elkészíteni.
17. Az ügyfél vagy az együttműködő szerv ilyen irányú kérelmének beérkezése esetén – a 10.
pont szerinti iratokat kivéve – az elektronikus másolat hitelesítésére feljogosított személy a
12. pont szerinti szkennelést követően megállapítja a papíralapú dokumentum és az
elektronikus másolat képi vagy tartalmi megfelelését.
18. A másolatkészítés sikeres, ha az eredeti papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat
képi vagy tartalmi megfelelése megállapítható.
19. Amennyiben a képi vagy tartalmi megfelelés nem állapítható meg, a másolatkészítést meg
kell ismételni, valamint a képi vagy tartalmi megfelelés megállapítására nem alkalmas
elektronikus dokumentumot törölni kell.
20. A képi vagy tartalmi megfelelés megállapítását követően az elektronikus másolat
hitelesítésére feljogosított munkatárs:
a) az Eür. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő személyre szóló elektronikus
aláírásával vagy
b) az Eür. 55. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő elektronikus bélyegzővel vagy
c) az iratkezelő szoftverből elérhető, Eür. 113. § szakaszában szabályozott azonosításra
visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással
hitelesíti a másolatot. Az iratkezelő szoftverbe az így előállított, hitelesített állományt kell
eltárolni.
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V. AZ ELEKTRONIKUSAN KIADMÁNYOZOTT DOKUMENTUMRÓL HITELES
PAPÍR ALAPÚ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE
21. A Hivatal által elektronikusan kiadmányozott iratról az ügyfél kérelmére – ha az nem az Eügyintézési tv. szerinti együttműködő szerv, nem kötelezett elektronikus ügyintézésre és azt
nem is vállalta – hiteles papír alapú másolatot kell készíteni.
22. Az elektronikusan kiadmányozott iratról készített papíralapú másolatot az 1. mellékletben
meghatározott, másolat hitelesítésére feljogosított személyek hitelesíthetik.
23. A hitelesítés az elektronikusan kiadmányozott irat kinyomtatott példányának záradékolásával
történik. A záradék szövegét a 3. melléklet határozza meg.
24. A záradékolás az utolsó oldalra kézzel írva vagy külön hitelesítési záradék hozzácsatolásával
vagy a záradék szövegének megfelelő tartalmú bélyegző használatával is elvégezhető.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. Ez a Szabályzat 2020. október 01. napján lép hatályba.
26. Ezen Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
27. Ezt a Szabályzatot és mindenkor hatályos változatát nyilvánosan, elektronikus úton, a(z)
Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata hivatalos honlapján
közzé kell tenni. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
28. Ezen Szabályzatban foglalt előírások valamennyi foglalkoztatottal való megismertetése a
jegyző feladata.
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1. melléklet
A másolat hitelesítésére feljogosított személyek

Ssz.

Másolathitelesítési
jogosultsággal rendelkező
személy neve

Szervezeti egység
megnevezése

Másolatkészítő
beosztása

Másolatkészítési
jogosultság
kezdete
(éééé.hh.nn.)

Másolatkészítési
jogosultság vége
(éééé.hh.nn.)

1.
2.
3.
4.
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2. melléklet
Papíralapú iratról készített elektronikus másolat, részleges másolat vagy elektronikus
kivonat
Képi megfelelés esetén:
HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK
Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.
Iktatószám1:
Másolatkészítő szervezet: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Másolat hitelesítését végző személy neve: (a hitelesítést végző személy neve)
Másolatkészítés időpontja: (éééé.hh.nn.)
Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Másolatkészítési Szabályzata
Másolatkészítési szabályzat verziószáma:
Másolatkészítési rend elérhetősége (az a pontos honlap link, ahol a szabályzat elérhető):

Tartalmi megfelelés esetén (részleges másolat):
HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK
Részleges másolat, amely a másolatkészítés alapjául szolgáló papíralapú dokumentumot az
alábbiak szerint részben tartalmazza:2
Iktatószám3:
Másolatkészítő szervezet: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Másolat hitelesítését végző személy neve: (a hitelesítést végző személy neve)
Másolatkészítés időpontja: (éééé.hh.nn.)
Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Másolatkészítési Szabályzata
Másolatkészítési szabályzat verziószáma:
Másolatkészítési rend elérhetősége (az a pontos honlap link, ahol a szabályzat elérhető):

1

Ennek hiányában érkeztetőszám vagy az eredeti irat bármely olyan azonosító száma, amely alapján a záradék
egyértelműen az eredeti iratról készített elektronikus másolathoz kapcsolható.
2
A kettőspont utáni szöveget a másolat záradékolását, hitelesítését végző személynek kell rögzítenie.
3
Ennek hiányában érkeztetőszám vagy az eredeti irat bármely olyan azonosító száma, amely alapján a záradék
egyértelműen az eredeti iratról készített elektronikus másolathoz kapcsolható.
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Tartalmi megfelelés esetén (elektronikus kivonat):
HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK
Az elektronikus kivonat a dokumentumba foglalt információtartalmat az alábbi
korlátozásokkal tartalmazza:4
Iktatószám5:
Másolatkészítő szervezet: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Másolat hitelesítését végző személy neve: (a hitelesítést végző személy neve)
Másolatkészítés időpontja: (éééé.hh.nn.)
Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Másolatkészítési Szabályzata
Másolatkészítési szabályzat verziószáma:
Másolatkészítési rend elérhetősége (az a pontos honlap link, ahol a szabályzat elérhető lesz):

4

A kettőspont utáni szöveget a másolat záradékolását, hitelesítését végző személynek kell rögzítenie.
Ennek hiányában érkeztetőszám vagy az eredeti irat bármely olyan azonosító száma, amely alapján a záradék
egyértelműen az eredeti iratról készített elektronikus másolathoz kapcsolható.
5
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3. melléklet
Elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása esetén a záradék tartalma
HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK
Az elektronikus dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat.
Iktatószám6:
Az eredeti elektronikus iratot kiadmányozó személy neve:
Az eredeti elektronikus iratot kibocsátó szerv neve:
Az eredeti elektronikus irat elektronikus aláírás időpontja:
VAGY
Az eredeti elektronikus iraton szereplő elektronikus bélyegző létrehozóját meghatározó adat:
VAGY
Az eredeti elektronikus iraton szereplő azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés
által kiállított igazoláson lévő elektronikus bélyegző létrehozóját meghatározó adat:7
Papíralapú másolat keltezése: (település neve, éééé.hh.nn.)
Másolatkészítő szervezet: Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Másolat hitelesítését végző személy aláírása:
Másolat hitelesítését végző személy neve: (a hitelesítést végző személy neve)
Másolat hitelesítését végző személy bélyegzőlenyomata:

6

Ennek hiányában érkeztetőszám vagy az eredeti irat bármely olyan azonosító száma, amely alapján a záradék
egyértelműen az eredeti iratról készített elektronikus másolathoz kapcsolható.
7
valamelyik a három közül, attól függően, hogy az eredeti iratot aláírással vagy bélyegzővel vagy AVDH-val
hitelesítették.

10

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 30. napján tartandó ülésére
Tárgy: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a területileg
illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához
a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok
véleményét.
A Veszprémi Tankerületi Központ a 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét
elkészítette. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1)
bekezdése szerint a tankerületi központ tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek
tervezetéről.
A Rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről október 15.
napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.
Fenti jogszabályok figyelembevételével Hajmáskér Község Önkormányzatának véleményét az iskolák
felvételi körzethatárainak tervezetéről a Veszprémi Tankerületi Központ részére 2020. október 15.
napjáig kell megküldeni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Hajmáskér, 2020. szeptember 24.

Köbli Miklós s.k.
polgármester
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Határozati javaslat
…../2020. (…) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A kötelező felvételt
biztosító iskolák 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése” tárgyú napirendi
pontot és az alábbi határozatot hozta:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
körzethatáraira vonatkozó tervezetét.
2.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Hajmáskér községen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek
létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:
Intézmény
Gábor Áron Általános Iskola
Összesen:

Címe
8192Hajmáskér, Iskola u. 1.

Gyermek létszám
(fő)
3
3

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy küldje meg, a véleményt és
a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a
Veszprémi Tankerületi Központ részére.
Határidő: 2020. október 15.
Felelős: Köbli Miklós polgármester
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Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30. napján tartandó soron
következő nyilvános, önálló ülésére
Napirendi pont: Körzeti megbízott kinevezés előtti véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Miklósi György r. szds., a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának alosztályvezetője,a 2020.
augusztus 31. napján kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy Maczali Gábor r.zls. HajmáskérSóly települések körzeti megbízottja 2020.08.31. napig teljesített szolgálatot a Veszprémi Rendőrkapitányságon,
2020.09.01. naptól a Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományában teljesít szolgálatot.
Maczali Gábor r.zls. megüresedett státuszát Hajdú Szilárd c.r. törzszászlóssal, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
körzeti megbízottjával tervezik 2020.11.01. naptól feltölteni.
Hajdú Szilárd c.r. törzszászlós kinevezéséhez a 26/2015 (XII.09.) ORFK utasítás a körzeti megbízotti szabályzat II.
fejezet 11. pont értelmében, a közbiztonság helyi feladatainak eredményes megvalósítása érdekében a körzeti
megbízotti működési körzethez tartozó települések önkormányzata Képviselő-testületének véleményét előzetesen
ki kell kérni a körzeti megbízott kinevezéséről, felmentéséről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön Hajdú Szilárd c.r. törzszászlós körzeti megbízotti beosztásba
történő kinevezésének támogatásáról.
Határozati javaslat:
..../2020. (IX.....) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja Hajdú Szilárd c.r. törzszászlós
körzeti megbízottá történő kinevezését.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

Szakmai Önéletrajz
Hajdú Szilárd c. r. törzszászlós
Tanulmányok, tanfolyamok:
1990-1994 Stomfeld Aurél Műszaki Szakközép Iskola: érettségi, szakmunkás bizonyítvány
1994-1995 Rétság sorkatonai szolgálat
1996-1998 Budapest Rendészeti Szakközépiskola
2008. Miskolc Rendészeti Szakközép Iskola: Körzeti megbízotti szaktanfolyami oklevél
2015. Miskolc Rendészeti Szakközép Iskola: Mentori szaktanfolyami oklevél - megújító
Miskolc Rendészeti Szakközép Iskola: Járőrvezető szaktanfolyami oklevél
Budapest KR: Bombakutatói szaktanfolyami oklevél
Munkahelyek, beosztások:
1995-1996
Bátonyterenyei Rendőrkapitányság közalkalmazotti jogviszony
1997-1998
Salgótarjáni Rendőrkapitányság Járőr Alosztály: próbaidős rendőr őrmester
1998-2003
Salgótarjáni Rendőrkapitányság Járőr alosztály: járőr
2003-2010
Salgótarjáni Rendőrkapitányság Járőr alosztály: járőrvezető
2010-2020
Salgótarjáni Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztály: körzeti megbízott
2020. május
Balatonfüredi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztály: körzeti megbízott (Balatonakali )
Egyéb információ:
Tiszthelyettesi rendfokozataimat kivétel nélkül soron kívül előléptetéssel kaptam, 1 alkalommal RFK vezetői
jutalomban részesültem.
2013. áprilisban Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterétől átvehettem az „Év rendőre” kitüntetést.
A mentori tanfolyam elvégzése után, több rendőr tanuló képzését segítettem és segítem jelenleg is.
2006. óta folyamatosan a csapatszolgálati század tagja vagyok, ahol rajparancsnoki teendőket látok el.
2015 őszétől folyamatosan részt vettem a déli határszakasz védelemében.
2019 őszén megerősítő erőként átrendeléssel a Bűnügyi Osztályon teljesítettem szolgálatot.
A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén szeretnék szolgálatot teljesíteni körzeti megbízotti
beosztásban, mivel családommal nemrégiben Veszprémben telepedtünk le.
Salgótarján, 2020. augusztus 25.
Hajdú Szilárd c. r. törzszászlós

HATÁROZATI JAVASLAT
…………….Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásához történő hozzájárulásról
……………..Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1. ………………..Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
önkormányzati rendelet megalkotásához, mely a határozat 1. mellékletét képezi.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a
VKTT Társulási Tanács elnökének.
Felelős: …………….jegyző
Határidő: 2020. október 21.

……………, 2020. október .

s.k.
polgármester

s.k.
jegyző

1. melléklet …………………..
…/2020.(…….) határozatához

Önkormányzat

Képviselő-testületének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…../2020. (...) önkormányzati rendelete
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § (1) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 5. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
törvény 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó
községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. §

(1) A társult önkormányzatok a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a
továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő VKTT Egyesített
Szociális Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján biztosítják:
a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén
belül
aa) a szociális étkeztetést Barnag, Bánd, Eplény Herend, Hidegkút,
Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula,
Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén,
ab) a házi segítségnyújtást Bánd, Eplény,Hárskút, Herend,
Nagyvázsony, Nemesvámos, Márkó, Szentgál, Tótvázsony és
Veszprém közigazgatási területén
ac)

a
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtást
Veszprém
közigazgatási területén és
ad) az idősek nappali ellátását Herend, Veszprém, közigazgatási
területén,
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b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális szakosított ellátások
keretén belül
ba) idősek otthonát és
bb) időskorúak gondozóházát a társulásban résztvevő tagok
közigazgatási területén.
(2)

Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátások igénybevételére
vonatkozó kérelmet
a) intézménynek a szolgáltatást igénylő lakóhelyén feladatot ellátó
szociális gondozójánál,
b) a szolgáltatást igénylő lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri
Hivatal ügyintézőjénél, vagy
c) az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni.

2. §

(3)

A kérelemről az intézményvezető megbízásából az intézmény
szervezeti- és működési szabályzatában kijelölt személy dönt.

(4)

Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjénél
lehet előterjeszteni, aki dönt a kérelemről.

(5)

Az intézmény címét és elérhetőségét a rendelet függeléke tartalmazza.

(1) A szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult
az a személy, aki
a) 65 életévét betöltötte, vagy
b) mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt
önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - nem képes
gondoskodni, vagy
c) fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi
pótlékban részesül, vagy
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d) pszichiátriai beteg, vagy szenvedélybeteg és fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes.
(2)

A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell
a) az (1) bekezdés
igazolványt,

a)

pontja

esetében

a

személyazonosító

b) az (1) bekezdés b) és d) pontja esetében a kezelőorvos, szakorvos
szakvéleményét,
c) az (1) bekezdés c) pontja esetében a fogyatékossági
támogatásról, vagy a magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozatot, vagy azok másolatát.
3.§

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások
térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2)

4. §

intézményi

Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat
készpénzben vagy átutalással kell megfizetni.

(1) A fenntartó kérelemre a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét
méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át és vagyonnal nem rendelkezik.
(2)

A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke:
a) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja
meg, a fizetendő személyi térítési díj 10%-a, vagy
b) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át nem haladja
meg, a fizetendő személyi térítési díj 20%-a.

(3)

5.§

A fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre a
kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból elengedi,
ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át és
vagyonnal nem rendelkezik.

(1) Szociálpolitikai kerekasztal működik a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatások és szakellátások
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a) fejlesztése, színvonalának és hatékonyságának javítása, és
b) a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése
érdekében.

6.§

(2)

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a jogszabályban meghatározottakon
kívül a társulás területén működő gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézmények fenntartóinak képviselői és az intézmények vezetői.

(3)

A szociálpolitikai kerekasztal működésének szabályait szervezeti- és
működési szabályzatában határozza meg.

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2020.
december 1-jén lép hatályba.
(2)

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3)

Hatályát veszti Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete.

Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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Melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak
megállapításáról szóló …/2020. (...) önkormányzati rendeletéhez
1. VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális ellátások
intézményi térítési díja
1.1. A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.
2.
3.
4.
5.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi térítési
díj

Idősek otthona
4 ágyas elhelyezés demens
személyek részére
Idősek otthona nem
demens 4 ágyas elhelyezés
Idősek otthona
2 ágyas elhelyezés demens
személyek részére
Idősek otthona nem
demens 2 ágyas elhelyezés
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3450 Ft/ellátási nap
3450 Ft/ellátási nap
3750 Ft/ellátási nap
3750 Ft/ellátási nap

1.2.1.

A Veszprém, Völgyikút utca 2. szám alatti telephelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi térítési
díj

Idősek otthona
emelt szintű elhelyezés
demens személyek részére
Idősek otthona nem demens
emelt szintű elhelyezés
Időskorúak gondozóháza
demens személyek részére
Időskorúak gondozóháza
nem demens
Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
(napközbeni tartózkodással
és ott étkezéssel)
Demens személyek nappali
ellátása (csak napközbeni
tartózkodással)
Demens személyek nappali
ellátása (napközbeni
tartózkodással és ott
étkezéssel)

10. Házi segítségnyújtás
11.
12.
13.
14.
15.

3650 Ft/ellátási nap
3650 Ft/ellátási nap
3500 Ft/ellátási nap
3500 Ft/ellátási nap
640 Ft/ellátási nap
2095 Ft/ellátási nap
90 Ft/ellátási nap

1245 Ft/ellátási nap
560 Ft/gondozási óra

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
Étkeztetés helyben
fogyasztással
1. sz. Idősek Klubja)
Étkeztetés elvitellel
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés elvitellel (Bánd)

200 Ft/ellátási nap
1455 Ft/ellátási nap
975 Ft/ellátási nap
1165 Ft/ellátási nap
935 Ft/ellátási nap

16. Étkeztetés elvitellel (Barnag)

530 Ft/ellátási nap

17. Étkeztetés elvitellel (Eplény)

690 Ft/ellátási nap
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Étkeztetés elvitellel
(Hidegkút)
Étkeztetés elvitellel (Márkó)
Étkeztetés elvitellel
(Mencshely)
Étkeztetés elvitellel
(Nagyvázsony)
Étkeztetés elvitellel
(Nemesvámos)
Étkeztetés házhozszállítással
(Nemesvámos)
Étkeztetés elvitellel (Pula)
Étkeztetés elvitellel
(Szentgál)
Étkeztetés elvitellel
(Tótvázsony)
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530 Ft/ellátási nap
700 Ft/ellátási nap
590 Ft/ellátási nap
595 Ft/ellátási nap
695 Ft/ellátási nap
865 Ft/ellátási nap
595 Ft/ellátási nap
560 Ft/ellátási nap
540 Ft/ellátási nap

1.2.2. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű
ellátást nyújtó férőhelyei

1.

A

B

Ellátás megnevezése

Egyszeri
hozzájárulás
összege
2 500 000
Ft/lakóegység
3 000 000
Ft/lakóegység
3 500 000
Ft/lakóegység

2. Idősek otthona
3. Idősek otthona
4. Idősek otthona
1.3.

A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi
térítési díj

Idősek nappali ellátása
2. (csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
3. (napközbeni tartózkodással és
ott étkezéssel)

875 Ft/ellátási nap
2460 Ft/ellátási nap
915 Ft/gondozási
óra

4. Házi segítségnyújtás
Étkeztetés helyben
5. fogyasztással
(3. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
6. (2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
7. (2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
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1585 Ft/ellátási nap
920 Ft/ellátási nap
1100 Ft/ellátási nap

1.4.

Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi
térítési díj

Idősek nappali ellátása
2. (csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
3. (napközbeni tartózkodással és
ott étkezéssel)
Étkeztetés helyben
4. fogyasztással
(2. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
5. (2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
6. (2. sz. Gondozási Központ
étkezői)
1.5.

730 Ft/ellátási nap
2095 Ft/ellátási nap
1365 Ft/ellátási nap
920 Ft/ellátási nap
1100 Ft/ellátási nap

Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi
térítési díj

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni
tartózkodással)
Idősek nappali ellátása
(napközbeni tartózkodással és
ott étkezéssel)
Étkeztetés helyben
fogyasztással
(4. sz. Idősek Klubja étkezői)
Étkeztetés elvitellel
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
Étkeztetés házhozszállítással
(1. sz. Gondozási Központ
étkezői)
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830 Ft/ellátási nap
2260 Ft/ellátási nap
1425 Ft/ellátási nap
975 Ft/ellátási nap
1165 Ft/ellátási nap

1.6.

Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális
ellátások intézményi térítési díja

1.

A

B

Ellátás megnevezése

Intézményi
térítési díj

2.

Idősek nappali ellátása
(csak napközbeni
tartózkodással)

3.

Házi segítségnyújtás

4.

Étkezés elvitellel

480 Ft/gondozási
óra
810 Ft/ellátási nap

5.

Étkeztetés házhozszállítással

955 Ft/ellátási nap

930 Ft/ellátási nap
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
.../2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotásának előzetes
hatásvizsgálata
I.
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. §

(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2)

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a

jogszabály megalkotásának szükségességét,
elmaradásának várható következményeit, és

a

jogalkotás

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételeket”.
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II.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
.../2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotásának
tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat.
17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők.
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A tervezet társadalmi hatásai: A Tervezet szerint 2020. december 1-jétől
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást az Eplényi lakosok is
igénybe vehetik, valamint 2021. január 1-jétől az idősek otthona és
időskorúak gondozóháza szociális szakellátásokat a hárskúti lakosok is
kérelmezhetik. Mindkét intézkedés erősíti az Önkormányzat szolgáltató
jellegét.

ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési
hatásokat keletkeztet:
Eplény Községi Önkormányzat költségvetésében 1 fő szociális gondozó
foglalkoztatásának költségét biztosítani szükséges.

ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak
következménye nincs.

közvetlen

környezeti

és

egészségi

ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem
keletkeztet.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A Tervezet elfogadása szükséges ahhoz, hogy a házi segítségnyújtás
szociális alapszolgáltatást az Eplényi lakosok, valamint az idősek
otthona és időskorúak gondozóháza szociális szakellátásokat a hárskúti
lakosok is igénybe vehessék. A hatályos rendelet módosítása helyett új
rendelet megalkotására azért van szükség, hogy a rendelet elfogadása
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óta bekövetkezett jogszabályi változásokat is átvezetve a rendelet
bevezető részében, átláthatóbb legyen a rendelet felépítése.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi és
pénzügyi feltételt igényel a költségvetési hatásokban rögzítettek
szerint.
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HATÁROZATI JAVASLAT
……………………..Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) határozata
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
…………..Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1.

………….. Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1-2.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

2.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg
a VKTT Társulási Tanács elnökének.

Felelős:
Határidő:

…………..jegyző

……………, 2020. október 21.

s.k.
polgármester

s.k.
jegyző

1. melléklet ……………………….. Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (…………..) határozatához
Társulási Megállapodást Módosító Megállapodás
1. A Társulási Megállapodás 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
2. Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő utca 33., Horváth Zoltán
polgármester,
3. Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 60., Steigervald
Zsolt polgármester,
4. Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64., Fiskál János
polgármester,
5. Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth utca 31., Köbli
Miklós polgármester
6. Hárskút Község Önkormányzata 8442 Hárskút, Fő utca 10., Tábori Ferenc
polgármester,
7. Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth utca 97., Jánszky Lajos
László polgármester,
8. Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő utca 67/A., Dr. Kriszt
András polgármester,
9. Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5.,
Hartmann Antal polgármester,
10. Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő utca 21., Szabó Zoltán
László polgármester,
11. Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi utca 96.,
Fábry Szabolcs János polgármester,
12. Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.,
Sövényházi Balázs polgármester,
13. Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő utca 32., Szenger István Bálint
polgármester,
14. Sóly Község Önkormányzata 8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 57., Kaptur József
polgármester,
15. Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő utca 11., Weisz Elvira
polgármester,
16. Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar utca 101., Sipos
Ferenc polgármester,
17. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
Porga Gyula polgármester,
18. Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57., Fertig
József polgármester,
19. Vilonya Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth utca 18., Fésüs Sándor
polgármester,
20. Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő utca 58., Fekete-Tracz
Gabriella polgármester.”
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2. A Társulási Megállapodás 9.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.1.
A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül:
a) az étkeztetés szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér,
Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly,
Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó
közigazgatási területén,
b) a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz,
Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,
c) az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást: Herend, Veszprém,
közigazgatási területén,
d) az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén,
e) az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást a társulásban
résztvevő tagok közigazgatási területén
3. A Társulási Megállapodás 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. A Társulás keretein belül a társulás tagja Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata a fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény költségvetési szerv által biztosítja:
a) a sürgősségi egészségügyi alapellátást (központi háziorvosi ügyeletet) Eplény
közigazgatási területén,
b) a védőnői szolgálatot Eplény közigazgatási területén.”
4.A Társulási Megállapodás 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.1. A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselőtestülete előtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a
zárszámadás elfogadását követően. A beszámoló magában foglalja a Társulás
által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.”
5. A Társulási Megállapodás 26.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.2. A Társulás működésének ellenőrzése a belső ellenőr által készített ellenőrzési
jelentés alapján történik. A belső ellenőrzési feladatokat megbízási jogviszony
keretében foglalkoztatott belső ellenőr végzi.”
6. A Társulási Megállapodás 1. melléklete helyébe a Társulási Megállapodást
Módosító Megállapodás melléklete lép.
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Barnag, 2020.
Bánd, 2020.
Eplény, 2020.
Hajmáskér, 2020.
Hárskút, 2020.
Herend, 2020.
Hidegkút, 2020.
Márkó, 2020.
Mencshely, 2020.
Nagyvázsony, 2020.
Nemesvámos, 2020.
Pula, 2020.
Sóly, 2020.
Szentgál, 2020.
Tótvázsony, 2020.
Veszprém, 2020.
Veszprémfajsz , 2020.
Vilonya, 2020.
Vöröstó, 2020.
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Záradék
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását a
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 2021. január 1-jei hatállyal a fentiek
szerinti testületi ülésükön az alábbi számú határozatukkal hagyták jóvá.
Önkormányzat neve

határozata

polgármester neve, aláírása

Barnag Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

Horváth Zoltán

Bánd Község Önkormányzata

…./2020. (……)

Steigervald Zsolt

Eplény Községi Önkormányzat

…./2020. (…..)

Fiskál János

Hajmáskér Község Önkormányzata …./2020. (…..)

Köbli Miklós

Hárskút Község Önkormányzat

Tábori Ferenc

…./2020. (…..)

Herend Város Önkormányzata

…./2020. (…..)

Jánszky Lajos László

Hidegkút Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

dr. Kriszt András

Márkó Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

Hartmann Antal
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Mencshely Község Önkormányzata …./2020. (…..)

Szabó Zoltán László

Nagyvázsony Község Önkormányzata …./2020 (…..)

Fábry Szabolcs János

Nemesvámos Község Önkormányzata …./2020. (…..)

Sövényházi Balázs

Pula Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

Szenger István

Sóly Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

Kaptur József

Szentgál Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

Weisz Elvira

Tótvázsony Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

Sipos Ferenc

Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata

…./2020. (…..)

Porga Gyula

Veszprémfajsz Község Önkormányzata …./2020. (….)

Fertig József
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Vilonya Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

Fésüs Sándor

Vöröstó Község Önkormányzata

…./2020. (…..)

Fekete-Tracz Gabriella
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Melléklet a Társulási Megállapodást Módosító Megállapodáshoz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

*

Tag neve, székhelye:
Barnag Község Önkormányzata
8291 Barnag, Fő utca 33.
Bánd Község Önkormányzata
8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 60.
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth utca 31.
Hárskút Község Önkormányzata
8442 Hárskút, Fő utca 10.
Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth utca 97.
Hidegkút Község Önkormányzata
8247 Hidegkút, Fő u. 67/A.
Márkó Község Önkormányzata
8441 Márkó,
Padányi Bíró Márton tér 5.
Mencshely Község Önkormányzata
8271 Mencshely, Fő utca 21.
Nagyvázsony Község
Önkormányzata
8291 Nagyvázsony, Kinizsi utca 96.
Nemesvámos Község
Önkormányzata
8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.
Pula Község Önkormányzata
8291 Pula, Fő utca 32.
Sóly Község Önkormányzata
8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 57.
Szentgál Község Önkormányzata
8444 Szentgál, Fő utca 11.
Tótvázsony Község Önkormányzata
8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Veszprémfajsz Község
Önkormányzata
8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57.
Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth utca 18.
Vöröstó Község Önkormányzata
8291 Vöröstó, Fő utca 58.
Társulás összlakosságszáma:

lakosság
száma*

Sorszám

A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA

Belépés
időpontja

A Társulási
Tanácsban
képviseli
(polgármester)

155

2005.05.05.

Horváth Zoltán

699

2005.05.05.

Steigervald Zsolt

520

2013.01.01.

Fiskál János

3088

2005.05.05.

Köbli Miklós

665

2005.05.05.

Tábori Ferenc

3483

2005.05.05.

Jánszky Lajos László

473

2005.05.05.

Dr. Kriszt András

1552

2005.05.05.

Hartmann Antal

273

2005.05.05.

Szabó Zoltán László

1840

2005.05.05.

Fábry Szabolcs János

2960

2005.05.05.

Sövényházi Balázs

198

2005.05.05.

Szenger István Bálint

529

2005.05.05.

Kaptur József

2824

2005.05.05.

Weisz Elvira

1393

2005.05.05.

Sipos Ferenc

55.936

2005.05.05.

Porga Gyula

254

2005.05.05.

Fertig József

689

2005.05.05.

Fésüs Sándor

80

2005.05.05.

Fekete-Tracz Gabriella

77.611

A lakosságszám 2019. január 1-jén
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2. melléklet ……………………….. Önkormányzat
…/2020. (…………..) határozatához

Képviselő-testületének

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Megállapodása
a módosításokkal egységes szerkezetben
A Társulási Megállapodás 4. pontjában felsorolt települési önkormányzatok
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 88. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján abból a célból, hogy a társult települések
lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá,
testületeik döntése alapján Társulási Megállapodást kötnek.
1.

A Társulás neve: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

2.

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) székhelye:
Veszprém, Óváros tér 9.

3.

A Társulás jogelődje a Veszprémi Kistérség Területfejlesztési Társulása.

4.

A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
Barnag Község Önkormányzata 8291 Barnag, Fő utca 33., Horváth Zoltán
polgármester,
Bánd Község Önkormányzata 8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 60., Steigervald
Zsolt polgármester,
Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64., Fiskál János
polgármester,
Hajmáskér Község Önkormányzata 8192 Hajmáskér, Kossuth utca 31., Köbli
Miklós polgármester
Hárskút Község Önkormányzata 8442 Hárskút, Fő utca 10., Tábori Ferenc
polgármester,
Herend Város Önkormányzata 8440 Herend, Kossuth utca 97., Jánszky Lajos
László polgármester,
Hidegkút Község Önkormányzata 8247 Hidegkút, Fő utca 67/A., Dr. Kriszt
András polgármester,
Márkó Község Önkormányzata 8441 Márkó, Padányi Bíró Márton tér 5.,
Hartmann Antal polgármester,
Mencshely Község Önkormányzata 8271 Mencshely, Fő utca 21., Szabó Zoltán
László polgármester,
Nagyvázsony Község Önkormányzata 8291 Nagyvázsony, Kinizsi utca 96., Fábry
Szabolcs János polgármester,
Nemesvámos Község Önkormányzata 8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.,
Sövényházi Balázs polgármester,
Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő utca 32., Szenger István Bálint
polgármester,
Sóly Község Önkormányzata 8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 57., Kaptur József
polgármester,
Szentgál Község Önkormányzata 8444 Szentgál, Fő utca 11., Weisz Elvira
polgármester,
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Tótvázsony Község Önkormányzata 8246 Tótvázsony, Magyar utca 101., Sipos
Ferenc polgármester,
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9.,
Porga Gyula polgármester,
Veszprémfajsz Község Önkormányzata 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57., Fertig
József polgármester,
Vilonya Község Önkormányzata 8194 Vilonya, Kossuth utca 18., Fésüs Sándor
polgármester,
Vöröstó Község Önkormányzata 8291 Vöröstó, Fő utca 58., Fekete-Tracz
Gabriella polgármester.
5.

A társulás tagjainak lakosságszámát a Társulási Megállapodás 1. melléklete, a
társulási tagnyilvántartás tartalmazza.

6.

A társulás által ellátott feladat-és hatáskörök felsorolása Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvényben meghatározottak szerint:
6.1. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások,
6.2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások.

7.

A Társulás alaptevékenységét a kormányzati funkciók szerint a megállapodás 2.
melléklete tartalmazza:

8.

A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9.
9.1.

A Társulás által biztosított szolgáltatások:
A Társulás biztosítja a fenntartásában működő Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulása Egyesített Szociális Intézmény keretein belül:
a)
az étkeztetés szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos,
Pula,
Sóly,
Szentgál,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,
b)
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást Barnag, Bánd, Eplény,
Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony,
Nemesvámos,
Pula,
Sóly,
Szentgál,
Tótvázsony,
Veszprém,
Veszprémfajsz, Vilonya és Vöröstó közigazgatási területén,
c)
az idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatást: Herend, Veszprém,
közigazgatási területén,
d)
az időskorúak gondozóháza, átmeneti ellátást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén,
e)
az idősek otthona, ápolást, gondozást nyújtó szakosított ellátást a
társulásban résztvevő tagok közigazgatási területén.

9.2. Állami feladatellátás körében a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása
Egyesített Szociális Intézmény feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatást Veszprém közigazgatási
területén.
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10. A Társulás keretein belül a társulás tagja: Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata a fenntartásában működő Göllesz Viktor Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Gondozóháza költségvetési szerv által a felnőtt értelmi
fogyatékosok nappali ellátását biztosítja Bánd, Hajmáskér, Hárskút, Herend,
Hidegkút, Márkó, Nemesvámos, Sóly, Szentgál Tótvázsony, Veszprémfajsz
települések közigazgatási területén élő lakosokra kiterjedően.
11. A Társulás keretein belül a társulás tagja Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata a fenntartásában működő Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi
Alapellátási Integrált Intézmény
a) a sürgősségi egészségügyi alapellátást (központi háziorvosi ügyeletet) Eplény
közigazgatási területén,
b) a védőnői szolgálatot Eplény közigazgatási területén.
12.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács tagjai a
társult tagok polgármesterei. A tagot a Társulási Tanács ülésén a polgármester
által meghatalmazott személy képviselheti. A meghatalmazás érvényességéhez
a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
12.2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal,
b) a Társulási Megállapodásban, vagy a Társulási Tanács által meghatározott
esetben,
c) a Társulás Tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára,
annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül,
d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott
esetben a kormányhivatal vezetőjének indítványára, a törvényben
meghatározott módon.
12.3. A Társulási Tanács összehívására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény rendelkezése az irányadó, az ülés előkészítésére, az előterjesztések
tartalmi és formai elemeinek meghatározására vonatkozó rendelkezéseket a
Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
12.4. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte esetén alelnök vezeti. Együttes
akadályoztatásuk esetére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezése az irányadó.
12.5. A Társulási Tanács alakuló ülését a székhelytelepülés polgármestere hívja
össze. Az alakuló ülésre előterjesztést kell benyújtani az elnök
megválasztására vonatkozóan. Az alakuló ülésen, vagy azt követő ülésen kerül
sor a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására.
13. A Társulási Tanács elnökét, és alelnökét a Társulási Tanács saját tagjai sorából,
az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg. Az elnök személyére a
Tanács tagja tehet javaslatot. A javaslatot meg kell küldeni a Társulás székhelye
szerint önkormányzat polgármesterének, aki gondoskodik az alakuló ülésre az
előterjesztés elkészítéséről.

11

14. Az Elnök képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletét az alelnök látja el.
15. A Társulási Tanács az önkormányzati választási ciklus idejére a saját tagjai
sorából alelnököt választ, alelnököket választhat Az alelnök személyére a
Társulás elnöke tesz javaslatot.
16. A Társulási Tanács tagjait megillető szavazatok száma: településenként egy
szavazat. A Társulási Tanács ülése akkor határozatképes, ha az ülésen
Veszprémmel együtt legalább tíz tag képviselője jelen van.
16.1. Az egyszerű többséget igénylő döntés meghozatalához Veszprémmel együtt
legalább hat tag szavazat szükséges Ha a Társulási Tanács ülésén több,mint
tizenegy tag képviselője van jelen, az egyszerű többséget igénylő döntés
meghozatalára Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezése az irányadó azzal,hogy Veszprém egyetértő szavazatára
mindenképpen szükség van.
16.2. A minősített többséget igénylő döntés meghozatalához Veszprémmel együtt
legalább tizenegy tag egyetértő szavazata szükséges.
17. Minősített többség szükséges:
a) azokban az esetekben, amikor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény szerint a képviselő testület döntését minősített többséggel hozza
meg,
b) a költségvetésről szóló döntéshez,
c) pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges
tagi hozzájárulás meghatározásához,
d) a társulás által fenntartott költségvetési szerv működtetéséhez történő
intézményi hozzájárulás meghatározásához,
e) fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén,
f) normatív határozat elfogadásához,
g) adósságrendezési eljárás megindításához,
h) a megállapodásban meghatározott kérdésekben.
18. A Társulás által fenntartott költségvetési szerv neve: Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye.
19. A Társulás által alapított, vagy megállapodás alapján irányítása alá tartozó
költségvetési szerv irányítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény rendelkezései az irányadóak.
20. Új költségvetési szerv alapítása esetén a Társulási Tanácsnak az alapító okirat
kiadásáról, tartalmának megállapításáról szóló határozata érvényességéhez a
Társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése
szükséges.
21.

A 19. pont szerinti költségvetési szerv megszüntetése esetén a Társulási
Tanácsnak a megszüntető okirat kiadásáról, tartalmának megállapításáról szóló
határozata érvényességéhez a Társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített
többséggel hozott döntése szükséges.
12

22. A 19. pont szerinti költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról szóló
társulási tanácsi határozat érvényességéhez a Társulás tagjai képviselőtestületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges, ha a módosítás a
költségvetési szerv székhelyére, közfeladatára, működési körére irányul.
23.1. A társulás fenntartása, működtetése érdekében 2013. évben a tagok pénzügy
hozzájárulás teljesítésére nem kötelesek.
23.2. Amennyiben a társulás fenntartása, működtetése érdekében szükséges a
tagok hozzájárulása, a tagok a Többcélú Társulás működési költségeihez,
valamint a megállapodásban meghatározott, valamennyi tag számára ellátott
feladat ellátásának költségeihez az önkormányzati folyó évi költségvetési éve
tervezésében szereplő népességszám után számított lakosságszámuk
arányában járulnak hozzá.
23.3. A működés és a feladatellátás költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a
Társulási Tanács állapítja meg.
23.4. A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két
részletben történik: az első részlet március 30. napjáig, a második részlet
szeptember 30. napjáig esedékes.
23.5. A befizetés átutalással történik a Többcélú Társulás számlájára.
23.6. Dönthet a Társulási Tanács pótbefizetésről is. A döntéshez minősített többség
szükséges.
24.1. A 18. pont szerinti költségvetési szerv működtetésének, üzemeltetésének, az
általa ellátott közfeladatok biztosításának forrása a feladatellátásra a központi
költségvetéséről
szóló
törvényben
meghatározott
normatíva,
feladatfinanszírozásra átadott összeg, az ellátott által fizetett személyi térítési
díj, és a feladatellátást igénybe vevő tag részéről fizetendő, a személyi térítési
díj és intézményi térítési díj közötti különbözet.
24.2. A tag részéről a 24.1. pont szerint fizetendő intézményi hozzájárulást az
érintett tag a költségvetési szerv adatközlése és értesítése alapján fizeti meg.
24.3. Az intézményi hozzájárulást a Társulás tagjai az éves költségvetésükben
biztosítják. Az intézményi hozzájárulás átutalására a tárgyév első
negyedévében egyösszegben, azt követően havonta kerül sor.
24.4. Dönthet a Társulási Tanács a költségvetési szerv működtetése érdekében
pótbefizetésről is. A döntéshez minősített többség szükséges.
25.1.
25.2.
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25.3.
26.1.A Társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a tag képviselőtestülete előtt. A beszámoló benyújtására a Társulási Tanács elnöke jogosult a
zárszámadás elfogadását követően. A beszámoló magában foglalja a Társulás
által fenntartott költségvetési szerv beszámolóját is.
26.2. A Társulás működésének ellenőrzése a belső ellenőr által készített ellenőrzési
jelentés alapján történik. A belső ellenőrzési feladatokat megbízási jogviszony
keretében foglalkoztatott belső ellenőr végzi.
27.1. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy pénzforgalmi
szolgáltatójuk felé azonnali beszedési megbízás- inkasszó-teljesítésére
felhatalmazást adnak arra az esetre, ha a társulás fenntartásával,
működtetésével, vagy a társulási fenntartású költségvetési szerv
működtetésével,
a
közfeladat
ellátásával
kapcsolatos
fizetési
kötelezettségüknek írásbeli felszólítás ellenére nem tesznek eleget.
27.2. Abban az esetben, ha a Társulás tagja fizetési kötelezettségét nem teljesíti a
Megállapodásban, fizetési adatközlésben- értesítésben meghatározott
határidőre, a Társulási Tanács elnöke a határidő lejártát követő 15 napon belül
írásban - 8 napos fizetési határidővel - felszólítja a teljesítésre.
27.3. Abban az esetben, ha a Társulás tagja a felszólításban kitűzött határidőig sem
teljesíti fizetési kötelezettségét, a Társulási Tanács elnöke azonnali beszedési
megbízást – inkasszót – nyújt be a követelésre.
28.1. Ha az azonnali beszedési megbízás- inkasszó-nem volt sikeres, és a tag
Társulással szemben fennálló tartozása már legalább 60 napja lejárt, vele
szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető.
28.2. Az adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített
többséggel dönt.
29.1. A Társulás vagyona:
a) feladatellátáshoz a társult tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott
vagyontárgy,
b) más forrásból a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyontárgy,
c) közös
beruházások,
fejlesztések
révén
létrejövő
vagyontárgy,
vagyonszaporulat, mely a társulás tulajdonát képezi,
d) pályázati úton megszerzett vagyontárgy, mely a társulás tulajdonát képezi,
e) a Társulás döntésével szerzett vagyontárgy,
f) a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyontárgy.
29.2. A Társulás vagyonát a Társulás által meghatározott, társulási tanácsi
határozatban rögzített céltól eltérően használni, hasznosítani nem lehet.
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29.3. A kistérségi feladatellátás érdekében pályázati forrásból létrehozott vagyon –
az aktiválást követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon
esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve, ha
a) az elidegenítést műszaki vagy a feladatellátással kapcsolatos okok teszik
szükségessé és az abból származó ellenértéket a Társulás ugyanazon
közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, melyhez az
elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy
b) az adott közszolgáltatás társulás általi ellátásának megszűnése esetén,
amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot
a továbbiakban ellátó társult tag t tulajdonába kerül.
29.4. A társulási tulajdonnal való rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja. A
társulás tulajdonát képező vagyontárgy elidegenítéséhez a Társulási Tanács
minősített többségű döntése szükséges.
29.5. Ha annak a közfeladatnak az ellátásáról, amelyre tekintettel a tag a
vagyontárgyat a Társulás rendelkezésére bocsátotta, már nem a Társulás
gondoskodik, a vagyontárgyat a tulajdonos tag birtokába kell adni.
29.6. Ha a társulás tulajdonában lévő vagyontárgy, vagy annak egy része a
Társulási Megállapodásban rögzített közfeladat ellátásához már nem
szükséges, a Társulási Tanács dönthet arról, hogy a vagyontárgyat
hasznosítani kell. A hasznosítási eljárás lefolytatására, és a szerződés
megkötésére a Társulási Tanács elnöke jogosult. A jogügyletről a Társulási
Tanács következő ülésén tájékoztatást ad.
29.7. A társulás megszűnése esetére a tag által rendelkezésre bocsátott társulási
vagyontárgy kiadására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényrendelkezése az irányadó.
29.8. A társulásból történő kiválás, kizárás esetén a kivált, kizárt tag tulajdonában
lévő vagyontárgy visszaadásának időpontját, és a használati díjat
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése figyelembe
vételével a Társulási Tanács minősített többségű döntésével határozza meg.
29.9. A 29.1. pontban meghatározott vagyontárgyakat érintően a Társulási Tanács
elnöke jogosult megkötni a vagyontárgyak üzemeltetésével, fenntartásával,
állagmegóvásával kapcsolatos, értékének megőrzésére irányuló szerződéseket,
az értéknövelő beruházás elhatározásához a Társulási Tanács döntése
szükséges.
30.1. Amennyiben a Társulás részben központi alapból vagy forrásból megvalósuló
közös beruházásban vesz részt, a kiválás a Társulásból kiváló tagot nem
jogosítja fel arra, hogy a társulási tanácsi döntéssel megvalósuló beruházáshoz
a társulási tanácsi határozatában rögzített önkormányzati támogatást ne
fizesse meg.
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30.2. A kiváló és kizárt tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az
alaptőke elhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a társulási
célú végleges juttatásokkal csökkentett összege. Végleges juttatásnak
minősül: a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait
szolgáló kiadások, így különösen. közös tervek készítésének költségei, közös
kiadványok költsége, kifizetett megbízási díj.,vagy az erre tekintettel fizetett
tagi hozzájárulás.
30.3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után
megmaradó vagyont a tagok a társulás fennállása alatt teljesített
hozzájárulásaik arányában a végleges juttatások arányos részének, valamint a
tag részéről meg nem fizetett végleges juttatások figyelembe vételével osztják
fel.
30.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös tulajdonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel, melyben:
a) meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást
b) vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszaporulat létrejöttéhez.
30.5. A tagot megillető tulajdoni részesedés megállapítása a vagyonfelosztási
szerződésben a 30.3, és a 30.4. a)-b)pont alapján történik.
30.6. A Társulás megszűnésekor a tag által rendelkezésre bocsátott vagyontárgy
visszaadása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon,
hogy az a közfeladatok, és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.
30.7. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények
kielégítése során, ezért a volt társult tagok olyan polgári jogi megoldásokat
alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat
ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja.
30.8. A vagyonfelosztás és a közös tulajdont érintő elszámolás elfogadásáig a
közfeladatok ellátása érdekében a volt társult tagok biztosítják a feladatot
ellátó és átvállaló természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog
gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg, azzal, hogy öt év
elteltével a tulajdonos jogosult egyoldalúan felmondani a bérleti, vagy
haszonkölcsön szerződést.
31.

A társulási fenntartású költségvetési szerv által ellátott közszolgáltatásokat
érintően a társult tagok megállapodnak abban, hogy a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról a székhelytelepülés önkormányzata alkot
önkormányzati rendeletet.

32.

Az egyik társult tag részérő saját költségvetési szerve által másik tag részére
nyújtott közszolgáltatás feltételeit az érintett tagok külön megállapodásban
rendezik, mely megállapodást évente legkésőbb április 30-ig felülvizsgálják. A
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megállapodást rendes felmondással felmondani hat hónappal korábban a
költségvetési év végére lehet.
33.

A társulási fenntartású költségvetési szerv által nyújtott közszolgáltatást
igénybe venni, ha a társult tag korábban arra nem tartott igényt, csak akkor
lehet, ha a működési engedély módosításával összefüggő személyi, tárgyi
feltételek megteremtése a feladatellátásban már résztvevő tagok részére
többletkötelezettséggel sem az egyszeri, sem a rendszeres kiadásokat érintően
nem jár, vagy a feladatellátást igénylő tag a többletköltségek finanszírozást
átvállalja.

34.

A társulási fenntartású költségvetési szerv által nyújtott közszolgáltatás
biztosítását felmondani 90 nap felmondási idővel a költségvetési év végére
lehet.

35.

A Társulási Megállapodás módosítását a Társulási Tanácsnál - minősített
többséggel hozott döntésével - a tag is kezdeményezheti. A Társulási
Megállapodás módosítását indítványozó társulási tanácsi határozatot a
Társulás elnöke megküldi a tagoknak döntéshozatal céljából.

36.

A Társulás tagjának kizárására akkor kerülhet sor, ha felróható magatartásával
veszélyezteti a társulás céljainak megvalósítását, így különösen, ha a társulás
fenntartásával,
a
társulási
fenntartású
költségvetési
szerv
működőképességének biztosításával kapcsolatos fizetési kötelezettségének
felróható módon nem tesz eleget, vagy képviselője legalább hat hónapon
keresztül nem vesz részt a Társulási Tanács ülésén.

37.

A társulásból kiválni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezéseinek figyelembe vételével, általában a naptári év utolsó napjával
lehet, kivéve, ha a kiválást kezdeményező tag elfogadja, hogy a kiváló tagot
megillető vagyontárgyról, vagyoni részesedésről szóló döntés, a kiválás
időpontjától függően, az éves zárszámadással, vagy a féléves beszámolóval
egyidőben történik.

38.

A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő
vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják
rendezni.

39.

A Társulás munkaszervezeti
Polgármesteri Hivatala látja el.

feladatait
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1. melléklet a Társulási Megállapodáshoz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

*

Tag neve, székhelye:
Barnag Község Önkormányzata
8291 Barnag, Fő utca 33.
Bánd Község Önkormányzata
8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 60.
Eplény Községi Önkormányzat
8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér, Kossuth utca 31.
Hárskút Község Önkormányzata
8442 Hárskút, Fő utca 10.
Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth utca 97.
Hidegkút Község Önkormányzata
8247 Hidegkút, Fő u. 67/A.
Márkó Község Önkormányzata
8441 Márkó,
Padányi Bíró Márton tér 5.
Mencshely Község Önkormányzata
8271 Mencshely, Fő utca 21.
Nagyvázsony Község
Önkormányzata
8291 Nagyvázsony, Kinizsi utca 96.
Nemesvámos Község
Önkormányzata
8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.
Pula Község Önkormányzata
8291 Pula, Fő utca 32.
Sóly Község Önkormányzata
8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 57.
Szentgál Község Önkormányzata
8444 Szentgál, Fő utca 11.
Tótvázsony Község Önkormányzata
8246 Tótvázsony, Magyar utca 101.
Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Veszprémfajsz Község
Önkormányzata
8248 Veszprémfajsz, Fő utca 57.
Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth utca 18.
Vöröstó Község Önkormányzata
8291 Vöröstó, Fő utca 58.
Társulás összlakosságszáma:

lakosság
száma*

Sorszám

A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA
Belépés
időpontja

A Társulási
Tanácsban
képviseli
(polgármester)

155

2005.05.05.

Horváth Zoltán

699

2005.05.05.

Steigervald Zsolt

520

2013.01.01.

Fiskál János

3088

2005.05.05.

Köbli Miklós

665

2005.05.05.

Tábori Ferenc

3483

2005.05.05.

Jánszky Lajos László

473

2005.05.05.

Dr. Kriszt András

1552

2005.05.05.

Hartmann Antal

273

2005.05.05.

Szabó Zoltán László

1840

2005.05.05.

Fábry Szabolcs János

2960

2005.05.05.

Sövényházi Balázs

198

2005.05.05.

Szenger István Bálint

529

2005.05.05.

Kaptur József

2824

2005.05.05.

Weisz Elvira

1393

2005.05.05.

Sipos Ferenc

55.936

2005.05.05.

Porga Gyula

254

2005.05.05.

Fertig József

689

2005.05.05.

Fésüs Sándor

80

2005.05.05.

Fekete-Tracz Gabriella

77.611

A lakosságszám 2019. január 1-jén
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2. melléklet a Társulási Megállapodáshoz
A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130
049010
072112
102023
102024
102025
102026
102031
102032
107051
107052
107053

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
általános igazgatási tevékenysége
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Demens betegek átmeneti ellátása
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Szociális étkeztetés szociális konyhán
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

jogalkotó

A Társulás államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:
841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
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