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Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról 
 

 

 

 

Vinár község Önkormányzatának eredeti előirányzata 20 331 e Ft.  

 

 

 

A bevételek általános értékelése: 
 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről cím alatt könyveltük:  

 

 

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 5 025 e Ft 

 

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és  

gyermekétkeztetés feladatainak támogatása 3 203 e Ft 

 

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 214 e Ft 

 

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 316 e Ft 

 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 

(Közfoglalkoztatás támogatása                     2 865 e Ft 

Állami Számvevőszék ellenőrzése miatt          55 e Ft)   2 920 e Ft    

   

Felhalmozási célú támogatásként könyveltük az adósságkonszolidációban részt nem vett 

önkormányzatok támogatására érkezett összeget: 2 950 e Ft 

 

Közhatalmi bevételek tartalmazzák: 

 Iparűzési adó után fizetett helyi adó 1 097 e Ft 

 Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 236 e Ft 

 Talajterhelési díj 236 e Ft 

 Késedelmi és önellenőrzési pótlék 131 e Ft 

 1 700 e Ft 

 

Tulajdonosi bevételek: 

 Épület és közterület bérleti díjak 156 e Ft 

 Szennyvízcsatorna bérleti díj 115 e Ft 

 271 e Ft 

 

Ellátási díjként könyveltük a  szociális étkeztetés díjbevételét 292 e Ft összegben. 

 

Kamatbevételünk a számlán levő összeg után 1 e Ft volt szeptember 30-ig. 

Költségek visszatérítéseként a telefondíj megtérítése került elszámolásra, ami 130 e Ft volt. 

  

Egyéb működési célú átvett pénzeszközként a Falunap kiadásaihoz a Marcal-Bitvamenti 

Vadásztársaságtól 20 e Ft-ot, és a Nemesszalóki Mg Zrt-től 20 e Ft-ot, Szentgál és Vidéke 

Takarékszövetkezettől 20 e Ft-ot, Dr. Takács Lajos plébános, Vinár Község díszpolgárától 

500 e Ft-ot kaptunk.    
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MVH támogatás megérkezett a számlánkra 1 295 e Ft összegben.  

 

Pénzmaradványt igénybe vettük, ami 1 652 e Ft volt. 

  

 

A kiadások általános értékelése: 
 

 

Önkormányzati igazgatási tevékenység teljesített kiadása 4 096 e Ft volt. Tiszteletdíjra 2 

432 e Ft, járulékai 600 e Ft, 689 e Ft-ot fizettünk ki dologi kiadásra. (Üzemeltetési anyagok, 

áramdíj, gázdíj, vizdíj, telefondíj, egyéb szolgáltatások.)   

A 2013. évi elszámolás miatt 166 e Ft-ot, működőképesség megőrzésének támogatása miatt 

210 e Ft-ot fizettünk vissza. 

 

Temető fenntartására 218 e Ft- volt a kiadás szeptember 30-ig. (Benzin, virág, vízdíj) 

Urnafal kialakítása, vásárlása 224 e Ft volt. 

 

 

Közfoglalkoztatás ellátása 3 190 e Ft-ot költöttünk, melyből a munkabér 2 636 e Ft, járulékai 

400 e Ft volt. Vásároltunk fűnyírót, és létrát 154 e Ft összegben. 

 

Közvilágítási feladatok ellátása 324 e Ft-ba került a községnek. 
 

Községgazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás 1 253 e Ft. Munkabérre 378 e Ft, 

járulékaira 58 e Ft került kifizetésre, 234 e Ft a dologi kiadás. (Üzemeltetési anyag, biztosítási 

díj, egyéb szolgáltatás) 

Az iskolai diáknap költségeihez 10 e Ft-tal járultunk hozzá, Pápai Többcélú Kistérségi 

Társulás részére 79 e Ft működési támogatást utaltunk. Nyárád község részére utaltunk 97 e 

Ft-ot védőnői szolgálat költségeihez, Nemesszalók község részére az iskolai étkeztetés 

költségeinek elszámolása miatt 68 e Ft-ot kellett térítenünk. Szennyvíz bérleti díj átadásra 

került 87 e Ft összegben.      

 

               
 

Háziorvosi alapellátás 3 145 e Ft került, amelyből a dologi kiadás 243 e Ft (Üzemeltetési 

anyagok, gázdíj, vizdíj, áramdíj.) 

Egészségház hőszigetelése, gázellátás korszerűsítése 2 902 e Ft-ba került. 

 

Fogorvosi ellátás szakfeladaton kifizettünk 99 e Ft-ot a fogászati ellátásra. 

 

Könyvtári szolgáltatásokra kifizettünk megbízási díjra 189 e Ft-ot, járulékaira 46 e Ft-ot. 

  

Közművelődési szolgáltatás miatt kifizetett dologi kiadások 1 538 e Ft. (Gázdíj, áramdíj, 

rendezvények költségei)  

 

Óvodai ellátásokra a Marcalgergelyi óvoda működési kiadásaihoz járultunk hozzá 354 e Ft-

tal. 

Szociális étkeztetésre kifizetett összeg 559 e Ft volt, mely a vásárolt élelmezés költsége. 

 

Falugondnoki szolgáltatás kifizetett összege 2 055 e Ft, melyből a munkabér 1 206 e Ft, 

járulékai 334 e Ft. Dologi kiadás 515 e Ft. (üzemeltetési anyagok, üzemanyag.) 
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Garázs építésére 631 e Ft-ot költöttünk. 

 

Ellátottak pénzbeli juttatása címen 752 e Ft kifizetés történt. 

 

 Óvodáztatási támogatás 20 e Ft 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 285 e Ft 

 Lakásfenntartási támogatás 347 e Ft 

 Átmeneti segély 25 e Ft 

 Egyéb pénzbeli juttatás (Bursa H.) 75 e Ft 

 752 e Ft   

 

Hitelt visszafizettük 1 295 e Ft összeggel, kamata 17 e Ft volt. 

 

 

Vinár, 2014. november 27. 

                                                                                      Horváth Csaba sk. 

                                                                                         polgármester 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ 

a lakóhelyi környezet állapotáról 

 

 

Az 1995. évi LIII. tv. – a környezet védelmének általános szabályairól – 46. §. (1) bekezdés e) pont, 

értelmében a települési önkormányzatnak a környezet védelme érdekében elemezni, értékelni kell a 

környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer 

tájékoztatnia kell a lakosságot, továbbá az 51. §. (3) bekezdés értelmében a lakóhelyi környezet 

állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a 

lakosságot.  A hivatkozott jogszabályi előírások teljesítésére a következő tájékoztatást adom: 

 

I. 

 

A KÖRNYEZET VÉDELEMÉVEL KAPCSOLATOS  

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEK 

 

 

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló rendelet főbb szabályai: 

 

Hatálya Vinár közigazgatási területén a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással 

ellátott ingatlanok használóira terjed ki. 
 

A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, a 

közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény,  

valamint a begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőszigetek) és az előkezelő 

és hasznosító (válogatómű, komposzttelep) működtetésére, a begyűjtött és előkezelt hulladék 

hasznosításra történő átadására terjed ki. 

 

Vinár Önkormányzata a hulladékkezelési feladatait az Észak-Balatoni Regionális Települési 

szilárdhulladék-kezelési Rendszer keretein belül szervezett közszolgáltatás útján biztosítja. 

 

Vinár közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtésére és elszállítására irányuló 

közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult az Avar Ajka Nonprofit Kft. 

 

Vinár Önkormányzata a közigazgatási területén begyűjtött települési szilárd hulladék átadására és 

távolsági szállítására az Ajkai átrakóállomás, mechanikai-biológiai előkezelésére és ártalommentes 

elhelyezésére a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központ, a hasznosítható hulladék 

előkezelésére az Ajkai válogatómű, a szelektíven gyűjtött zöldhulladék komposztálására a 

Balatonfüredi komposztáló telep van kijelölve. 

 

A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett 

közszolgáltatást igénybe venni. 

 

A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező. 

 

A hulladék begyűjtő közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti egy alkalommal köteles 

elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást. A szállítás módjáról és 

idejéről az igénybevevőt a hulladék begyűjtő közszolgáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja, 

úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is. 

 

A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. 

 

A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt 

hulladéklerakóban lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön 

szerződés alapján gondoskodik. 
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Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül 

gondoskodik. 

 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó 

helyi közszolgáltatásról rendelet főbb szabályai: 

 

A rendelet célja Vinár község közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 

szabályok megalkotása. 

 

A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben  meghatározott nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, és ártalommentes elhelyezésével 

összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki. 

 

A rendelet személyi hatálya a község közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, 

használóira (a továbbiakban: tulajdonos) terjed ki, melyek ingatlanjain keletkező nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz nem a közterületen meglévő szennyvízelvezető hálózatba van 

bevezetve.  

 

Vinár Község Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi 

közszolgáltatás útján biztosítja. 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító 

helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Talajerőgazdálkodási Kft. 

(8500 Pápa, László M. u. 1.) jogosult és köteles ellátni, Vinár Község Önkormányzatával kötött 

szerződés alapján. 

 

A vállalkozó (a továbbiakban: közszolgáltató) által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet a szombathelyi és a répcelaki szennyvíztelepen helyezi el.  

 

 

 

II. 

 

A TELEPÜLÉS KÖRNYZETEVÉDELMI HELYZETE 

2014. 

 

 

„Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.” 

( Prótagorasz) 

 

 

Ha valaki tulajdonának tekinti a természetet, ha érzi, hogy annak nem csupán értelmes része, könnyen 

el tudja dönteni, hogy mit szabad és mit nem ... 
 

A környezetvédelem egy társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai 

létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhá-

rítására irányul. 
A Földön az élő és élettelen dolgok bonyolult rendszerekben kapcsolódnak össze. Az ember is a rend-

szer része, és tevékenységeivel nagymértékben befolyásolja a természeti környezeti elemeket (levegő, 

felszíni és felszín alatti vizek, föld, élővilág). 
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A beszámolóban, a teljesség igénye nélkül, a környezeti elemek közül a levegő, a felszíni és felszín 

alatti vizek állapotának jellemzői, illetve azok megőrzésére tett intézkedések kerülnek ismertetésre.  

 

1. Környezeti elemek állapota 

 

1.1. A levegő minősége 

 

A médiában egyre gyakrabban szerepel hírként a települések légszennyezettsége. 

A levegő minőségét több tényező befolyásolja, többek között a közlekedés, a növényzet, az ipari, me-

zőgazdasági, vállalkozói tevékenységek, az alkalmazott fűtési technológia, stb. 
Településünk jellemzően továbbra is a jó levegőminőségi kategóriába tartozik.  
Ipari méreteket öltő, jelentősnek mondható szennyezőanyag kibocsátó forrás nem található.  

A fűtésből eredő légszennyezés nem jelentős.  
A növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi részek égetése még mindig jelentős, a 

komposztálást továbbra is szorgalmazni kell. 

 

1.2. Víz védelme 

 

A víz mindennapi életünkben, környezetünkben nagyon fontos szerepet tölt be. Különböző formáját 

más-más célra használjuk. Víz nélkül nincs élet, ezért egyértelmű, hogy a környezetvédelem egyik 

legfontosabb feladata a víz védelme. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy a vizek mennyiségi és minősé-

gi védelmét, valamint a fenntartható vízkészlet - gazdálkodást biztosítanunk szükséges, és az esetleges 

károsodásokat meg kell előzni. 
 

A felszíni víz minőségét befolyásoló tényezők 

 

Az utóbbi években a településen jelentős belterületi fejlesztések történtek. Többek között a csapadék-

gyűjtő hálózatok rekonstrukciója, kibővítése, építése-tervezése, és a burkolt felületek jelentős növeke-

dése jellemző. Ezen fejlesztések jelentősen megnövelik az egyidejűleg a belterületekről elvezetendő 

csúcsidejű csapadékvizek mennyiségét. A Marcal vízrendszer állapotát, kapacitását megváltoztatta a 

vörösiszap-katasztrófa ész az azt követő kármentesítés, helyreállítás. A kotrási munkákkal csökkent a 

meder feliszapolódás, így valamelyest csökkent a térség belvíz-érzékenysége, veszélyeztetettsége. 

  

A Környezetvédelmi Felügyelőség a csapadékvíz befogadók mentén létesült mezőgazdasági telephe-

lyeket rendszeresen ellenőrzi. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő árkok a külterületen elszórtan helyezkednek el. A belterületek 

közelében lévő külterületi árkok és műtárgyak állapota 40-60 %-os. 

Az önkormányzati külterületi belvízcsatornák állami tulajdonba adása húzódik. Korábban arról volt 

szó, hogy ezek át fognak kerülni ebben a kormányzati ciklusban az államhoz. 

 

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése nagy előrelépést jelentett a felszíni és a felszín alatti vizek víz-

minőségének megőrzése, illetve javítása szempontjából. 

 

A szennyvízcsatorna-hálózatra való lakossági rákötések ösztönzésével kapcsolatban elmondható, hogy 

a lakosság mintegy 97%-ban rákötött a csatornahálózatra. A rá nem kötött ingatlanok egy része lakat-

lan, vagy olyan fogyasztói kört jelent, ahol az ingatlanban nincs fürdőszoba, nincs szennyvízgyűjtés.  
A település rendelkezik a talajterhelési díjra vonatkozó rendelettel. 

Korábban próbáltuk ösztönözni a lakosság hiányzó hányadát a rákötésre, nem túl nagy sikerrel. A 

2012. évtől 10-szeresére emelkedett talajterhelés alapdíj, láthatóan jelentős kényszerítő erő volt. 

Jelenleg jogszabály írja elő a rákötési kötelezettséget. - A rákötést a Járási Kormányhivatal rendelheti 

el. A kötelezés folyamatban van. 

 

Ivóvízbázis-védelem vonatkozásában szükséges intézkedések az elkövetkezendő időszakban az ivó-

vízminősség-javító program keretében kerülnek megvalósításra:  
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Marcagergelyi-Vinár-Szergény-Magyargencs-Kemeneshőgyész 

ivóvízminőség javítása 

KEOP-7.1.3.0/09-2010-0033 

 

A Marcal-Menti Ivóvízminőség Javító Önkormányzati  Társulás (mint kedvezményezett) 2011.július 

07-én projekt előkészítési Támogatási szerződést írt alá a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel (mint 

Támogató). 

A szerződés szerint az EU támogatások megvalósítani tervezett ivóvízminőség javító projekt 

előkészítési költségeinek részleges finanszírozására a vissza nem térítendő támogatási összeget a 

Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból kapja a Társulás 

Az év folyamán az előkészítő és tervezési munkák zajlottak. 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Energiahatékonysági Környezetvédelmi és 

Energiainformációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

Az ivóvízminőség javítás szükségessége: 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással Magyarország egész területén szigorú ivóvízminőségi 

előírások szabályozzák a lakossági csapokon kifolyó víz minőségét. 

Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, Magyargencs, Kemeneshőgyész községekben az ivóvíz néhány 

kémiai összetevője nem minden esetben felel meg az előírásoknak. Elsősorban az ammónium, 

másodsorban a vas,a mangán és a metángáz okoz problémát a szolgáltatónak, a Pápai Vízmű Zrt-nek. 

Az elfogadott vízminőség csak állandó ellenőrzés mellett tartható fent: költséges hálózatmosatások, 

heti többszöri vízmintavételek, laboratóriumi vízvizsgálatok. Nem is beszélve arról, hogy amennyiben 

a másodlagos vízszennyezés (nitrit) megjelenik a hálózaton, palackozott ivóvíz szállítását kell 

elrendelni. 

A jelenlegi ivóvíz szolgáltatás: 

Magyargencs és Kemeneshőgyész vízellátását biztosító kút vize vas- és ammónium-tartalma miatt a 

jogszabályi előírás szerint vízkezelésre szorul. Tapasztalat szerint a hálózaton az ammónium nitritté 

alakulása bármikor bekövetkezhet, emiatt állandó műszaki felügyeletet igényel a vízszolgáltatás.  

Marcalgergelyi, Vinár, Szergény vízellátását két kút kevert vize biztosítja. A marcalgergelyi kút 

ammónium és nátrium tartalma a jogszabályi határértéket meghaladja, 2007.óta csak tartalék kút 

szerepét tölti be a rendkívüli nagy nátrium koncentráció miatt. A Szergényben üzemelő kút 

ammónium és vas-tartalma nem felel meg az előírásoknak. 

Megoldás a jó minőségű ivóvíz biztosítására: 

Pápa-Tapolcafő karsztvíz bázisról távvezeték építése, bekapcsolva ezzel az öt község ivóvízhálózatát a 

kiváló ásványvíz minőségű szolgáltatásba. 

A tervezett távvezeték:   1. Pápa-Mihályháza:      12.700 m 

    2. Mihályháza-Marcalgergelyi, Szergény, Vinár:    5.600 m 

    2. Mihályháza-Magyargencs, Kemeneshőgyész:    7.800 m 

A megfelelő víznyomás biztosítása érdekében szükséges még 2 db 100 m3-es tároló és  

egy-egy átemelő telep építése. 

A „távvezetékes” szolgáltatás előnyei: 

- az üzemeltetési költség jelentősen csökken, 

- a Pápa-Tapolcafő vízbázis vízhozamának kihasználtsága nő 

- megvalósul a fenntarthatósági politika: az ivóvíz minőségű vizek megóvása ( a hálózatmosatások 

megszűnnek, ezzel együtt a kutak vize a természeté marad ) 

A minőségibb ivóvízben részesülő lakosok száma: 

Marcalgergelyi   387 fő 

Vinár    248 fő 

Szergény   339 fő 

Magyargencs   550 fő 

Kemeneshőgyész  508 fő 

A napi csúcsfogyasztás az öt községben összesen: 614 m3/nap (összehasonlításként: a Pápa-Tapolcafő 

vízbázis napi kapacitása: 30.000 m3/nap, ebből 11.000 m3/nap a jelenlegi felhasználás) 

A projekt megvalósít egy régi elképzelést, és a Pápai Vízmű célkitűzését: a cég egész szolgáltatási 

területén előírásoknak megfelelő minőségű ivóvíz biztosítását a lakosság számára. 

 

Ivóvízbázis-védelem vonatkozásában szükséges intézkedések az elkövetkezendő időszakban az ivó-

vízminősség-javító program keretében kerülnek megvalósításra. A földtani közeg, a felszín alatti vizek 
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további terhelésének elkerülése érdekében a kutak vízszintjének állandó ellenőrzésével megfigyelésre 

kerül a rétegvízszint alakulása. 
A vízkészlet megőrzését a gazdasági helyzet és ebből adódóan a vízdíj növekedése is szabályozta. A 

ivóvíztermelés több mint 30-40%-kal történő visszaesése is hozzájárult a vízkészletek pozitív irányú 

változásához. 

 

2. Települési környezet tisztasága 

 

Az önkormányzat nagy gondot fordít a közterületek fenntartására. A közcélú munkában foglalkozta-

tottak folyamatosan takarították a temetők és a közparkok területét, a buszöblöket, a településre beve-

zető utakat. Igény esetén ellátták idős emberek ingatlana előtti közterületek fenntartását, végezték a 

bozótirtásokat, faültetést, zöldfelületek fenntartását, illegális hulladék lerakások felszámolását, stb. 

Reméltük, hogy a program az elkövetkezendő években is folytatódik, ezáltal továbbra is jó színvona-

lon lehet biztosítani a település tisztaságát. 

 

Téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés 

A köztisztasági tevékenység legkritikusabb feladatköre a téli, november közepétől általában következő 

év márciusáig tartó időszakban végzett „hó munka”. 

A korlátozott anyagi és technikai lehetőségek miatt hó és jégmentesítés a legkritikusabb esetek kivéte-

lével kizárólag hóekézési munkákra korlátozódik. 

Az elmúlt időszakban sokkal nagyobbak lettek a lakossági elvárások mind a hó eltakarítás minőségé-

vel, mind a bevont területek nagyságával kapcsolatban. Az önkormányzati finanszírozás nem elégsé-

ges ahhoz, hogy az elvárt időn belül minden belterületi burkolt út „szürke” azaz teljesen hó 

menteslegyen. A külső vállalkozók bevonása hatékonyabbá teszi a munkavégzést, de fajlagosan jelen-

tősen növeli a költségeket. 

A köztéri rongálások szinte kivétel nélkül vandalizmusból származnak. Elenyésző hányad származik a 

fiatalok által űzött különböző extrém sportok gyakorlásából.  
Elmondható, hogy a grafiti nem jellemző a településen. 

Számos takarítási akció szervezésére került sor az elmúlt években. 
 

2.1. Kommunális szilárd hulladékok megfelelő kezelése és ártalmatlanítása 

 

A települési szilárdhulladék közszolgáltatás keretei között a szolgáltató az alábbi feladatokat látja el: 
- települési szilárdhulladék begyűjtése lakossági és közületi ügyfelektől 

- eseti megrendelés alapján történő települési szilárdhulladék szállítás 

- szelektív hulladékgyűjtés-, kezelés 

- lomtalanítási lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akció lebonyolítása 

- köztisztasági feladatok (illegális hulladéklerakó felszámolás) 

 

A 2010-2014. év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a rendelkezésre álló szállítási kapacitással az 

üzembiztonsági és gazdaságossági szempontoknak megfelelve teljesíthető a települési szilárd hulladé-

kok végső elhelyezése a jelentősen megnövekedett szállítási távolság ellenére is. 
 

2.2. Fejlesztési programok 

 

Kötelező szabványos gyűjtőedény használata. - A lakossági szilárdhulladék gyűjtése és elszállításra 

történő átadása egyedi szerződések alapján 60, 80 és 120 l-es kukákban történik.   

A szállítási gyakoriság: heti. 

A településen szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemel. 

 

III. 

 

A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE 

 

A FÖLD ÁLLAPOTA 
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Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, 

a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira 

környezetkárosítás történt volna. A település talajának termőképessége, szerkezete, víz- és 

levegőháztartása, valamint élővilága megfelelő. 

 

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa közvetlenül is érintette a településünket, a közeli Marcal mentén a 

talaj vörös iszappal szennyeződött. A bekövetkezett katasztrófa egyre inkább elfelejtődik, de annak 

hosszú távú, lehetséges hatásai máig sem ismertek. 

 

 

A VÍZ ÁLLAPOTA 

 

A felszíni és felszín alatti vizek, azok készletei, minősége és mennyisége veszélyeztetett. Sajnos a 

település kutjainak vízminősége a környezetterhelés hatásai miatt megromlott. A szennyvízcsatorna 

kiépülése óta a vízminőség romlása megállt, de a várt jelentős javulás sajnos még nem következett be. 

 

Az ivóvízellátást biztosító, vízkészleteket fokozott védelemben kell részesíteni. 

 

A LEVEGŐ ÁLLAPOTA 

 

A levegőt terhelő mesterséges hatás, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, 

folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító kibocsátás a 

településen jelenleg nincs. 

 

AZ ÉLŐVILÁG ÁLLAPOTA 

 

A vörösiszap-katasztrófa teljesen kipusztította a közeli Marcal élővilágát, továbbá a térség 

vadállományának jelentős mértékű pusztulását is eredményezte. A Marcal és közvetlen környezete az 

elöntött rétek, árterek pusztulásával jelentősen lecsökkent a természetes élőhelyek száma. Sajnos a 

kárfelszámolási munkák is károsították az élőhelyeket. Az ökológiai rendszer természetes folyamatai, 

arányai a térségben felborultak, és ez a károkozás kihatással volt valamennyi élő szervezetre, azok 

életközösségeire és élőhelyeire.  

A természet reprodukáló képességét dicséri, hogy a károsodott területeken már beindult az élet. 

  

Az élővilág védelme – az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak megtartása és 

működőképességének biztosítása – most különösen fontos.  

 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA 

 

Az épített környezet védelme során biztosított az ingatlanok, közterületek tisztántartása, a közterületek 

szennyezésének megelőzése. 

 

A közterületet szennyező tevékenység településünkön nincs. 

 

Az egyes ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai folyamatosan 

gondoskodnak. 

 

AVAR- ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS 

 

Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról a tulajdonosok elsősorban - még mindig - égetéssel 

gondoskodnak. Szorgalmazni kell a kerti hulladék hasznosítással (komposztálással) történő 

megsemmisítését. 

 

A PARLAGFŰ  



A tulajdonosok illetve a hasznalok kotelesek ingatlanaikat folyamatosan parlagfutol mentesfteni.
Sajnos ez nem mindig tortenik meg. Torekedni kell arra, hogy a parlagfu irtasa lehetoleg teljes koriien
megvalosuljon. A parlagfu irtas jogi eszkozokkel kikenyszeritheto.

A HAZTARTASI HULLADEK SZERVEZETT SZALLITASA

A haztartasi hulladek elszallitasarol az onkormanyzat - szerzodesben rogzi'tett megbizas alapjan - az
Ajkai Avar Kit - mint megbizott utjan gondoskodik. A szervezett szemetszallftas a telepiiles egesz
teriiletere kiterjed. A szolgaltatas igenybevetele kotelezo.
A szemetszallitasi dijat az ingatlan tulajdonosok a szolgaltatonak fizetik.

A kozelmultban a hulladek kezelesenek modszere atalakult. Sajnos az uj rendszerre valo atallas nem
volt zokkenomentes es a mukodtetese is sokkal dragabb lett, mint a regie volt. A megnovekedett
koltsegek lakossag koreben torteno elfogadtatasa sem volt egyszerii. A rezsicsokkentes szerencsesen
erintette a telepulesen eloket, mert kioltotta az aremelkedest.

A kotelezoen igenybeveendo kozszolgaltatast sokan nem tudjak elfogadni maig sem.

IV.

OSSZEFOGLALO

A kornyezet vedelme az egyenen mulik, de a hatasat a kozosseg viseli, ezert kiemelt figyelemmel kell
kiserni a kornyezet allapotat

A telepiiles kornyezetvedelmi helyzete hasonlo a kornyezo telepiilesekehez. A szennyvizcsatorna es
szennyviztisztito beruhazas megvalosulasaval a telepiiles ossz-kozmiives lett, ami jelentos mertekben
javitotta a telepiiles kornyezetvedelmi allapotat, vagy legalabbis megallitotta a tovabbi romlast Ez
azonban nem jeleni azt, hogy minden rendben van, mar nem kell semmit sem tenni.

Az Onkormanyzat rendelkezik Kornyezetvedelmi programmal, amely megtekintheto az
Onkormanyzat hivatalaban.

Kozsegiink intenziven fejlodo, elheto telepules, ahol a kornyezetvedelmet es a fenntarthatosagot szem
elott tartva felelossegteljesen hozzak meg a telepiilesfejlesztesi donteseket.

A termeszet vardzsdt ontja boven.
Afuben, a virdgban es a koben.
O nines afoldon oly sildny anyag,
Mely igy vagy ugy ne szolgdlndjavad;
De nines oly jo, melyben ne volna vesz,
Ha balga modra vele visszaelsz!

(William Shakespeare)

Amennyiben az orok ervenyii idezet uzenetet szem elott tartjuk minden olyan cselekedetunk elott es
kozben, amely a kornyezetunkre barmilyen kihatassal lehet, akkor elmondhatjuk, hogy mi megtettiik a
tolunk telhetot annak megovasa erdekeben.

Vinar, 2014.11.26.

Horvath'Csaba
polgarmester



Pápakörnyéki Önkormányzatok 

      Feladatellátó Társulás 

               Elnökétől 

    8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

 

 

Előterjesztés 

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

Társulási Megállapodásának  

módosítására 

 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A társulási megállapodás módosítását egyrészt a jogszabályi változások, másrészt a 

célszerűbb működés, illetve a társulásban részt vevő önkormányzatok döntései teszik 

szükségessé az alábbiak szerint: 

 

Módosítás 1. pontja: 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) az eddig használt 

államháztartási szakfeladati rend helyett kormányzati funkciókat vezetett be, s a költségvetési 

szerveknek ez alapján – szükség szerint – módosítaniuk kell szervezeti és működési 

szabályzataikat, Társulási Megállapodásaikat, illetve alapító okirataikat. 

 

Módosítás 2. pontja: 

 

A Társulási Megállapodás módosítási javaslata részletesebben, pontosabban tartalmazza a 

belső ellenőrzés meghatározását, annak körét és eljárási rendjét. 

 

Módosítás 3. pontja: 

 

A Társulási Megállapodás módosítása a feladatellátó intézmény vonatkozásában a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően tartalmazza a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Módosítás 4. pontja: 

 

A módosítás a társulásban részt vevő önkormányzatok 2013. január 1-i lakosságszám adatait 

tartalmazza. 

 

Módosítás 5. 6. pontja: 

 

Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2014. (V.29.) határozatával 

döntött arról, hogy 2015. január 1-től a családsegítés és gyermekjóléti feladatellátást nem a 

társulás keretében kívánja ellátni. A módosítás ezt vezeti át a Társulási Megállapodásban. 

 

 

 

 



Módosítás 7. pontja  

 

Nagyacsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2014. (IV. 28.) határozatával 

döntött arról, hogy 2015. január 1-től a sport feladatokat nem a társulás keretének kívánja 

ellátni. A módosítás ezt vezeti át a társulási megállapodásban. 

 

 

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza a Társulási Megállapodás módosítását a 2. melléklet 

pedig a módosításnak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-estületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, s az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék:     

 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 

/2014. (IX. 25.) határozata 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítását és annak 

egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – 

jóváhagyja 

A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként elfogadó képviselő-testület 

határozatának meghozatala napján, a társulási megállapodás 2/a. melléklet 1. pontja, 2/b. 

melléklet, 2/e. melléklet vonatkozásában 2015. január 1-én lép hatályba. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Elnök 

 

Takácsi, 2014. szeptember 9. 

 

 

          Kunszt Szabolcs 

                          elnök 
 



1. melléklet 
 

Társulási megállapodás 
(módosítás) 

 
 
amely értelmében a jelen okirat 4. pontjában megnevezett önkormányzatok 
(továbbiakban: tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény IV. fejezete alapján - önkormányzati társulást hoznak létre az önkormányzati 
közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítettebb megvalósítása céljából. 
 

1. A társulási megállapodás 7.1. pontja a következők szerint módosul: 

„7.1. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok – jelen megállapodás 2. sz. 

mellékletében foglaltak szerint – az 5. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a 

közösen ellátandó feladatok körének bővítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken 

működnek együtt: 

      a) Házi segítségnyújtás 

 b) Családsegítés 

 c) Gyermekjóléti szolgáltatás 

 d) Háziorvosi ügyelet ellátása 

 e) Belső ellenőrzés 

 f)  Sport feladatok 

 

A társulás alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
Szakágazat száma, megnevezése: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.  
 
Kormányzati funkciók: 
107052 Házi segítségnyújtás  
107054 Családsegítés 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása  
081045 Szabadidősport –(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása” 
 
 

2. A társulási megállapodás 8.4. pontja a következők szerint módosul: 
 
„8.4. Belső ellenőrzés  
 
8.4.1. A Társulás a belső ellenőrzési társult feladatellátást az alábbi tartalommal a 
feladatellátásban részt vevő tag önkormányzatok részére biztosítja: 
A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét 
növelje, továbbá értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási és belső 
kontrollrendszerének hatékonyságát  
 
8.4.2. A társult feladatellátás kiterjed a feladatellátásban részt vevő 



a) a tag önkormányzatokra,  
b) az önkormányzatok irányításában működő közös önkormányzati hivatalokra,  
c) az önkormányzatok illetékességi területén székhellyel rendelkező társulásaikra,  
d) az önkormányzatok és társulásaik által irányított költségvetési szervekre,  
e) a tagok illetékességi területén működő nemzetiségi önkormányzatokra.  
 
8.4.3. A belső ellenőrzést a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által 
polgárjogi szerződés keretében foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr(ök) végzik.   
 
8.4.4. A társult feladatellátás keretében történő belső ellenőrzési tevékenység ellátására a 
vonatkozó szabályokat, standardokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK) 
tartalmazza. Ennek elkészítéséről, kétévenkénti felülvizsgálatáról és szükséges módosításáról 
a belső ellenőrzési vezető és a munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal jegyzője, 
gondoskodnak. A BEK jóváhagyása és tájékoztatásul a Társulási Tanács elé terjesztése a 
Társulás munkaszervezeti feladatát ellátó hivatal, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének a feladata. „ 
 
 
3. A társulási megállapodás 13.1.7. pontja a következők szerint módosul: 
 

„13.1.7. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetését Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás éves költségvetése tartalmazza. A gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el.” 
 
 
 
4. A társulási megállapodás 1. melléklete a következők szerint módosul: 

 
                 1. melléklet 

település székhely lakosságszám 2013. január 

1-jén 

Adásztevel 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.   877 

Bakonyjákó 8591 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. 677 

Bakonykoppány 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24.  210 

Bakonypölöske 8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 88. 401 

Bakonyság 8557 Bakonyság, Béke u. 14. 74 

Bakonyszentiván 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35. 242 

Bakonyszücs 8572 Bakonyszücs, Kossuth L. u. 1. 334 

Bakonytamási  8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.  677 

Béb 8565 Béb, Kossuth L. u. 14. 256 



Békás 8515 Békás, Rákóczi F. u. 17. 225 

Csót 8558 Csót, Rákóczi u. 38. 1042 

Dáka 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 688 

Döbrönte 8597 Döbrönte, Fő u. 47. 264 

Egyházaskesző 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. 543 

Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15. 373 

Ganna 8597 Ganna, Fő u. 52. 298 

Gecse 8543 Gecse, Kossuth L. u. 39. 422 

Gic 8435 Gic, Nagy L. út 23. 375 

Homokbödöge 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 47. 736 

Kemeneshőgyész 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. 492 

Kemenesszentpéter 8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2. 650 

Kup 8595 Kup, Fő u. 76. 490 

Külsővat 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.  750 

Lovászpatona 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 1237 

Magyargencs 8517 Magyargencs, Petőfi S. u. 127. 539 

Malomsok 8533 Malomsok, Fő tér 10. 542 

Marcalgergelyi 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. 424 

Marcaltő 8532 Marcaltő, Fő tér 13. 807 

Mezőlak 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. 1028 

Mihályháza 8513 Mihályháza, Jókai u. 10. 768 

Nagyacsád  8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3. 662 

Nagydém 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1. 386 

Nagygyimót 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2. 588 

Nagytevel 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56. 568 

Nemesgörzsöny 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 723 

Nemesszalók 9533 Nemesszalók, Rákóczi F. u. 15. 926 

Németbánya 8581 Németbánya, Fő tér 3.  109 



Nóráp 8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48. 221 

Nyárád 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1. 983 

Pápadereske 8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43. 293 

Pápakovácsi 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. 581 

Pápasalamon 8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3. 371 

Pápateszér 8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17. 1236 

Takácsi  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14. 894 

Ugod 8564 Ugod, Kossuth. u.32. 1415 

Vanyola 8552 Vanyola, Petőfi S. u.14. 598 

Várkesző 8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36. 185 

Vaszar 8542 Vaszar, Fő u. 29. 1603 

Vinár 9534 Vinár, Köztársaság u. 38. 247 

Társulás összesen:   

29030 

 

5. A társulási megállapodás 2/a. melléklete a következők szerint módosul: 
2/a. melléklet 

 
 
 

Szociális alapszolgáltatás 
 

1.  Családsegítés 
 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik:     

 Adásztevel  
 Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván  
 Bakonyszücs  
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte  
 Egyházaskesző 
 Farkasgyepű 
 Ganna  
 Gic 
 Gecse  

 Homokbödöge 
 Kemeneshőgyész 
 Kup  
 Külsővat 
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Malomsok 
 Marcalgergelyi 
 Marcaltő 
 Mezőlak  
 Mihályháza 
 Nagyacsád  
 Nagydém 
 Nagygyimót  
  Nagytevel 
  
 Nemesgörzsöny 

 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 
 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  
 Ugod  
 Vanyola 
 Várkesző  
 Vaszar  
 Vinár  



6. A társulási megállapodás 2/b. melléklete a következők szerint módosul: 

2/b. melléklet 

Gyermekjóléti alapellátás 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás: 

 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik:   
  

 Adásztevel  

 Bakonyjákó 

 Bakonykoppány  

 Bakonyság 

 Bakonyszentiván  

 Bakonyszücs  

 Bakonytamási 

 Béb 

 Békás  

 Csót 

 Dáka 

 Döbrönte  

 Egyházaskesző 

 Farkasgyepű 

 Ganna  

 Gic 

 Gecse  

 Homokbödöge 

 Kemeneshőgyész  

 Kup  

 Külsővat 

 Lovászpatona  

 Magyargencs 

 Malomsok 

 Marcalgergelyi 

 Marcaltő 

 Mezőlak  

 Mihályháza 

 Nagyacsád  

 Nagydém 

 Nagygyimót  

 Nagytevel 

 Nemesgörzsöny 

 Nemesszalók 

 Németbánya 

 Nóráp 

 Nyárád  

 Pápadereske 

 Pápakovácsi  

 Pápasalamon 

 Pápateszér 

 Takácsi  

 Ugod  

 Vanyola 

 Várkesző  

 Vaszar  

 Vinár  



 
 
 

7. A társulási megállapodás 2/e. melléklete a következők szerint módosul: 
 

2/e. melléklet 

 
Sport feladatok  

 
A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:   
 
Bakonyság  
Bakonytamási 
Békás  
Csót 
Dáka 
Egyházaskesző 
Homokbödöge 
Lovászpatona 
Magyargencs 
Malomsok  
Marcaltő  
Marcalgergelyi  
Mezőlak  
Nagyacsád 
Nagytevel 
Nemesgörzsöny 
Németbánya 
Nyárád  
Pápadereske 
Pápakovácsi  
Pápasalamon 
Pápateszér 
Vanyola 
Várkesző  
Vaszar 
 Vinár



 

Záradék 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 

/2014. (IX. 25.) határozata 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítását és annak 

egységes szerkezetét – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – 

jóváhagyja 

A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként elfogadó képviselő-testület 

határozatának meghozatala napján, a társulási megállapodás 2/a. melléklet 1. pontja, 2/b. 

melléklet, 2/e. melléklet vonatkozásában 2015. január 1-én lép hatályba. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Elnök 
 

       Kunszt Szabolcs 
              elnök 
 



2. mellééklet 
Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 

 
amely értelmében a jelen okirat 4. pontjában megnevezett önkormányzatok 
(továbbiakban: tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény IV. fejezete alapján - önkormányzati társulást hoznak létre az önkormányzati 
közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítettebb megvalósítása céljából. 
 
1. A társulás elnevezése: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (továbbiakban: 

társulás) (Mötv. 93.§ 1.) 
 

2. A társulás székhelye: 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. (Mötv. 93. § 1.) 
 
2.1. A társulás gesztora: Takácsi Község Önkormányzata  
 
3. A társulás tagjai:   
 

Jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre határozatlan időre. 
Az 1. sz. melléklet tartalmazza a társulás lakosságszámát, a társulást létrehozó települési 
önkormányzatok székhelyét és lakosságszámát. (Mötv. 93. § 2, 3..) 

  
4. A társulás működési területe: az 1. sz. mellékletben szereplő települési önkormányzatok 

közigazgatási területe. 
 
5. A társulás célja: 

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok együttműködnek annak érdekében, hogy 
minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind 
magasabb szintű ellátást és közszolgáltatást a kistérségben élők számára.  

 
A társulás célja továbbá a térségi közvetlen érdekképviselet, valamint más térségi 
önkormányzati érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés. A térség 
lehetőségeinek kiaknázása érdekében a források egyesítése az önkormányzatok önállóságának 
tiszteletben tartása mellett és egyes önkormányzatoknál jelentkező, de térségi feladatokat 
szolgáló, illetve ellátó tevékenységeknél érdekegyeztetés.  

 
6. A társulás bélyegzője: „Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása” felirattal 

ellátott körbélyegző, középen a Magyarország címerével. 
 
7. A társulás együttműködési területei:  
 
7.1. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok – jelen megállapodás 2. sz.   
mellékletében foglaltak szerint – az 5. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a közösen 
ellátandó feladatok körének bővítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek 
együtt: 
     a) Házi segítségnyújtás 
 b) Családsegítés 
 c) Gyermekjóléti szolgáltatás 
 d) Háziorvosi ügyelet ellátása 
 e) Belső ellenőrzés 
 f)  Sport feladatok 



 
A társulás alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
Szakágazat száma, megnevezése: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.  
 
Kormányzati funkciók: 
107052 Házi segítségnyújtás  
107054 Családsegítés 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége          
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása  
081045 Szabadidősport –(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
                                                                                                                           (Mötv. 93. § 4.) 

 
7.2. A Társulás a 7.1. pontban foglalt feladatok ellátása során az egyes közszolgáltatási 
funkciókkal való területi lefedettséghez igazodva, differenciáltan lát el döntéshozó, végrehajtó és 
ellenőrző, illetve szervező és koordináló tevékenységet. 
A jelen megállapodás szerinti egyes feladatokat a társulás a 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti 
települési önkormányzatokra kiterjedően látja el.  
 
7.3. A társulásban részt vevő önkormányzatok rögzítik, hogy megfelelnek a vállalt feladatok 
ellátására irányadó jogszabályokban, az általuk megkötött szerződésekben és jelen 
megállapodásban foglalt feltételeknek, viselik továbbá ezen feltételek megszegése esetén az ebből 
eredő károkat teljes egészében.  
 
  

 
8.    A társulás feladatai: 

 
A társulás legfőbb feladata, hogy az önkormányzati közszolgáltatások terén a már működő és 
tervezett önkormányzati együttműködések területi kiterjedését és szervezeti, működési 
összhangját megteremtse, biztosítva ezáltal a racionálisabb működést. Ennek keretében az alábbi 
feladatokat végzi: 

 
 
8.1.  Szociális alapszolgáltatás keretében: 
  - házi segítségnyújtás; 

  - családsegítés; 
   

E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás: 
a.) Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet. 
b.) Vizsgálja a közös intézmény létrehozásának és működtetésének lehetőségét. 
c.) Megteremti és koordinálja a feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 
e.) Lehetőség esetén pályázatot nyújt be a szociális feladatellátás biztosítására. 

 
8.2.  Gyermekjóléti alapellátás keretében: 

  - gyermekjóléti szolgáltatás. 
E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás: 
a.) Koordinálja és szervezi, közösen biztosítja a gyermekjóléti feladatok ellátását, biztosítja a 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 



b.) A feladatellátáshoz kapcsolódó pályázatot nyújt be. 
 

8.3. Egészségügyi feladat keretében: 
Szervezi az alapfeladatok ellátását, különösen az orvosi ügyelet megszervezését. 
 
8.4. Belső ellenőrzés 
 
8.4.1. A Társulás a belső ellenőrzési társult feladatellátást az alábbi tartalommal a feladatellátásban 
részt vevő tag önkormányzatok részére biztosítja: 
A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek 
célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, továbbá 
értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási és belső kontrollrendszerének 
hatékonyságát  
 
8.4.2. A társult feladatellátás kiterjed a feladatellátásban részt vevő 
a) a tag önkormányzatokra,  
b) az önkormányzatok irányításában működő közös önkormányzati hivatalokra,  
c) az önkormányzatok illetékességi területén székhellyel rendelkező társulásaikra,  
d) az önkormányzatok és társulásaik által irányított költségvetési szervekre,  
e) a tagok illetékességi területén működő nemzetiségi önkormányzatokra.  
 
8.4.3. A belső ellenőrzést a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által polgárjogi 
szerződés keretében foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr(ök) végzik.   
 
8.4.4. A társult feladatellátás keretében történő belső ellenőrzési tevékenység ellátására a 
vonatkozó szabályokat, standardokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK) 
tartalmazza. Ennek elkészítéséről, kétévenkénti felülvizsgálatáról és szükséges módosításáról a 
belső ellenőrzési vezető és a munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal jegyzője, gondoskodnak. A 
BEK jóváhagyása és tájékoztatásul a Társulási Tanács elé terjesztése a Társulás munkaszervezeti 
feladatát ellátó hivatal, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a feladata.  

 
 

8.5. Sport feladatok 

a.) A lakosság szabadidősport, testnevelési igényeinek kielégítésére különböző sportágakban 
szervezett bajnokságok, kupák, önköltséges sporttanfolyamok szervezésével, lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok ellátása.  

b.) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos 
sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben 
való együttműködést. 

c.) Sportrendezvény-naptárt készít és összehangolja az abban foglaltakat, hagyományos és új 
típusú szabadidő-sportversenyeket, sportnapokat, sportünnepélyeket szervez, rendez. 

d.) Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, ápolását, 
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 

e.) Pályázatfigyeléssel, pályázatok benyújtásával segíti a testnevelés és sport feltételeinek és 
színvonalának javítását.  

f.) Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi 
kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítésére, valamint szakmai segítséget nyújt azok működéséhez.  

 



8.6 A Társulási Tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Takácsi 
Község Önkormányzat Képviselőtestületét jelöli ki.  
Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi szabályok alapján történik: 

a) Az intézményi térítési díjat a Társulási Tanács határozatban fogadja el. 
b) A Társulási Tanács által elfogadott intézményi térítési díjat a Társulás szociális alapfeladatot 
ellátó önkormányzatok illetékességi területére Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete rendeletben állapítja meg. 
c) a kötelező szociális alapellátásban részt vevő önkormányzat saját rendeletében az intézményi 
térítési díj vonatkozásában ellátottak részére, annak csökkentése érdekében támogatást állapíthat 
meg. 
d) A támogatást megállapító önkormányzat polgármestere, a Társulás képviseletében az elnök, 
valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye a támogatás átutalásáról, 
elszámolásáról háromoldalú megállapodást köt. 
e) Abban az esetben, ha az ellátásban részesülő a jogszabályi előírások miatt az intézményi térítési 
díj fizetésre részben, vagy egészben nem kötelezhető, az ellátott helyett az intézményi térítési díj 
és a személyi térítési díj különbözetét  a területileg illetékes (feladatellátásra kötelezett) 
önkormányzat  fizeti meg a d) pont szerinti megállapodás megkötésével. 
 
 
8.7. A Társulás a 8.1, 8.2., 8.3 pontban felsorolt feladatait az általa alapított önállóan működő 
költségvetési szerv, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye útján látja el. 
 
9.  A társulási tagság keletkezése, megszűnése: 

 
9.1 A társulásban részt vevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott 
határozattal döntenek a társulásban való részvételükről. A társulási megállapodás jóváhagyásához 
minden település képviselőtestületének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
 
9.2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozásról a képviselő-
testületnek legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, és azt - az elnökség 
útján írásban - a Társulás tagjaival közölni. 
 
9.3. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a társulás tagjai a 
társulási megállapodásban, és az SZMSZ-ben foglaltakat magukra nézve kötelezően elfogadják és 
vállalják, hogy a társulás munkájában – e megállapodásban, illetve az SZMSZ-ben foglaltak szerint 
– tevékenyen részt vesznek, valamint a tagsági hozzájárulást és a tagdíjat befizetik. A tagdíjat két 
részletben – az első részletet minden év március 31-ig, a második részletet pedig szeptember 30-ig 
- kell befizetni. (Mötv. 93. §. 13.) 
 
9.4. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. 

 
9.5.  A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik: 
a) Ha a Társulás megszűnik 
b) Társulásból történő kiválással, 
c) Kizárással. 
A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott döntésével a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja a társulásból a társulás azon tagját, amely a megállapodásban foglalt 
kötelezettségének – ismételt felhívásra – határidőben nem tett eleget. (Mötv. 93.§ 17. pont) 
 
 



9.6. Társulásból történő kiválás 
 
a) A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, a kiválásról szóló minősített többséggel 
hozott  döntést a képviselőtestület hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt – az elnökség 
útján, írásban – a társulás tagjaival közölni.  
 
b)  
b.a.)A tagság kiválással történő megszüntetése esetén a tagdíjat, hozzájárulást a kilépés évére kell 
megfizetni. 
b.b.) Amennyiben a kiválás miatt a kiváló tag illetékességi területén addig ellátott feladatok 
megszűnése következtében a Társulást fizetési kötelezettség terheli, ennek teljes összegét a kilépő 
tag viseli.  
b.c.)A tagság megszűnéséből fakadó teljes körű elszámolást a kiváló tag és a társulás között az 
adott év mérlegét elfogadó Társulási Tanács állapítja meg és hagyja jóvá. 
 
c) Amennyiben a társulásból kiváló önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból vagy 
forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a 
Társulási Tanács döntésével megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse 
meg. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. 
 
d) A kiváló tagot megilleti - a fentieken túl - általa teljesített egyéb hozzájárulások összege, 
valamint a társulás vagyona pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek arányos része, mely 
összegeket csökkenteni kell a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait 
szolgáló kiadások költségével. 
 
e) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását öt évre 
el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további 
működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj 
illeti meg. 
 

f) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén  a társulás vagyonát a 
társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (Mötv. 93.§ 17.) 
 
9.7. Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás szabályai: 
 
a) Az önkormányzat képviselő-testülete a Társuláshoz történő csatlakozáskor dönt arról, hogy 
mely feladatellátásban kíván részt venni. 
 
b) A Társulás tagja a Társulásban részt vevő tagok hozzájárulásával a következők szerint 
módosíthatja saját feladatellátását: 
b.a.)Feladatellátáshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, az önkormányzat képviselő-
testülete erről legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel dönt, s erről a társulási 
tanácsot értesíti. 
b.b.) Feladatellátásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, az önkormányzat képviselő-
testülete erről legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel dönt, s erről a társulási 
tanácsot értesíti. (Mötv. 93.§ 12.) 
 
10.  A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei: 

 
10.1. A társulás tagjainak jogai: 
a) Részt vehet a társulás céljainak, feladatainak meghatározásában, szervezetének kialakításában. 



b) Választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 
c) Tanácskozási joggal részt vehet a társulás bármely testületének, szervezetének ülésein. 
d) Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit. 
e) Részt vehet a társulás tevékenységében és rendezvényein, igényelheti a társulás 
érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét. 
f) A Társulási Tanács döntése alapján részesülhet pályázatokból, egyéb pénzbevételekből, a 
nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
g)Igényelheti a társulás szolgáltatásait, igénybe veheti a társulás által megállapított és biztosított 
kedvezményeket. 
h)Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben. 
i) Felvilágosítást kérhet a társulás bármely tevékenységéről, melyre a társulás szervei, 
tisztségviselői 15 munkanapon belül szóban vagy írásban érdemben válaszolni kötelesek. 
 
10.2. A társulás tagjainak kötelezettségei: 
a.) A társulás tagjai kötelesek rendszeresen részt venni a társulás szerveinek munkájában és 

elősegíteni a társulás céljainak megvalósítását. 
b.) Tevékenységében saját önkormányzati érdekeinek érvényesítése során nem sértheti a 

társulás által megfogalmazott térségi érdekeket. Az összeütközés kérdésében a Társulási 
Tanács az erre vonatkozó felvetéstől számított 15 munkanapon belül dönt. 

c.) Rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, ezzel is elősegítve a társulás 
céljainak megvalósulását. 

d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetése, a társulás vagyonának gyarapítása, megóvása, 
működésének biztosítása. 

e.) A Társulási Tanács határozatainak végrehajtása. 
f.) A Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és információszolgáltatás. 
g.) Normatív állami támogatás visszafizetésének teljesítése, amennyiben a visszafizetésre a tag 

önkormányzat hibájából kerül sor. 
 
10.3. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

 
Abban az esetben, ha a települési önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodás 
szerinti és a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, vagy kötelező befizetési 
kötelezettségének, valamint a társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban 
rögzített bármely be- és visszafizetési kötelezettségének, az alábbi eljárás az irányadó:  
 
a) A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a feladatellátó intézmény vezetője  – a 
társulás elnökének egyidejű tájékoztatása mellett – írásban, 8 napos fizetési határidő 
megjelölésével felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésre.   
 
b) Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig nem teljesíti 
fizetési kötelezettségét, a társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – inkasszót – nyújt be a 
követelésre az önkormányzat által a felhatalmazó levélben megjelölt bankszámla terhére.  
 
c) Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen 
megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem 
teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. (Mötv. 93. § 9.) 
 
10.4.A társulási megállapodás módosítását, bármely tag önkormányzat kezdeményezheti a 
társulási tanács felé írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselőtestületi határozat 



megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén döntést hoz. (Mötv. 93. 
§ 16.) 

 
11.1. Társulási Tanács 

 
11.1.1. 
 
A társulás legfőbb döntéshozó szerve, amely a társulásban résztvevő települési önkormányzatok 
polgármestereiből áll. A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, 
mindkettőjük akadályoztatása esetén a polgármester által meghatalmazott települési 
önkormányzati képviselő jogosult az önkormányzat képviseletére.  
A társulásban részt vevő települési önkormányzat jegyzője részt vehet a Társulási Tanács 
munkájában, melynek során tanácskozási jog illeti meg. A Társulási Tanács szükség szerint, de 
legalább évi 4 alkalommal tart ülést.  
 
11.1.2. Döntéshozatal általános szabályai 
 
A társulási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 
11.1.3. 
 
A Társulási Tanács határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag 
jelen van. 
 
A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A döntés meghozatalához legalább 
annyi tag igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.      
 
 A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

 a) zárt ülés elrendeléséhez, ha a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázati 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene; 
b) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása;  
c) adósságrendezési eljárás megindításához; 

d) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához; és 
e )abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
 

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

társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 
 
 
11.1.4  A Társulási Tanács kizárólagos feladata: 
a.)  az SZMSZ elfogadása és módosítása, 
b.)  a tagsági hozzájárulás és tagdíj megállapítása, 
c.)  tisztségviselők megválasztása, 
d.)  az általa létrehozott költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, 
e.) a társulás éves költségvetésének megállapítása, zárszámadásának elfogadása, 
f.) a felsoroltakon túl a Társulási Tanács saját maga határozza meg feladat- és hatáskörét. 
A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában. (Mötv. 93. § 6.) 



 
 
11.2. Elnökség 
 
11.2.1. A társulás legfeljebb 9 tagú kollektív irányító szerve, amely elnökből, elnökhelyettesből és 
legfeljebb 7 tagból áll. Az elnökséget a Társulási Tanács választja. 
 
11.2..2. Az elnökség szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tart ülést. A 
határozatképességre és a döntések meghozatalára értelemszerűen irányadók e megállapodásban 
11.1.3 pontjában foglaltak. 

 
11.2.3. Az elnökség felelős a társulás működésének biztonságáért, a társulás költségvetésére, éves 
programjára vonatkozó javaslat összeállításáért és Társulási Tanács elé terjesztéséért. Az elnökség 
részletes feladatait az SZMSZ tartalmazza. 
 
11.3. Elnök 
 
11.3.1. A társulás képviseletét, valamint vezetésének és működése szervezésének operatív teendőit 
az elnök látja el.  
11.3.2. Az elnök helyettesítését, és munkájának segítését az elnökhelyettes végzi. Az 
elnökhelyettes feladat- és munkamegosztása, valamint a helyettesítés rendje az elnök által kerül 
meghatározásra, amely visszavonásig érvényes.  
Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.  

 
11.3.3.A társulás elnökét és elnökhelyettesét a Társulási Tanács titkos szavazással választja meg az 
önkormányzati választási ciklus időtartamára.  
 
11.3.4. Az elnök feladat- és hatásköre: 
a.) A társulás képviselete, amely tevékenységi körében a Társulási Tanács, illetve az elnökség 
megbízása szerint köteles eljárni. 
b.) A társulás, valamint az elnökség tevékenységének szervezése. 
c.) A tagok közötti koordináció elősegítése. 
d.) A társulás működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. 
e.) A Társulási Tanács, az elnökség üléseinek előkészítése, az ülések összehívása és azok 
levezetése. 
f.) A Társulási Tanács, az elnökség és a Pénzügyi Bizottság döntéseinek végrehajtása és a 
végrehajtás ellenőrzése, 
g.) Felelős a társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért. 
 
11.4. Pénzügyi Bizottság: 
 
A társulás általános ellenőrző szerve, amely legalább 3 tagból áll. Tagjait nyílt szavazással, 
minősített többséggel a Társulási Tanács választja. A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több 
mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell választani. 
Feladata:  
a.) A Társulási Tanács által pénzügyi-gazdasági körben hozott határozatok végrehajtásának 
ellenőrzése. 
b.) A társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése és vizsgálata. A 
vizsgálat tapasztalatairól az Elnök tájékoztatása, a vizsgálat befejezését követő 15 munkanapon 
belül. 
c.) A költségvetés és zárszámadás véleményezése. 



d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetésének, az anyagi támogatások befizetésének 
ellenőrzése. 
e.) A társulás gazdálkodásának ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak legalább évi 1 alkalommal – 
a zárszámadással egyidejűleg - történő beszámolás. 
f.) Az Elnök azonnali tájékoztatása a társulás gazdálkodásának ellenőrzése során feltárt, a 
társulás működését veszélyeztető tényekről. (Mötv. 93. § 15.) 

 
 
11.5. A társulás működése: 
 
A társulás jogi személyiségű önkormányzati társulás, melynek gazdálkodására a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
A hatályos jogszabályokon túlmenően működésének rendjét a jelen társulási megállapodás, a 
szervezeti és működési szabályzat, valamint a Társulási Tanács és az elnökség döntései határozzák 
meg. 
 
12.  A társulás pénzügyi forrásai és gazdálkodása 
 
12.1. A társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
12.1.1. A társulás bevételei: 
a.)  központi költségvetésből nyújtott támogatás 
b.) a társulás által elnyert támogatások, 
c.)  tagsági hozzájárulás és tagdíj, melynek összegét a Társulási Tanács állapítja meg, 

 A tagdíj megállapítása a települési önkormányzat lakosságszámának arányában      történik, 
mértéke a Társulás éves költségvetésében kerül meghatározásra.  

d.)  jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,  
e.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből, rendezvényekből 
származó saját bevételek, 
f.)  alapítványoktól, pályázatokból származó bevételek, 
g.) ellátottak részére Társulási Tanács által megállapított térítési díj 
h)  egyéb bevételek. 
 
 
12.1.2. 
a)  A társulás intézménye és munkaszervezete működési és fejlesztési kiadásait a központi állami 
támogatása terhére kell biztosítani. 

 
a.a.) Amennyiben a központi állami támogatás az Társulás által fenntartott intézmény, illetve 
munkaszervezet működésére és fejlesztésére nem elegendő, a kiadásokhoz a társulási tagok 
lakosságszámuk (tárgyévet megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő állandó lakosok száma) 
alapján, továbbá az egyes feladatokhoz történő súlyozott arányában járulnak hozzá. 
 
b) A  7.1.  a) – c) és e) pontban foglalt feladatok központi költségvetésből származó bevételeit 
meghaladó kiadásokat a  feladatellátáshoz csatlakozott települések finanszírozzák a 7.1. d) 
pontban foglalt feladat központi költségvetésből származó bevételét meghaladó kiadását a 
feladatellátáshoz csatlakozott települések az adott évben ellenőrizendő önkormányzatok és 
költségvetési szervek arányában finanszírozzák. A munkaszervezeti feladatok ellátásához a 
társulási tagok a lakosságszámuk (tárgyévet megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő állandó 
lakosok száma) alapján járulnak hozzá. 



 
c)  A társulás által intézményfenntartóként ellátott feladatok tekintetében a feladatellátás során 
felmerült működési kiadások központi költségvetési forrásból nem fedezett részét a 
feladatellátásban részt vevő önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosítják. Az egyes 
önkormányzatok által fizetendő költségvetési hozzájárulás éves mértékéről a társulási tanács az 
éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt, mely a zárszámadás keretében kerül 
elszámolásra.  

 
d) Az önkormányzatok hozzájárulásának összegét az egyes feladatokhoz kapcsolódó 
feladatmutatók alapján – településenként és feladatonként - külön-külön kell megállapítani. A 
lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatal adatait a költségvetési évet megelőző év január 1-jei állapot 
szerint kell figyelembe venni. 
 
e) Az önkormányzatok által fizetendő pénzügyi hozzájárulást a költségvetésről szóló határozat 
szerint, illetve minden év március 31-ig egy összegben kell teljesíteni.  
(Mötv. 93. § 8.) 

 
 

12.1.3. 
A 12.1.2. pontban meghatározott támogatáson túli költségvetési források a keletkezés jogcíme és 
mértéke szerint illetik meg az érintett települési önkormányzatokat, akik a források 
felhasználásának elszámolása során az előzőek szerint gondoskodnak az elszámolási különbözet 
visszafizetéséről vagy többlet igényléséről. A visszafizetési kötelezettségnél figyelemmel kell lenni 
jelen megállapodás  foglalt kártérítési kötelezettségre.  
 
12.1.4. A társulás pénzügyi-gazdasági tevékenysége eredményeként létrejövő vagyon a társulás 
vagyona. 
 
12.1.5. A feladatellátást szolgáló vagyonra, a vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó 
szabályokat a társulási megállapodás és az intézmény alapító okirata tartalmazza. 
 
12.2. A társulás megszűnése 
a) A társulás megszűnik: 
a.a.) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben meghatározott 
feltétel megvalósult, 
a.b.) a társulás tagjai a 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt 
elhatározzák, 
a.c.) a törvény erejénél fogva, 
a.d.) a bíróság jogerős döntése alapján. 
 
 
c) A társulás megszűnésekor figyelemmel a Társulási megállapodás 9.6.f) pontjára a vagyon 
felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok 
és közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 
 
d) A társulás megszűnése esetén a vagyon tagok közti felosztásakor figyelemmel kell lenni a 
Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás, valamint a Pápa 
és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulás által megszűnésére tekintettel a jogutód 
társulásnak átadott vagyonra.    

 



e) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért 
a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere 
stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását 
biztosítja. 
 
f) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben állapodnak meg. (Mötv. 93. § 18.) 
 
 
12.3. Vagyongazdálkodás 
12.3.1. A társulás vagyona felett a rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg. 
A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott üzleti vagyon - az aktiválást 
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, 
kivéve ha 
a)  az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó 
ellenértéket a  társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, 
amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy 
b)  az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén a támogatással 
létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat 
tulajdonába kerül. 
c) a korlátozottan forgalomképes vagyon hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak 
fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati 
társulás részére idegeníthető el. (Mötv. 93. § 10.) 
 

 
12.4. Adatszolgáltatási kötelezettség 
a) A társulás tagjai részére a társulás feladatkörébe tartozó kérdésekben az előterjesztések 
elkészítéséhez információt ad. 
b) A társulás éves gazdálkodásáról és működéséről a tárgyévet követő év április 30-ig beszámolót 
készít. Mötv. 93. § 14.) 
 
13. Intézményi, munkaszervezeti feladatok ellátása. 
 
13.1. A Társulási Tanács e Megállapodásban rögzített feladatok ellátására önállóan működő 
költségvetési szervet hoz létre Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 
(továbbiakban: Intézmény) elnevezéssel. 
 
13.1.1. Az Intézmény alapfeladatait az Alapító Okirat a következők szerint állapítja meg: 
 a) házi segítségnyújtás 
 b) családsegítés, 
 c) gyermekjóléti feladatok ellátása 
 d) egészségügyi alapellátás háziorvosi ügyeletmegszervezése. 
 
13.1.2. Az Intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai 
alapján 5 évre megbízott, magasabb vezetőnek minősülő intézményvezető vezeti. 
 
13.1.3. Az Intézmény szakmai munkáját a Társulási Megállapodásban rögzített feladatellátás 
keretei között, a szakmai program alapján, szervezeti és működési szabályzata szerint látja el. 
 



13.1.4. Az Intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve:  
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
Székhelye: Pápa, Csáky László utca 12. 
Telephelyei:  Központi telephelye:  8500 Pápa, Pálos tér 2. 
   Orvosi ügyelet telephelye: 8500 Pápa, Anna tér 11. 
 

13.1.5. A költségvetési szerv irányító, fenntartó, működtető  szervének  neve és székhelye: 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács 
Székhely: 8500 Pápa, Csáky László utca 12. (Mötv. 93.§ 11.) 

 
 
 

13.1.6.Irányító szerv vezetője: társulási tanács elnöke  
 

13.1.7. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetését Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás éves költségvetése tartalmazza. A gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
 
 
13.1.8. Az ellátandó feladatokhoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács 
határozza meg. A társulás által létrehozott költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói 
jogokat az elnök gyakorolja. A társulás által létrehozott költségvetési szerv dolgozói tekintetében 
az intézményvezető jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására. 
 
13.1.9. A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai az állami költségvetési 
normatívákból, valamint a társulás tagjainak hozzájárulásával a társulási megállapodásban 
rögzítettek szerint történik. (Mötv. 93.§ 7.) 
 
13.2. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása 

  
13.2.1.. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala, a Vaszari Közös Önkormányzati 
Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el.  
13.2.2. A munkaszervezeti feladatok ellátása magában foglalja az alábbiakat: 
a.) előkészíti a Társulási Tanács és az elnökség üléseit és gondoskodik a döntések 
végrehajtásáról, 
b.) összeállítja a költségvetés tervezetét és ellátja a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat, 
c.) elkészíti, elkészítteti a társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai feladatokat, melyekkel a 
társulás megbízza, 
d) ellátja a gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács és a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye vonatkozásában. 
d.) ellátja az adminisztrációs feladatokat. 
13.2.3. Az ellátandó feladathoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács 
határozza meg. A Hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a Vaszari Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzője gyakorolja. 
13.2.4. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal fenntartási, működési, fejlesztési 
költségéhez a Társulás tagjai lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. 
 
 
 



14. Záró rendelkezés: 
a) Jelen megállapodással létrehozott Pápai Többcélú Kistérségi Társulás az 1998. július 15-ével 
létrehozott Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás 
(székhelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.), valamint a 2000. november 30-ával létrehozott Pápa 
és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás (székhelye: 8500 Pápa, Csáky 
László u. 12.), továbbá a 2008. január 1-jével megszűnő Pápa és Környéke Sportigazgatási és 
Sportszervezési Társulás jogutódja. 
b) A Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulással, 
valamint a Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulással szemben fennálló és 
ki nem egyenlített, valamint későbbi követelésekért az abban részt vett tagok teljes felelősséggel 
állnak helyt. 
c) Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 
SZMSZ rendelkezései irányadóak. 
d) A társulási megállapodást aláíró tagok a társulás működése során felvetődő vitás kérdéseket 
egymás között kötelesek egyeztetni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
e) A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás működése során felmerülő vitás 
kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 
f) a Társulási Megállapodást, illetve annak módosítását, valamint a Társulási Tanács azon 
döntéseit, melyet a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyniuk a Társulási Tanács döntését követő 
30 napon belül, illetve a soron következő ülésén az érintett képviselő-testületek megtárgyalják 
g) Jelen társulási megállapodást az alapító önkormányzatok képviselőtestületei megtárgyalták, az 
abban foglaltakat megértették és elfogadták, a megállapodásban foglaltak megszegéséből eredő 
követelésekért teljes felelősséget vállalják. A megállapodás aláírására az önkormányzat 
képviseletében a polgármestert felhatalmazták az aláírások mellett feltüntetett határozatokban. 
h Jelen társulási megállapodás 12.1.2 pontjában rögzített, a feladatellátáshoz történő 
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a 2014. január 1-től kell alkalmazni.” 
i) Jelen társulási megállapodás a társult települési önkormányzatok közül az utolsóként jóváhagyó 
önkormányzat(ok) képviselőtestületének határozatával, vagy ahhoz képest megállapított 
hatálybalépés napjával lép hatályba.  
 
 
Pápa, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Adásztevel község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
   Bakonyjákó község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
   Bakonykoppány község polgármestere 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
   Bakonypölöske község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
   Bakonyság község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Bakonyszentiván község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Bakonyszücs község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Bakonytamási község polgármestere 
 
 
  
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Béb község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Békás község polgármestere 
 
 
 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Csót község polgármestere 
 
 

 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Dáka község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Döbrönte község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Egyházaskesző község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Farkasgyepű község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Ganna község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Gecse község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Gic község polgármestere 
 

 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Homokbödöge község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Kemeneshőgyész község polgármestere 
 
 
 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Kemenesszentpéter község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Kup község polgármestere 
 
 
 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Külsővat község polgármestere 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Lovászpatona község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Magyargencs község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Malomsok község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Marcalgergelyi község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Marcaltő község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Mezőlak község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Mihályháza község polgármestere 
 
 

 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagyacsád község polgármestere 
 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagydém község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagygyimót község polgármestere 
 
 

 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagytevel község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nemesgörzsöny község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nemesszalók község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Németbánya község polgármestere 

 
 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nóráp község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nyárád község polgármestere 
 
 

 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápadereske község polgármestere 
 
 



 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápakovácsi község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápasalamon község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápateszér község polgármestere 
 
 

 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Takácsi község polgármestere 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Ugod község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vanyola község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Várkesző község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vaszar község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vinár község polgármestere 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
            1. melléklete 

település székhely lakosságszám 2013. január 
1-jén 

Adásztevel 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.   877 

Bakonyjákó 8591 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. 677 

Bakonykoppány 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24.  210 

Bakonypölöske 8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 88. 401 

Bakonyság 8557 Bakonyság, Béke u. 14. 74 

Bakonyszentiván 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35. 242 

Bakonyszücs 8572 Bakonyszücs, Kossuth L. u. 1. 334 

Bakonytamási  8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.  677 

Béb 8565 Béb, Kossuth L. u. 14. 256 

Békás 8515 Békás, Rákóczi F. u. 17. 225 

Csót 8558 Csót, Rákóczi u. 38. 1042 

Dáka 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 688 

Döbrönte 8597 Döbrönte, Fő u. 47. 264 

Egyházaskesző 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. 543 

Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15. 373 

Ganna 8597 Ganna, Fő u. 52. 298 

Gecse 8543 Gecse, Kossuth L. u. 39. 422 

Gic 8435 Gic, Nagy L. út 23. 375 

Homokbödöge 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 47. 736 

Kemeneshőgyész 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. 492 

Kemenesszentpéter 8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2. 650 

Kup 8595 Kup, Fő u. 76. 490 

Külsővat 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.  750 

Lovászpatona 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 1237 

Magyargencs 8517 Magyargencs, Petőfi S. u. 127. 539 

Malomsok 8533 Malomsok, Fő tér 10. 542 

Marcalgergelyi 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. 424 

Marcaltő 8532 Marcaltő, Fő tér 13. 807 

Mezőlak 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. 1028 

Mihályháza 8513 Mihályháza, Jókai u. 10. 768 

Nagyacsád  8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3. 662 

Nagydém 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1. 386 

Nagygyimót 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2. 588 

Nagytevel 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56. 568 

Nemesgörzsöny 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 723 

Nemesszalók 9533 Nemesszalók, Rákóczi F. u. 15. 926 

Németbánya 8581 Németbánya, Fő tér 3.  109 

Nóráp 8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48. 221 

Nyárád 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1. 983 

Pápadereske 8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43. 293 

Pápakovácsi 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. 581 

Pápasalamon 8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3. 371 

Pápateszér 8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17. 1236 

Takácsi  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14. 894 

Ugod 8564 Ugod, Kossuth. u.32. 1415 

Vanyola 8552 Vanyola, Petőfi S. u.14. 598 

Várkesző 8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36. 185 

Vaszar 8542 Vaszar, Fő u. 29. 1603 

Vinár 9534 Vinár, Köztársaság u. 38. 247 



Társulás összesen:   
29030 

 
1/a melléklet 

A társulás tagjainak képviselői 
 

Aczél Péter Külsővat község polgármestere    
Barczáné Majsa Klára Malomsok község polgármestere   
Blaskovics Zoltán Németbánya község polgármestere    
Ledó Edit Bakonyszentiván község polgármestere    
Boros Tamás Magyargencs község polgármestere    
Burghardt Ferenc Pápakovácsi község polgármestere    
Cseh Lajos Döbrönte község polgármestere    
Csőbör Károly Farkasgyepü község polgármestere   
Edvy Róbert Pápadereske község polgármestere   
Farkas Árpád Homokbödöge község polgármestere    
Fodor Béla Adásztevel község polgármestere    
Győrffy Balázs Nemesgörzsöny község polgármestere    
Hauber János Béb község polgármestere    
Horváth Csaba Vinár község polgármestere    
Horváth Ferenc Pápasalamon község polgármestere    
Horváth János Békás község polgármestere   
Horváth Tibor Gic község polgármestere   
Istenes Gyula Gecse község polgármestere    
Kékesi István Csót község polgármestere    
Kiss Lajos Bakonyság község polgármestere    
Konczos Ernő Várkesző község polgármestere    
Pirka Károly Kemenesszentpéter község polgármestere    
Kunszt Szabolcs Takácsi község polgármestere   
Lendvai Jánosné Egyházaskesző község polgármestere    
Léránt Károlyné Marcalgergelyi község polgármestere    
Herber József  Nagytevel község polgármestere   
Marics Lajos Nagydém község polgármestere    
Mészáros Géza Mihályháza község polgármestere    
Molnár Veronika Kemeneshőgyész község polgármestere    
Nagy Gábor Mezőlak község polgármestere   
Németh Károly Bakonytamási község polgármestere    
Oláh Géza Bakonyszücs község polgármestere    
Pajak Károly Nyárád község polgármestere    
Szalóky Nándor Nagyacsád község polgármestere    
Pintér Imre Lovászpatona község polgármestere    
Sandl Zoltán Marcaltő község polgármestere    
Stankovics Ferenc Nóráp község polgármestere    
Szalczer György Pápateszér község polgármestere    
Szaller Zsolt Nagygyimót község polgármestere    
Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó község polgármestere    
Tekán István Bakonykoppány község polgármestere 
Ulaki Béla Bakonypölöske község polgármestere    



Varga Éva Teréz Kup község polgármestere 
Varga Jenő Nemesszalók község polgármestere   
Varga Miklós Vanyola község polgármestere    
Varga Péter Vaszar község polgármestere   
Végh József Dáka község polgármestere   
Vesztergom József Ganna község polgármestere   
Vörös Tibor Ugod község polgármestere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/a. melléklet 
 

 
 

Szociális alapszolgáltatás 
 

1.  Családsegítés 
 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik:     

 Adásztevel  
 Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván  
 Bakonyszücs  
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte  
 Egyházaskesző 
 Farkasgyepű 
 Ganna  
 Gic 

 Gecse  
 Homokbödöge 
 Kemeneshőgyész 
 Kup  
 Külsővat 
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Malomsok 
 Marcalgergelyi 
 Marcaltő 
 Mezőlak  
 Nagyacsád  
 Nagydém 
 Nagygyimót  
  Nagytevel 
  

 Nemesgörzsöny 
 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 
 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  
 Ugod  
 Vanyola 
 Várkesző  
 Vaszar  
 Vinár  

 

 
 
 
 

2.  Házi segítségnyújtás 
 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik: 
  

 Adásztevel  
 Bakonyjákó  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván   
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte  
 Farkasgyepű 
 Ganna  

 Gic 
 Kup  
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Marcalgergelyi 
 Mezőlak  
  Nagydém 
 Nagygyimót  
 Nemesgörzsöny 
 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 

 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  

 Ugod  
 Vanyola 
 Várkesző  
 Vaszar  
 Vinár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/b. melléklet 
Gyermekjóléti alapellátás 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás: 
 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik:   
  

 Adásztevel  
 Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván  
 Bakonyszücs  
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte  
 Egyházaskesző 
 Farkasgyepű 
 Ganna  
 Gic 

 Gecse  
 Homokbödöge 
 Kemeneshőgyész  
 Kup  
 Külsővat 
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Malomsok 
 Marcalgergelyi 
 Marcaltő 
 Mezőlak  
 Nagyacsád  
 Nagydém 
 Nagygyimót  
 Nagytevel 
 Nemesgörzsöny 

 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 
 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  
 Ugod  
 Vanyola 
 Várkesző  
 Vaszar  
 Vinár  

 
 

2/c. melléklet 
Egészségügyi feladat 

 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési 
önkormányzatok részvételével: 

 
Adásztevel  
Bakonyjákó  
Bakonykoppány  
Bakonyság 
Bakonyszentiván  
Bakonyszücs  
Bakonytamási 
Béb 
Békás  
Csót 
Dáka 
Döbrönte  
Egyházaskesző 
Farkasgyepű  
Ganna  
Homokbödöge  

Kemeneshőgyész 
Kemenesszentpéter  
Kup  
Külsővat 
Lovászpatona  
Magyargencs 
Malomsok 
Marcalgergelyi 
Marcaltő 
Mezőlak  
Mihályháza  
Nagyacsád 
Nagydém 
Nagygyimót  
Nagytevel 
Nemesgörzsöny 

Nemesszalók 
Németbánya 
Nóráp 
Nyárád  
Pápadereske 
Pápakovácsi  
Pápasalamon 
Pápateszér 
Takácsi  
Ugod  
Vanyola 
Várkesző  
Vaszar  
Vinár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
2/d. melléklet 

 
Belső ellenőrzés 

 
A feladatellátás az alábbi települések részvételével történik:  
  

 Adásztevel  
 Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  
 Bakonypölöske  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván  
 Bakonyszücs  
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte 
 Farkasgyepű  

 Ganna  
 Gic 
 Gecse  
 Homokbödöge  
 Kup  
 Külsővat 
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Marcalgergelyi 
 Mezőlak  
 Nagyacsád 
 Nagydém 
 Nagygyimót  
 Nagytevel 

 Nemesgörzsöny
 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 
 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  
 Ugod  
 Vanyola 
 Vaszar  
 Vinár  

 
 

2/e. melléklet 

 
Sport feladatok  

 
A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:   
 
Bakonyság  
Bakonytamási 
Békás  
Csót 
Dáka 
Egyházaskesző 
Homokbödöge 
Lovászpatona 
Magyargencs 
Malomsok  
Marcaltő  
Marcalgergelyi  
Mezőlak  

Nagytevel 
Nemesgörzsöny 
Németbánya 
Nyárád  
Pápadereske 
Pápakovácsi  
Pápasalamon 
Pápateszér 
Vanyola 
Várkesző  
Vaszar 
 Vinár

 
 

 mellékle 
 



Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

                                  Elnökétől 

                      8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

 

 

 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

                            Tag Önkormányzata 

                                 Polgármestere 

                                        részére 

Székhelyén 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 

 

 

Mellékelten megküldöm a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa 2014. november 20-i ülésén megtárgyalt Társulási Megállapodás módosítását, 

valamint azt egységes szerkezetben. 

 

Kérem, szíveskedjék 2014. december 12-ig azt a képviselő-testülettel jóváhagyatni, mivel 

annak törzskönyvi átvezetéséről még ebben az évben gondoskodnunk kell a normatív 

támogatás 2015. évi igénylése érdekében. 

(Amennyiben a Társulási Tanács 2014. szeptember 25-i ülésén megtárgyalt Társulási 

Megállapodás módosítását még a képviselő-testület nem tárgyalta meg, kérem azt is 

szíveskedjék jóváhagyatni az azzal kiküldött határozati javaslat szerint.) 

 

A Társulási Megállapodás jelen módosítását kérem, hogy a képviselő-testület az alábbi 

határozati javaslat szerint hagyja jóvá: 

 

…. Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2014. (… ….) határozata 

……Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét – az 

előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja 

A társulási megállapodás módosítása 2015. január 1-én lép hatályba. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

Vaszar, 2014. november 20. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

          Varga Péter 

               elnök 

 



Papakornyeki Onkormanyzatok
Feladatellato Tarsulas

Elnoketol
8542. Vaszar F6 u. 29

Eloterjesztes
a Papakornyeki Onkormanyzatok Feladatellato Tarsulas

2014. november 20-i
ulesere

I. Napirend: Papakornyeki Onkormanyzatok Feladatellato Tarsulasa szervezeti
atalakitasa

1.1. Napirend: Tarsulasi Megallapodas modositasa

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Tarsulasi Tanacs 2014. november 6-an megtartott alakulo ulesen dontott a Tarsulas
tisztsegviseloirol.
A Tarsulasi Tanacs dontese alapjan a Tarsulas szekhely onkormanyzata Vaszar Kozseg
Onkormanyzata lett.
A 2014. oktober 12-i onkormanyzati kepviselok es polgarmesterek valasztasa eredmenyekent
tobb tag onkormanyzat polgarmestere szemelyeben valtozas tortent.
A Tarsulasi Megallapodas e modositasokat vezeti at az alabbiak szerint:

Modositas 1. pontja:

A Tarsulas Megallapodas modosito javaslata a Tarsulas szekhelyenek atvezeteset tartalmazza.

Modositas 2. pontja:

A Tarsulasi Megallapodas modosito javaslata a Tarsulas gesztor onkormanyzatanak
atvezeteset tartalmazza.

Modositas 3. pontja:

A Tarsulasi Megallapodas modositasa alapjan a szemelyes gondoskodast nyujto ellatasok
kapcsan az intezmenyi teritesi dijat Vaszar Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete
allapitja meg rendeleteben.

Modositas 4. pontja:

A modositas a Tarsulas tag] ait es a kepviseleteben eljaro polgarmesterek nevet tartalmazza.



Az eloterjesztes 1. melleklete tartalmazza a Tarsulasi Megallapodas modositasat a 2. melleklet
pedig a modositasnak megfelelo egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi Megallapodast.

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

A Tarsulasi Megallapodas modositasa kapcsan mar most szeretnem jelezni, hogy annak
torzskonyvi atvezetese csak valamennyi tag onkormanyzat polgarmesterenek es
kepviselo-testiiletenek egyiittmukodesevel valosulhat meg.

Annak erdekeben, hogy a torzskonyvi atvezetesre a Tarsulasi Megallapodast be tudjuk
nyujtani a Magyar Allamkincstarhoz sziikseges, hogy a Kepviselo-testuletek legkesobb
2014. december 12-ig azt jovahagyjak.
Csak ezt koveten kerulhet sor a Tarsulasi Megallapodas alairasara es torzskonyvi
atvezetesere.

1.2. Napirend: Tarsulas Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatanak modositasa

A Szervezeti es Mukodesi Szabalyzat modositasa egyreszt tartalmazza:
a) a Tarsulas szekhelyenek modositasat,
b) a Feladatellato Intezmeny pontositott telephelyet,
c) a tagok jegyzekenek modositasat,
d) valamint a Tarsulasi Tanacs alakulo tilesen meghozott, a valasztott tisztsegviselok
szemelyere vonatkozo dontes atvezeteset.

I. 3. Napirend: Papakornyeki Onkormanyzatok Feladatellato Intezmeny Alapito
Okiratanak modositasa

Az alapito okirat modositasa a Tarsulas szekhelyenek atvezeteset tartalmazza.

Tisztelt Tarsulasi Tanacs!

Kerem a Tisztelt Tarsulasi Tanacsot, hogy az eloterjesztest, az ahhoz kacsolodo modosito
javaslatokat megtargyalni, s elfogadni sziveskedjek.

Vaszar, 2014. november 13.

Varga Peter
elnok



Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

                      8541 Takácsi, Petőfi u. 1. 

 

Feladatellátó Társulás  

Tag Önkormányzatok 

      polgármesterei  

            részére 

 

Székhelyükön 

 

Tisztelet Polgármester Asszony/Úr! 

 

 

Mellékelten megküldöm a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása kapcsán a Társulási Tanács részére benyújtott előterjesztést, a 

módosítást, valamint a Társulási Megállapodást egységes szerkezetben.  

Kérem, hogy azt a Képviselő-testület soron következő ülésére az alábbi határozati javaslattal 

szíveskedjék azt előterjeszteni. 

….Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2014. (….) határozata 

…..Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás társulási megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét – az 

előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja 

A társulási megállapodás módosítása az azt utolsóként elfogadó képviselő-testület 

határozatának meghozatala napján, a társulási megállapodás 2/a. melléklet 1. pontja, 2/b. 

melléklet, 2/e. melléklet vonatkozásában 2015. január 1-én lép hatályba. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

Ugyancsak megküldöm a Társulási Tanács 2014. szeptember 25-i ülésén elfogadott 14/2014. 

(IX. 25.) határozatát, ami a Társulás által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díj 

megállapítására vonatkozózik az alábbiak szerint: 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás  

Társulási Tanács 

14/2014. (IX. 25.) határozata 

1. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 

tervezetét (határozat 1. melléklete) az előterjesztés szerint jóváhagyja.  

2. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt, hogy a 

rendeletmódosítás tervezetét, a társulásban részt vevő önkormányzatok részére a 

hozzájárulásuk megkérése végett küldje meg, azt követően gondoskodjon a rendelet 

megalkotása végett Takácsi Község Önkormányzata részére történő előterjesztéséről. 

3. A Társulási Tanács felkéri a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Intézmény vezetőjét, hogy a gondozásban részesülők értesítéséről gondoskodjon.  

4. A térítési díj összege Gic Község Önkormányzat illetékességi területén 2014. 

február 1-től lép hatályba.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Elnök 

 



1. melléklet 
 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2014. (…) önkormányzati rendelete 

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  

 által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról 

 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja 92/B. § (1) bekezdés a) 

pontjába kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, és 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a társulásban részt vevő 

önkormányzatok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § (1)  Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás fenntartásában működő Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Intézményben a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben 

biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözeteként számított intézményi térítési 

díjat az alábbiak szerint állapítja meg. 
(2) Házi segítségnyújtás: 

a) önköltség:    983 Ft/óra 

b) normatíva:    723 Ft/óra 

c) önköltség normatíva különbözete: 260 Ft/óra 

d) intézményi térítési díj:  260 Ft/óra 

(3) Házi segítségnyújtás Gic Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) önköltség:    983 Ft/óra 

b) normatíva:    723 Ft/óra 

c) önköltség normatíva különbözete: 260 Ft/óra 

d) önkormányzati támogatás:  130 Ft/óra 

d) intézményi térítési díj:  130 Ft/óra 

 

2.§ (1) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba. 

(2) A rendelet 1. § (3) bekezdésének rendelkezéseit 2014. február 1-től kell alkalmazni. 

 

Kunszt Szabolcs                                                                        Pfilfné Bagics Judit 

             polgármester        jegyző 

 

 

A Társulási Tanács által jóváhagyott intézményi térítési díjról a Társulási Megállapodás 

szerint Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 

„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a 

társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 

szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási 

megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi 

önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban 

résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.” 

 

Fentiek alapján a rendelet megalkotása előtt szükséges a társulásban résztvevő önkormányok 

képviselő-testületeinek a véleményét kikérni az intézményi térítési díj megállapítása kapcsán. 



 

 

Az ismertetett jogszabályi kötelezettség alapján kérem, szíveskedjék az alábbi határozati 

javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

….Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

/2014. (…..) határozata 

….Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 14/2014. (IX. 25.) határozatával jóváhagyott 

intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

Vaszar, 2014. október 22. 

 

      Üdvözlettel: 

 

            Varga Péter 

            polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

Társulási megállapodás 
(módosítás) 

 
 
amely értelmében a jelen okirat 4. pontjában megnevezett önkormányzatok 
(továbbiakban: tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény IV. fejezete alapján - önkormányzati társulást hoznak létre az önkormányzati 
közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítettebb megvalósítása céljából. 
 

1. A társulási megállapodás 2 pontja a következők szerint módosul: 

„2. A társulás székhelye: 8542. Vaszar, Fő u. 29. (Mötv. 93. § 1.)” 

 

 

2. A társulási megállapodás 2.1. pontja a következők szerint módosul: 

 

„2.1. A társulás gesztora: Vaszar Község Önkormányzata” 

 

 
 
3. A társulási megállapodás 8.6. pontja a következők szerint módosul: 
 
„8.6 A Társulási Tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Vaszar 

Község Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki.  

Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi szabályok alapján történik: 

a) Az intézményi térítési díjat a Társulási Tanács határozatban fogadja el. 
b) A Társulási Tanács által elfogadott intézményi térítési díjat a Társulás szociális alapfeladatot 
ellátó önkormányzatok illetékességi területére Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete rendeletben állapítja meg. 
c) a kötelező szociális alapellátásban részt vevő önkormányzat saját rendeletében az intézményi 
térítési díj vonatkozásában ellátottak részére, annak csökkentése érdekében támogatást állapíthat 
meg. 
d) A támogatást megállapító önkormányzat polgármestere, a Társulás képviseletében az elnök, 
valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye a támogatás átutalásáról, 
elszámolásáról háromoldalú megállapodást köt. 
e) Abban az esetben, ha az ellátásban részesülő a jogszabályi előírások miatt az intézményi térítési 
díj fizetésre részben, vagy egészben nem kötelezhető, az ellátott helyett az intézményi térítési díj 
és a személyi térítési díj különbözetét  a területileg illetékes (feladatellátásra kötelezett) 
önkormányzat  fizeti meg a d) pont szerinti megállapodás megkötésével.” 
 
 
 



4. A társulási megállapodás 1/a melléklete a következők szerint módosul: 

1/a melléklet 

A társulás tagjainak képviselői 

Fodor Béla Adásztevel község polgármestere    

Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó község polgármestere   

Tekán István Bakonykoppány község polgármestere    

Ulaki Béla Bakonypölöske község polgármestere    

Kiss Lajos Bakonyság község polgármestere    

Ledó Edit Bakonyszentiván község polgármestere    

Oláh Géza Bakonyszücs község polgármestere    

Németh Károly Bakonytamási község polgármestere   

Brunner Imre Béb község polgármestere   

Farkasné Csendes Tímea Békás község polgármestere    

Kékesi István Csót község polgármestere    

Végh József Dáka község polgármestere    

Cseh Lajos Döbrönte község polgármestere    

Lendvai Jánosné Egyházaskesző község polgármestere    

Takácsné Légrádi Edina Farkasgyepű község polgármestere    

Nagy Ottó Ganna község polgármestere   

Istenes Gyula Gecse község polgármestere   

Sebestyén Zoltánné Gic község polgármestere    

Áldozó Péter Homokbödöge község polgármestere    

Molnár Veronika Kemeneshőgyész község polgármestere    

Töreki Nikolett Kemenesszentpéter község polgármestere    

Hiér Judit Kup község polgármestere    

Acél Péter Külsővat község polgármestere   

Pintér Imre Lovászpatona község polgármestere    

Boros Tamás Magyargencs község polgármestere    

Fintáné Dóra Mária Malomsok község polgármestere   

Szabó Balázs Marcalgergelyi község polgármestere    

Sandl Zolán Marcaltő község polgármestere    

Nagy Gábor Mezőlak község polgármestere    

Mészáros Géza Mihályháza község polgármestere   

Szalóky Nándor Nagyacsád község polgármestere    

Marics Lajos Nagydém község polgármestere    

Szaller Zsolt Nagygyimót község polgármestere    

Orbán Sándor Nagytevel község polgármestere    

Tatai László Nemesgörzsöny község polgármestere    

Varga Jenő Nemesszalók község polgármestere    

Blaskovics Zoltán Németbánya község polgármestere    

Stankovics Ferenc Nóráp község polgármestere    

Pajak Károly Nyárád község polgármestere    

Németh Tibor Pápadereske község polgármestere    

Bánki Mihály Pálné Pápasalamon község polgármestere 

Völfinger Béla Pápateszér község polgármestere    

Burghard Ferenc Pápakovácsi község polgármestere 

Vajda György Takácsi község polgármestere   

Vörös Tibor Ugod község polgármestere    

Varga Rita Vanyola község polgármestere   



Ferenc Dezső Várkesző község polgármestere   

Varga Péter Vaszar község polgármestere   

Horváth Csaba Vinár község polgármestere 
 



2. mellééklet 
Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 

 
amely értelmében a jelen okirat 4. pontjában megnevezett önkormányzatok 
(továbbiakban: tagok) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény IV. fejezete alapján - önkormányzati társulást hoznak létre az önkormányzati 
közszolgáltatások színvonalának kiegyenlítettebb megvalósítása céljából. 
 
1. A társulás elnevezése: Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (továbbiakban: 

társulás) (Mötv. 93.§ 1.) 
 

2. A társulás székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 29. (Mötv. 93. § 1.) 
 
2.1. A társulás gesztora: Vaszar Község Önkormányzata  
 
3. A társulás tagjai:   
 

Jelen megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre határozatlan időre. 
Az 1. sz. melléklet tartalmazza a társulás lakosságszámát, a társulást létrehozó települési 
önkormányzatok székhelyét és lakosságszámát. (Mötv. 93. § 2, 3..) 

  
4. A társulás működési területe: az 1. sz. mellékletben szereplő települési önkormányzatok 

közigazgatási területe. 
 
5. A társulás célja: 

A társulásban résztvevő települési önkormányzatok együttműködnek annak érdekében, hogy 
minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind 
magasabb szintű ellátást és közszolgáltatást a kistérségben élők számára.  

 
A társulás célja továbbá a térségi közvetlen érdekképviselet, valamint más térségi 
önkormányzati érdekképviseleti szervezetekkel történő együttműködés. A térség 
lehetőségeinek kiaknázása érdekében a források egyesítése az önkormányzatok önállóságának 
tiszteletben tartása mellett és egyes önkormányzatoknál jelentkező, de térségi feladatokat 
szolgáló, illetve ellátó tevékenységeknél érdekegyeztetés.  

 
6. A társulás bélyegzője: „Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása” felirattal 

ellátott körbélyegző, középen a Magyarország címerével. 
 
7. A társulás együttműködési területei:  
 
7.1. A társulásban résztvevő települési önkormányzatok – jelen megállapodás 2. sz.   
mellékletében foglaltak szerint – az 5. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében a közösen 
ellátandó feladatok körének bővítése jegyében az alábbi közszolgáltatási területeken működnek 
együtt: 
     a) Házi segítségnyújtás 
 b) Családsegítés 
 c) Gyermekjóléti szolgáltatás 
 d) Háziorvosi ügyelet ellátása 
 e) Belső ellenőrzés 
 f)  Sport feladatok 



 
A társulás alaptevékenysége: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
Szakágazat száma, megnevezése: 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül.  
 
Kormányzati funkciók: 
107052 Házi segítségnyújtás  
107054 Családsegítés 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége          
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása  
081045 Szabadidősport –(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
                                                                                                                           (Mötv. 93. § 4.) 

 
7.2. A Társulás a 7.1. pontban foglalt feladatok ellátása során az egyes közszolgáltatási 
funkciókkal való területi lefedettséghez igazodva, differenciáltan lát el döntéshozó, végrehajtó és 
ellenőrző, illetve szervező és koordináló tevékenységet. 
A jelen megállapodás szerinti egyes feladatokat a társulás a 2. sz. mellékletben foglaltak szerinti 
települési önkormányzatokra kiterjedően látja el.  
 
7.3. A társulásban részt vevő önkormányzatok rögzítik, hogy megfelelnek a vállalt feladatok 
ellátására irányadó jogszabályokban, az általuk megkötött szerződésekben és jelen 
megállapodásban foglalt feltételeknek, viselik továbbá ezen feltételek megszegése esetén az ebből 
eredő károkat teljes egészében.  
 
  

 
8.    A társulás feladatai: 

 
A társulás legfőbb feladata, hogy az önkormányzati közszolgáltatások terén a már működő és 
tervezett önkormányzati együttműködések területi kiterjedését és szervezeti, működési 
összhangját megteremtse, biztosítva ezáltal a racionálisabb működést. Ennek keretében az alábbi 
feladatokat végzi: 

 
 
8.1.  Szociális alapszolgáltatás keretében: 
  - házi segítségnyújtás; 

  - családsegítés; 
   

E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás: 
a.) Összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet. 
b.) Vizsgálja a közös intézmény létrehozásának és működtetésének lehetőségét. 
c.) Megteremti és koordinálja a feladatellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 
e.) Lehetőség esetén pályázatot nyújt be a szociális feladatellátás biztosítására. 

 
8.2.  Gyermekjóléti alapellátás keretében: 

  - gyermekjóléti szolgáltatás. 
E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás: 
a.) Koordinálja és szervezi, közösen biztosítja a gyermekjóléti feladatok ellátását, biztosítja a 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 



b.) A feladatellátáshoz kapcsolódó pályázatot nyújt be. 
 

8.3. Egészségügyi feladat keretében: 
Szervezi az alapfeladatok ellátását, különösen az orvosi ügyelet megszervezését. 
 
8.4. Belső ellenőrzés 
 
8.4.1. A Társulás a belső ellenőrzési társult feladatellátást az alábbi tartalommal a feladatellátásban 
részt vevő tag önkormányzatok részére biztosítja: 
A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek 
célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, továbbá 
értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezetirányítási és belső kontrollrendszerének 
hatékonyságát  
 
8.4.2. A társult feladatellátás kiterjed a feladatellátásban részt vevő 
a) a tag önkormányzatokra,  
b) az önkormányzatok irányításában működő közös önkormányzati hivatalokra,  
c) az önkormányzatok illetékességi területén székhellyel rendelkező társulásaikra,  
d) az önkormányzatok és társulásaik által irányított költségvetési szervekre,  
e) a tagok illetékességi területén működő nemzetiségi önkormányzatokra.  
 
8.4.3. A belső ellenőrzést a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által polgárjogi 
szerződés keretében foglalkoztatott függetlenített belső ellenőr(ök) végzik.   
 
8.4.4. A társult feladatellátás keretében történő belső ellenőrzési tevékenység ellátására a 
vonatkozó szabályokat, standardokat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK) 
tartalmazza. Ennek elkészítéséről, kétévenkénti felülvizsgálatáról és szükséges módosításáról a 
belső ellenőrzési vezető és a munkaszervezeti feladatot ellátó hivatal jegyzője, gondoskodnak. A 
BEK jóváhagyása és tájékoztatásul a Társulási Tanács elé terjesztése a Társulás munkaszervezeti 
feladatát ellátó hivatal, a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a feladata.  

 
 

8.5. Sport feladatok 

a.) A lakosság szabadidősport, testnevelési igényeinek kielégítésére különböző sportágakban 
szervezett bajnokságok, kupák, önköltséges sporttanfolyamok szervezésével, lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok ellátása.  

b.) Összehangolja és segíti a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos 
sportszakmai felvilágosító tevékenységben, továbbképzésekben, közös sportrendezvényekben 
való együttműködést. 

c.) Sportrendezvény-naptárt készít és összehangolja az abban foglaltakat, hagyományos és új 
típusú szabadidő-sportversenyeket, sportnapokat, sportünnepélyeket szervez, rendez. 

d.) Segíti a kistérségi települések sportértékeinek, sporthagyományainak feltárását, ápolását, 
megismertetését, gondoskodik azok gazdagításáról. 

e.) Pályázatfigyeléssel, pályázatok benyújtásával segíti a testnevelés és sport feltételeinek és 
színvonalának javítását.  

f.) Kiemelt figyelmet fordít a kistérségben működő sportszervezetek társadalmi 
kapcsolatrendszerének, érdekérvényesítésének, az egymás közötti kapcsolatok kiépítésének és 
fenntartásának segítésére, valamint szakmai segítséget nyújt azok működéséhez.  

 



8.6 A Társulási Tanács a Társulás által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Vaszar 
Község Önkormányzat Képviselő-testületét jelöli ki.  
Az intézményi térítési díj megállapítása az alábbi szabályok alapján történik: 

a) Az intézményi térítési díjat a Társulási Tanács határozatban fogadja el. 
b) A Társulási Tanács által elfogadott intézményi térítési díjat a Társulás szociális alapfeladatot 
ellátó önkormányzatok illetékességi területére Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete rendeletben állapítja meg. 
c) a kötelező szociális alapellátásban részt vevő önkormányzat saját rendeletében az intézményi 
térítési díj vonatkozásában ellátottak részére, annak csökkentése érdekében támogatást állapíthat 
meg. 
d) A támogatást megállapító önkormányzat polgármestere, a Társulás képviseletében az elnök, 
valamint a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye a támogatás átutalásáról, 
elszámolásáról háromoldalú megállapodást köt. 
e) Abban az esetben, ha az ellátásban részesülő a jogszabályi előírások miatt az intézményi térítési 
díj fizetésre részben, vagy egészben nem kötelezhető, az ellátott helyett az intézményi térítési díj 
és a személyi térítési díj különbözetét  a területileg illetékes (feladatellátásra kötelezett) 
önkormányzat  fizeti meg a d) pont szerinti megállapodás megkötésével. 
 
 
8.7. A Társulás a 8.1, 8.2., 8.3 pontban felsorolt feladatait az általa alapított önállóan működő 
költségvetési szerv, a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye útján látja el. 
 
9.  A társulási tagság keletkezése, megszűnése: 

 
9.1 A társulásban részt vevő települések képviselő-testületei minősített többséggel hozott 
határozattal döntenek a társulásban való részvételükről. A társulási megállapodás jóváhagyásához 
minden település képviselőtestületének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 
 
9.2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozásról a képviselő-
testületnek legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni, és azt - az elnökség 
útján írásban - a Társulás tagjaival közölni. 
 
9.3. A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a társulás tagjai a 
társulási megállapodásban, és az SZMSZ-ben foglaltakat magukra nézve kötelezően elfogadják és 
vállalják, hogy a társulás munkájában – e megállapodásban, illetve az SZMSZ-ben foglaltak szerint 
– tevékenyen részt vesznek, valamint a tagsági hozzájárulást és a tagdíjat befizetik. A tagdíjat két 
részletben – az első részletet minden év március 31-ig, a második részletet pedig szeptember 30-ig 
- kell befizetni. (Mötv. 93. §. 13.) 
 
9.4. A tagokról nyilvántartást kell vezetni. 

 
9.5.  A Társulás tagjának jogviszonya megszűnik: 
a) Ha a Társulás megszűnik 
b) Társulásból történő kiválással, 
c) Kizárással. 
A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott döntésével a naptári év 
utolsó napjával kizárhatja a társulásból a társulás azon tagját, amely a megállapodásban foglalt 
kötelezettségének – ismételt felhívásra – határidőben nem tett eleget. (Mötv. 93.§ 17. pont) 
 
 



9.6. Társulásból történő kiválás 
 
a) A társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet, a kiválásról szóló minősített többséggel 
hozott  döntést a képviselőtestület hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt – az elnökség 
útján, írásban – a társulás tagjaival közölni.  
 
b)  
b.a.)A tagság kiválással történő megszüntetése esetén a tagdíjat, hozzájárulást a kilépés évére kell 
megfizetni. 
b.b.) Amennyiben a kiválás miatt a kiváló tag illetékességi területén addig ellátott feladatok 
megszűnése következtében a Társulást fizetési kötelezettség terheli, ennek teljes összegét a kilépő 
tag viseli.  
b.c.)A tagság megszűnéséből fakadó teljes körű elszámolást a kiváló tag és a társulás között az 
adott év mérlegét elfogadó Társulási Tanács állapítja meg és hagyja jóvá. 
 
c) Amennyiben a társulásból kiváló önkormányzat bármilyen cél vagy más központi alapból vagy 
forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a 
Társulási Tanács döntésével megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse 
meg. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg. 
 
d) A kiváló tagot megilleti - a fentieken túl - általa teljesített egyéb hozzájárulások összege, 
valamint a társulás vagyona pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek arányos része, mely 
összegeket csökkenteni kell a Társulási Tanács döntése alapján valamennyi tag közös céljait 
szolgáló kiadások költségével. 
 
e) A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását öt évre 
el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás további 
működését. Ebben az esetben a kivált tagot - a társulással kötött szerződés alapján - használati díj 
illeti meg. 
 

f) A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén  a társulás vagyonát a 
társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. 
Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. (Mötv. 93.§ 17.) 
 
9.7. Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás szabályai: 
 
a) Az önkormányzat képviselő-testülete a Társuláshoz történő csatlakozáskor dönt arról, hogy 
mely feladatellátásban kíván részt venni. 
 
b) A Társulás tagja a Társulásban részt vevő tagok hozzájárulásával a következők szerint 
módosíthatja saját feladatellátását: 
b.a.)Feladatellátáshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, az önkormányzat képviselő-
testülete erről legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel dönt, s erről a társulási 
tanácsot értesíti. 
b.b.) Feladatellátásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, az önkormányzat képviselő-
testülete erről legalább 6 hónappal korábban minősített többséggel dönt, s erről a társulási 
tanácsot értesíti. (Mötv. 93.§ 12.) 
 
10.  A társulás tagjainak jogai és kötelezettségei: 

 
10.1. A társulás tagjainak jogai: 
a) Részt vehet a társulás céljainak, feladatainak meghatározásában, szervezetének kialakításában. 



b) Választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 
c) Tanácskozási joggal részt vehet a társulás bármely testületének, szervezetének ülésein. 
d) Teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit. 
e) Részt vehet a társulás tevékenységében és rendezvényein, igényelheti a társulás 
érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét. 
f) A Társulási Tanács döntése alapján részesülhet pályázatokból, egyéb pénzbevételekből, a 
nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 
g)Igényelheti a társulás szolgáltatásait, igénybe veheti a társulás által megállapított és biztosított 
kedvezményeket. 
h)Javaslatot tehet a társulást érintő bármely kérdésben. 
i) Felvilágosítást kérhet a társulás bármely tevékenységéről, melyre a társulás szervei, 
tisztségviselői 15 munkanapon belül szóban vagy írásban érdemben válaszolni kötelesek. 
 
10.2. A társulás tagjainak kötelezettségei: 
a.) A társulás tagjai kötelesek rendszeresen részt venni a társulás szerveinek munkájában és 

elősegíteni a társulás céljainak megvalósítását. 
b.) Tevékenységében saját önkormányzati érdekeinek érvényesítése során nem sértheti a 

társulás által megfogalmazott térségi érdekeket. Az összeütközés kérdésében a Társulási 
Tanács az erre vonatkozó felvetéstől számított 15 munkanapon belül dönt. 

c.) Rendszeres részvétel a társulás szerveinek munkájában, ezzel is elősegítve a társulás 
céljainak megvalósulását. 

d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetése, a társulás vagyonának gyarapítása, megóvása, 
működésének biztosítása. 

e.) A Társulási Tanács határozatainak végrehajtása. 
f.) A Társulás működéséhez, feladatellátásához szükséges adat- és információszolgáltatás. 
g.) Normatív állami támogatás visszafizetésének teljesítése, amennyiben a visszafizetésre a tag 

önkormányzat hibájából kerül sor. 
 
10.3. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás 

 
Abban az esetben, ha a települési önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodás 
szerinti és a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, vagy kötelező befizetési 
kötelezettségének, valamint a társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban 
rögzített bármely be- és visszafizetési kötelezettségének, az alábbi eljárás az irányadó:  
 
a) A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a feladatellátó intézmény vezetője  – a 
társulás elnökének egyidejű tájékoztatása mellett – írásban, 8 napos fizetési határidő 
megjelölésével felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésre.   
 
b) Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig nem teljesíti 
fizetési kötelezettségét, a társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – inkasszót – nyújt be a 
követelésre az önkormányzat által a felhatalmazó levélben megjelölt bankszámla terhére.  
 
c) Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen 
megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem 
teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. (Mötv. 93. § 9.) 
 
10.4.A társulási megállapodás módosítását, bármely tag önkormányzat kezdeményezheti a 
társulási tanács felé írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselőtestületi határozat 



megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén döntést hoz. (Mötv. 93. 
§ 16.) 

 
11.1. Társulási Tanács 

 
11.1.1. 
 
A társulás legfőbb döntéshozó szerve, amely a társulásban résztvevő települési önkormányzatok 
polgármestereiből áll. A polgármestert akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, 
mindkettőjük akadályoztatása esetén a polgármester által meghatalmazott települési 
önkormányzati képviselő jogosult az önkormányzat képviseletére.  
A társulásban részt vevő települési önkormányzat jegyzője részt vehet a Társulási Tanács 
munkájában, melynek során tanácskozási jog illeti meg. A Társulási Tanács szükség szerint, de 
legalább évi 4 alkalommal tart ülést.  
 
11.1.2. Döntéshozatal általános szabályai 
 
A társulási tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
 
11.1.3. 
 
A Társulási Tanács határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag 
jelen van. 
 
A Társulási Tanács döntéseit egyszerű többséggel hozza. A döntés meghozatalához legalább 
annyi tag igen szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.      
 
 A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

 a) zárt ülés elrendeléséhez, ha a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázati 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene; 
b) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása;  
c) adósságrendezési eljárás megindításához; 

d) a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához; és 
e )abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 
 

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

társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések 

lakosságszámának a felét. 
 
 
11.1.4  A Társulási Tanács kizárólagos feladata: 
a.)  az SZMSZ elfogadása és módosítása, 
b.)  a tagsági hozzájárulás és tagdíj megállapítása, 
c.)  tisztségviselők megválasztása, 
d.)  az általa létrehozott költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, 
e.) a társulás éves költségvetésének megállapítása, zárszámadásának elfogadása, 
f.) a felsoroltakon túl a Társulási Tanács saját maga határozza meg feladat- és hatáskörét. 
A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg 
a Szervezeti és Működési Szabályzatában. (Mötv. 93. § 6.) 



 
 
11.2. Elnökség 
 
11.2.1. A társulás legfeljebb 9 tagú kollektív irányító szerve, amely elnökből, elnökhelyettesből és 
legfeljebb 7 tagból áll. Az elnökséget a Társulási Tanács választja. 
 
11.2..2. Az elnökség szükség szerint, de legalább évi 4 alkalommal tart ülést. A 
határozatképességre és a döntések meghozatalára értelemszerűen irányadók e megállapodásban 
11.1.3 pontjában foglaltak. 

 
11.2.3. Az elnökség felelős a társulás működésének biztonságáért, a társulás költségvetésére, éves 
programjára vonatkozó javaslat összeállításáért és Társulási Tanács elé terjesztéséért. Az elnökség 
részletes feladatait az SZMSZ tartalmazza. 
 
11.3. Elnök 
 
11.3.1. A társulás képviseletét, valamint vezetésének és működése szervezésének operatív teendőit 
az elnök látja el.  
11.3.2. Az elnök helyettesítését, és munkájának segítését az elnökhelyettes végzi. Az 
elnökhelyettes feladat- és munkamegosztása, valamint a helyettesítés rendje az elnök által kerül 
meghatározásra, amely visszavonásig érvényes.  
Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti.  

 
11.3.3.A társulás elnökét és elnökhelyettesét a Társulási Tanács titkos szavazással választja meg az 
önkormányzati választási ciklus időtartamára.  
 
11.3.4. Az elnök feladat- és hatásköre: 
a.) A társulás képviselete, amely tevékenységi körében a Társulási Tanács, illetve az elnökség 
megbízása szerint köteles eljárni. 
b.) A társulás, valamint az elnökség tevékenységének szervezése. 
c.) A tagok közötti koordináció elősegítése. 
d.) A társulás működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. 
e.) A Társulási Tanács, az elnökség üléseinek előkészítése, az ülések összehívása és azok 
levezetése. 
f.) A Társulási Tanács, az elnökség és a Pénzügyi Bizottság döntéseinek végrehajtása és a 
végrehajtás ellenőrzése, 
g.) Felelős a társulás gazdálkodásának szabályszerűségéért. 
 
11.4. Pénzügyi Bizottság: 
 
A társulás általános ellenőrző szerve, amely legalább 3 tagból áll. Tagjait nyílt szavazással, 
minősített többséggel a Társulási Tanács választja. A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjai több 
mint a felét a társulási tanács tagjai közül kell választani. 
Feladata:  
a.) A Társulási Tanács által pénzügyi-gazdasági körben hozott határozatok végrehajtásának 
ellenőrzése. 
b.) A társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése és vizsgálata. A 
vizsgálat tapasztalatairól az Elnök tájékoztatása, a vizsgálat befejezését követő 15 munkanapon 
belül. 
c.) A költségvetés és zárszámadás véleményezése. 



d.) A tagsági hozzájárulás és tagdíj befizetésének, az anyagi támogatások befizetésének 
ellenőrzése. 
e.) A társulás gazdálkodásának ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak legalább évi 1 alkalommal – 
a zárszámadással egyidejűleg - történő beszámolás. 
f.) Az Elnök azonnali tájékoztatása a társulás gazdálkodásának ellenőrzése során feltárt, a 
társulás működését veszélyeztető tényekről. (Mötv. 93. § 15.) 

 
 
11.5. A társulás működése: 
 
A társulás jogi személyiségű önkormányzati társulás, melynek gazdálkodására a költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
A hatályos jogszabályokon túlmenően működésének rendjét a jelen társulási megállapodás, a 
szervezeti és működési szabályzat, valamint a Társulási Tanács és az elnökség döntései határozzák 
meg. 
 
12.  A társulás pénzügyi forrásai és gazdálkodása 
 
12.1. A társulás éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
12.1.1. A társulás bevételei: 
a.)  központi költségvetésből nyújtott támogatás 
b.) a társulás által elnyert támogatások, 
c.)  tagsági hozzájárulás és tagdíj, melynek összegét a Társulási Tanács állapítja meg, 

 A tagdíj megállapítása a települési önkormányzat lakosságszámának arányában      történik, 
mértéke a Társulás éves költségvetésében kerül meghatározásra.  

d.)  jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,  
e.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből, rendezvényekből 
származó saját bevételek, 
f.)  alapítványoktól, pályázatokból származó bevételek, 
g.) ellátottak részére Társulási Tanács által megállapított térítési díj 
h)  egyéb bevételek. 
 
 
12.1.2. 
a)  A társulás intézménye és munkaszervezete működési és fejlesztési kiadásait a központi állami 
támogatása terhére kell biztosítani. 

 
a.a.) Amennyiben a központi állami támogatás az Társulás által fenntartott intézmény, illetve 
munkaszervezet működésére és fejlesztésére nem elegendő, a kiadásokhoz a társulási tagok 
lakosságszámuk (tárgyévet megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő állandó lakosok száma) 
alapján, továbbá az egyes feladatokhoz történő súlyozott arányában járulnak hozzá. 
 
b) A  7.1.  a) – c) és e) pontban foglalt feladatok központi költségvetésből származó bevételeit 
meghaladó kiadásokat a  feladatellátáshoz csatlakozott települések finanszírozzák a 7.1. d) 
pontban foglalt feladat központi költségvetésből származó bevételét meghaladó kiadását a 
feladatellátáshoz csatlakozott települések az adott évben ellenőrizendő önkormányzatok és 
költségvetési szervek arányában finanszírozzák. A munkaszervezeti feladatok ellátásához a 
társulási tagok a lakosságszámuk (tárgyévet megelőző év január 1-jei állapotnak megfelelő állandó 
lakosok száma) alapján járulnak hozzá. 



 
c)  A társulás által intézményfenntartóként ellátott feladatok tekintetében a feladatellátás során 
felmerült működési kiadások központi költségvetési forrásból nem fedezett részét a 
feladatellátásban részt vevő önkormányzatok saját költségvetésük terhére biztosítják. Az egyes 
önkormányzatok által fizetendő költségvetési hozzájárulás éves mértékéről a társulási tanács az 
éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt, mely a zárszámadás keretében kerül 
elszámolásra.  

 
d) Az önkormányzatok hozzájárulásának összegét az egyes feladatokhoz kapcsolódó 
feladatmutatók alapján – településenként és feladatonként - külön-külön kell megállapítani. A 
lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatal adatait a költségvetési évet megelőző év január 1-jei állapot 
szerint kell figyelembe venni. 
 
e) Az önkormányzatok által fizetendő pénzügyi hozzájárulást a költségvetésről szóló határozat 
szerint, illetve minden év március 31-ig egy összegben kell teljesíteni.  
(Mötv. 93. § 8.) 

 
 

12.1.3. 
A 12.1.2. pontban meghatározott támogatáson túli költségvetési források a keletkezés jogcíme és 
mértéke szerint illetik meg az érintett települési önkormányzatokat, akik a források 
felhasználásának elszámolása során az előzőek szerint gondoskodnak az elszámolási különbözet 
visszafizetéséről vagy többlet igényléséről. A visszafizetési kötelezettségnél figyelemmel kell lenni 
jelen megállapodás  foglalt kártérítési kötelezettségre.  
 
12.1.4. A társulás pénzügyi-gazdasági tevékenysége eredményeként létrejövő vagyon a társulás 
vagyona. 
 
12.1.5. A feladatellátást szolgáló vagyonra, a vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó 
szabályokat a társulási megállapodás és az intézmény alapító okirata tartalmazza. 
 
12.2. A társulás megszűnése 
a) A társulás megszűnik: 
a.a.) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben meghatározott 
feltétel megvalósult, 
a.b.) a társulás tagjai a 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt 
elhatározzák, 
a.c.) a törvény erejénél fogva, 
a.d.) a bíróság jogerős döntése alapján. 
 
 
c) A társulás megszűnésekor figyelemmel a Társulási megállapodás 9.6.f) pontjára a vagyon 
felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a közfeladatok 
és közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 
 
d) A társulás megszűnése esetén a vagyon tagok közti felosztásakor figyelemmel kell lenni a 
Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás, valamint a Pápa 
és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulás által megszűnésére tekintettel a jogutód 
társulásnak átadott vagyonra.    

 



e) A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért 
a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere 
stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását 
biztosítja. 
 
f) A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos 
működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése 
feltételeiben állapodnak meg. (Mötv. 93. § 18.) 
 
 
12.3. Vagyongazdálkodás 
12.3.1. A társulás vagyona felett a rendelkezési jog a Társulási Tanácsot illeti meg. 
A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott üzleti vagyon - az aktiválást 
követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, 
kivéve ha 
a)  az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó 
ellenértéket a  társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, 
amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy 
b)  az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén a támogatással 
létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat 
tulajdonába kerül. 
c) a korlátozottan forgalomképes vagyon hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak 
fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati 
társulás részére idegeníthető el. (Mötv. 93. § 10.) 
 

 
12.4. Adatszolgáltatási kötelezettség 
a) A társulás tagjai részére a társulás feladatkörébe tartozó kérdésekben az előterjesztések 
elkészítéséhez információt ad. 
b) A társulás éves gazdálkodásáról és működéséről a tárgyévet követő év április 30-ig beszámolót 
készít. Mötv. 93. § 14.) 
 
13. Intézményi, munkaszervezeti feladatok ellátása. 
 
13.1. A Társulási Tanács e Megállapodásban rögzített feladatok ellátására önállóan működő 
költségvetési szervet hoz létre Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye 
(továbbiakban: Intézmény) elnevezéssel. 
 
13.1.1. Az Intézmény alapfeladatait az Alapító Okirat a következők szerint állapítja meg: 
 a) házi segítségnyújtás 
 b) családsegítés, 
 c) gyermekjóléti feladatok ellátása 
 d) egészségügyi alapellátás háziorvosi ügyeletmegszervezése. 
 
13.1.2. Az Intézményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai 
alapján 5 évre megbízott, magasabb vezetőnek minősülő intézményvezető vezeti. 
 
13.1.3. Az Intézmény szakmai munkáját a Társulási Megállapodásban rögzített feladatellátás 
keretei között, a szakmai program alapján, szervezeti és működési szabályzata szerint látja el. 
 



13.1.4. Az Intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve:  
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa  
Székhelye: Pápa, Csáky László utca 12. 
Telephelyei:  Központi telephelye:  8500 Pápa, Pálos tér 2. 
   Orvosi ügyelet telephelye: 8500 Pápa, Anna tér 11. 
 

13.1.5. A költségvetési szerv irányító, fenntartó, működtető  szervének  neve és székhelye: 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Tanács 
Székhely: 8500 Pápa, Csáky László utca 12. (Mötv. 93.§ 11.) 

 
 
 

13.1.6.Irányító szerv vezetője: társulási tanács elnöke  
 

13.1.7. Az intézmény gazdálkodása: Az intézmény költségvetését Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás éves költségvetése tartalmazza. A gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat a Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
 
 
13.1.8. Az ellátandó feladatokhoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács 
határozza meg. A társulás által létrehozott költségvetési szerv vezetője felett az egyéb munkáltatói 
jogokat az elnök gyakorolja. A társulás által létrehozott költségvetési szerv dolgozói tekintetében 
az intézményvezető jogosult a munkáltatói jogok gyakorlására. 
 
13.1.9. A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai az állami költségvetési 
normatívákból, valamint a társulás tagjainak hozzájárulásával a társulási megállapodásban 
rögzítettek szerint történik. (Mötv. 93.§ 7.) 
 
13.2. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása 

  
13.2.1.. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás 
szervezése) a társulás székhelyének polgármesteri hivatala, a Vaszari Közös Önkormányzati 
Hivatala (továbbiakban: Hivatal) látja el.  
13.2.2. A munkaszervezeti feladatok ellátása magában foglalja az alábbiakat: 
a.) előkészíti a Társulási Tanács és az elnökség üléseit és gondoskodik a döntések 
végrehajtásáról, 
b.) összeállítja a költségvetés tervezetét és ellátja a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat, 
c.) elkészíti, elkészítteti a társulás pályázatait, és végzi azokat a szakmai feladatokat, melyekkel a 
társulás megbízza, 
d) ellátja a gazdálkodási feladatokat a Társulási Tanács és a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Intézménye vonatkozásában. 
d.) ellátja az adminisztrációs feladatokat. 
13.2.3. Az ellátandó feladathoz szükséges foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács 
határozza meg. A Hivatal köztisztviselői felett a munkáltatói jogokat a Vaszari Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzője gyakorolja. 
13.2.4. A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal fenntartási, működési, fejlesztési 
költségéhez a Társulás tagjai lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. 
 
 
 



14. Záró rendelkezés: 
a) Jelen megállapodással létrehozott Pápai Többcélú Kistérségi Társulás az 1998. július 15-ével 
létrehozott Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás 
(székhelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.), valamint a 2000. november 30-ával létrehozott Pápa 
és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás (székhelye: 8500 Pápa, Csáky 
László u. 12.), továbbá a 2008. január 1-jével megszűnő Pápa és Környéke Sportigazgatási és 
Sportszervezési Társulás jogutódja. 
b) A Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulással, 
valamint a Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulással szemben fennálló és 
ki nem egyenlített, valamint későbbi követelésekért az abban részt vett tagok teljes felelősséggel 
állnak helyt. 
c) Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 
SZMSZ rendelkezései irányadóak. 
d) A társulási megállapodást aláíró tagok a társulás működése során felvetődő vitás kérdéseket 
egymás között kötelesek egyeztetni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
e) A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás működése során felmerülő vitás 
kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 
f) a Társulási Megállapodást, illetve annak módosítását, valamint a Társulási Tanács azon 
döntéseit, melyet a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyniuk a Társulási Tanács döntését követő 
30 napon belül, illetve a soron következő ülésén az érintett képviselő-testületek megtárgyalják 
g) Jelen társulási megállapodást az alapító önkormányzatok képviselőtestületei megtárgyalták, az 
abban foglaltakat megértették és elfogadták, a megállapodásban foglaltak megszegéséből eredő 
követelésekért teljes felelősséget vállalják. A megállapodás aláírására az önkormányzat 
képviseletében a polgármestert felhatalmazták az aláírások mellett feltüntetett határozatokban. 
h Jelen társulási megállapodás 12.1.2 pontjában rögzített, a feladatellátáshoz történő 
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a 2014. január 1-től kell alkalmazni.” 
i) Jelen társulási megállapodás a társult települési önkormányzatok közül az utolsóként jóváhagyó 
önkormányzat(ok) képviselőtestületének határozatával, vagy ahhoz képest megállapított 
hatálybalépés napjával lép hatályba.  
 
 
Pápa, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Adásztevel község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
   Bakonyjákó község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
   Bakonykoppány község polgármestere 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
   Bakonypölöske község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
   Bakonyság község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Bakonyszentiván község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Bakonyszücs község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Bakonytamási község polgármestere 
 
 
  
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Béb község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Békás község polgármestere 
 
 
 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Csót község polgármestere 
 
 

 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Dáka község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Döbrönte község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Egyházaskesző község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Farkasgyepű község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Ganna község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 

  Gecse község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Gic község polgármestere 
 

 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Homokbödöge község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Kemeneshőgyész község polgármestere 
 
 
 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Kemenesszentpéter község polgármestere 
 
 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Kup község polgármestere 
 
 
 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Külsővat község polgármestere 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Lovászpatona község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Magyargencs község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Malomsok község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Marcalgergelyi község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Marcaltő község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Mezőlak község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Mihályháza község polgármestere 
 
 

 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagyacsád község polgármestere 
 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagydém község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagygyimót község polgármestere 
 
 

 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagytevel község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nemesgörzsöny község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nemesszalók község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Németbánya község polgármestere 

 
 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nóráp község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nyárád község polgármestere 
 
 

 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápadereske község polgármestere 
 
 



 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápakovácsi község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápasalamon község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápateszér község polgármestere 
 
 

 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Takácsi község polgármestere 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Ugod község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vanyola község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Várkesző község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vaszar község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vinár község polgármestere 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
            1. melléklete 

település székhely lakosságszám 2013. január 
1-jén 

Adásztevel 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.   877 

Bakonyjákó 8591 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. 677 

Bakonykoppány 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24.  210 

Bakonypölöske 8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 88. 401 

Bakonyság 8557 Bakonyság, Béke u. 14. 74 

Bakonyszentiván 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35. 242 

Bakonyszücs 8572 Bakonyszücs, Kossuth L. u. 1. 334 

Bakonytamási  8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.  677 

Béb 8565 Béb, Kossuth L. u. 14. 256 

Békás 8515 Békás, Rákóczi F. u. 17. 225 

Csót 8558 Csót, Rákóczi u. 38. 1042 

Dáka 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 688 

Döbrönte 8597 Döbrönte, Fő u. 47. 264 

Egyházaskesző 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. 543 

Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15. 373 

Ganna 8597 Ganna, Fő u. 52. 298 

Gecse 8543 Gecse, Kossuth L. u. 39. 422 

Gic 8435 Gic, Nagy L. út 23. 375 

Homokbödöge 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 47. 736 

Kemeneshőgyész 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. 492 

Kemenesszentpéter 8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2. 650 

Kup 8595 Kup, Fő u. 76. 490 

Külsővat 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.  750 

Lovászpatona 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 1237 

Magyargencs 8517 Magyargencs, Petőfi S. u. 127. 539 

Malomsok 8533 Malomsok, Fő tér 10. 542 

Marcalgergelyi 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. 424 

Marcaltő 8532 Marcaltő, Fő tér 13. 807 

Mezőlak 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. 1028 

Mihályháza 8513 Mihályháza, Jókai u. 10. 768 

Nagyacsád  8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3. 662 

Nagydém 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1. 386 

Nagygyimót 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2. 588 

Nagytevel 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56. 568 

Nemesgörzsöny 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 723 

Nemesszalók 9533 Nemesszalók, Rákóczi F. u. 15. 926 

Németbánya 8581 Németbánya, Fő tér 3.  109 

Nóráp 8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48. 221 

Nyárád 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1. 983 

Pápadereske 8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43. 293 

Pápakovácsi 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. 581 

Pápasalamon 8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3. 371 

Pápateszér 8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17. 1236 

Takácsi  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14. 894 

Ugod 8564 Ugod, Kossuth. u.32. 1415 

Vanyola 8552 Vanyola, Petőfi S. u.14. 598 

Várkesző 8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36. 185 

Vaszar 8542 Vaszar, Fő u. 29. 1603 

Vinár 9534 Vinár, Köztársaság u. 38. 247 



Társulás összesen:   
29030 

 
 
 

1/a melléklet 

A társulás tagjainak képviselői 
 

A társulás tagjainak képviselői 

Fodor Béla Adásztevel község polgármestere    

Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó község polgármestere   

Tekán István Bakonykoppány község polgármestere    

Ulaki Béla Bakonypölöske község polgármestere    

Kiss Lajos Bakonyság község polgármestere    

Ledó Edit Bakonyszentiván község polgármestere    

Oláh Géza Bakonyszücs község polgármestere    

Németh Károly Bakonytamási község polgármestere   

Brunner Imre Béb község polgármestere   

Farkasné Csendes Tímea Békás község polgármestere    

Kékesi István Csót község polgármestere    

Végh József Dáka község polgármestere    

Cseh Lajos Döbrönte község polgármestere    

Lendvai Jánosné Egyházaskesző község polgármestere    

Takácsné Légrádi Edina Farkasgyepű község polgármestere    

Nagy Ottó Ganna község polgármestere   

Istenes Gyula Gecse község polgármestere   

Sebestyén Zoltánné Gic község polgármestere    

Áldozó Péter Homokbödöge község polgármestere    

Molnár Veronika Kemeneshőgyész község polgármestere    

Töreki Nikolett Kemenesszentpéter község polgármestere    

Hiér Judit Kup község polgármestere    

Acél Péter Külsővat község polgármestere   

Pintér Imre Lovászpatona község polgármestere    

Boros Tamás Magyargencs község polgármestere    

Fintáné Dóra Mária Malomsok község polgármestere   

Szabó Balázs Marcalgergelyi község polgármestere    

Sandl Zolán Marcaltő község polgármestere    

Nagy Gábor Mezőlak község polgármestere    

Mészáros Géza Mihályháza község polgármestere   

Szalóky Nándor Nagyacsád község polgármestere    

Marics Lajos Nagydém község polgármestere    

Szaller Zsolt Nagygyimót község polgármestere    

Orbán Sándor Nagytevel község polgármestere    

Tatai László Nemesgörzsöny község polgármestere    

Varga Jenő Nemesszalók község polgármestere    

Blaskovics Zoltán Németbánya község polgármestere    

Stankovics Ferenc Nóráp község polgármestere    

Pajak Károly Nyárád község polgármestere    

Németh Tibor Pápadereske község polgármestere    

Bánki Mihály Pálné Pápasalamon község polgármestere 

Völfinger Béla Pápateszér község polgármestere    



Burghard Ferenc Pápakovácsi község polgármestere 

Vajda György Takácsi község polgármestere   

Vörös Tibor Ugod község polgármestere    

Varga Rita Vanyola község polgármestere   

Ferenc Dezső Várkesző község polgármestere   

Varga Péter Vaszar község polgármestere   

Horváth Csaba Vinár község polgármestere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/a. melléklet 
 

 
 

Szociális alapszolgáltatás 
 

1.  Családsegítés 
 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik:     

 Adásztevel  
 Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván  
 Bakonyszücs  
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte  
 Egyházaskesző 
 Farkasgyepű 
 Ganna  
 Gic 

 Gecse  
 Homokbödöge 
 Kemeneshőgyész 
 Kup  
 Külsővat 
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Malomsok 
 Marcalgergelyi 
 Marcaltő 
 Mezőlak  
 Nagyacsád  
 Nagydém 
 Nagygyimót  
  Nagytevel 
  

 Nemesgörzsöny 
 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 
 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  
 Ugod  
 Vanyola 
 Várkesző  
 Vaszar  
 Vinár  

 

 
 
 
 

2.  Házi segítségnyújtás 
 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik: 
  

 Adásztevel  
 Bakonyjákó  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván   
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte  
 Farkasgyepű 
 Ganna  

 Gic 
 Kup  
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Marcalgergelyi 
 Mezőlak  
  Nagydém 
 Nagygyimót  
 Nemesgörzsöny 
 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 

 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  

 Ugod  
 Vanyola 
 Várkesző  
 Vaszar  
 Vinár  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2/b. melléklet 
Gyermekjóléti alapellátás 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás: 
 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik:   
  

 Adásztevel  
 Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván  
 Bakonyszücs  
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte  
 Egyházaskesző 
 Farkasgyepű 
 Ganna  
 Gic 

 Gecse  
 Homokbödöge 
 Kemeneshőgyész  
 Kup  
 Külsővat 
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Malomsok 
 Marcalgergelyi 
 Marcaltő 
 Mezőlak  
 Nagyacsád  
 Nagydém 
 Nagygyimót  
 Nagytevel 
 Nemesgörzsöny 

 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 
 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  
 Ugod  
 Vanyola 
 Várkesző  
 Vaszar  
 Vinár  

 
 

2/c. melléklet 
Egészségügyi feladat 

 

 A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési 
önkormányzatok részvételével: 

 
Adásztevel  
Bakonyjákó  
Bakonykoppány  
Bakonyság 
Bakonyszentiván  
Bakonyszücs  
Bakonytamási 
Béb 
Békás  
Csót 
Dáka 
Döbrönte  
Egyházaskesző 
Farkasgyepű  
Ganna  
Homokbödöge  

Kemeneshőgyész 
Kemenesszentpéter  
Kup  
Külsővat 
Lovászpatona  
Magyargencs 
Malomsok 
Marcalgergelyi 
Marcaltő 
Mezőlak  
Mihályháza  
Nagyacsád 
Nagydém 
Nagygyimót  
Nagytevel 
Nemesgörzsöny 

Nemesszalók 
Németbánya 
Nóráp 
Nyárád  
Pápadereske 
Pápakovácsi  
Pápasalamon 
Pápateszér 
Takácsi  
Ugod  
Vanyola 
Várkesző  
Vaszar  
Vinár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
2/d. melléklet 

 
Belső ellenőrzés 

 
A feladatellátás az alábbi települések részvételével történik:  
  

 Adásztevel  
 Bakonyjákó 
 Bakonykoppány  
 Bakonypölöske  
 Bakonyság 
 Bakonyszentiván  
 Bakonyszücs  
 Bakonytamási 
 Béb 
 Békás  
 Csót 
 Dáka 
 Döbrönte 
 Farkasgyepű  

 Ganna  
 Gic 
 Gecse  
 Homokbödöge  
 Kup  
 Külsővat 
 Lovászpatona  
 Magyargencs 
 Marcalgergelyi 
 Mezőlak  
 Nagyacsád 
 Nagydém 
 Nagygyimót  
 Nagytevel 

 Nemesgörzsöny
 Nemesszalók 
 Németbánya 
 Nóráp 
 Nyárád  
 Pápadereske 
 Pápakovácsi  
 Pápasalamon 
 Pápateszér 
 Takácsi  
 Ugod  
 Vanyola 
 Vaszar  
 Vinár  

 
 

2/e. melléklet 

 
Sport feladatok  

 
A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi települési önkormányzatok részvételével:   
 
Bakonyság  
Bakonytamási 
Békás  
Csót 
Dáka 
Egyházaskesző 
Homokbödöge 
Lovászpatona 
Magyargencs 
Malomsok  
Marcaltő  
Marcalgergelyi  
Mezőlak  

Nagytevel 
Nemesgörzsöny 
Németbánya 
Nyárád  
Pápadereske 
Pápakovácsi  
Pápasalamon 
Pápateszér 
Vanyola 
Várkesző  
Vaszar 
 Vinár

 
 

 mellékle 
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