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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: 2011. június 27-én Ostoros Község Önkorm{nyzat Képviselő-testületének soros 

üléséről 

 

Jelen vannak: Bóta L{szló, Böjt L{szló, Pusk{rné Ujv{ri Katalin, Rétiné Godó Alíz 

képviselők, Kisari Zolt{n polg{rmester, Vasas Ágostonné jegyző. 

Dr. Lantos B{lint képviselő az 5.) Napirend t{rgyal{sa előtt csatlakozott az üléshez. 

 

T{volmaradt: Dr. Kecskés Tibor G{bor képviselő. 

 

Tov{bbi meghívottak: csatolt jelenléti ív szerint 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszöntötte a megjelenteket, a képviselőket, bizotts{gok tagjait, 

az intézményvezetőket, s a civil szervezetek képviselőit. Külön köszöntötte az Egri 

Rendőrkapit{nys{got képviselő Papp Péter rendőr-főhadnagy urat és Eszenyi Bal{zs körzeti 

megbízottat. 

Javaslatot tett a meghívóban közölt napirendi pontok megt{rgyal{s{ra, az al{bbi 

kiegészítések figyelembevétele mellett. Javasolta új napirendek felvételét, az al{bbiak szerint: 

9.) Javaslat az Eger-Audit Kft megbíz{si szerződésének al{ír{s{ra 10.) Folyósz{mla-hitel 

szerződés meghosszabbít{sa 11.) Besz{moló a Novaj-Ostoros SE munk{j{ról. 

Kérdése volt, van-e m{s napirendi javaslat. 

 

Böjt L{szló képviselő jelezte, hogy a település tisztas{ggal kapcsolatban kív{n szólni. 

 

M{s javaslat nem lévén, Kisari Zolt{n polg{rmester kérte a módosított napirend elfogad{s{t. 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k a kiegészített napirendet.  

 

1. Napirendi Pont 

Besz{moló a lej{rt hat{ridejű hat{rozatokról és a két ülés között tett intézkedésekről (ír{sos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy a napirend ír{sos előterjesztését minden képviselő 

megkapta. Szóbeli kiegészítést nem kív{nt tenni, így kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt 

el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

56/2011. (VI. 27.) sz{mú 

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete Kisari Zolt{n polg{rmester előterjesztésében 

megt{rgyalta a lej{rt hat{ridejű hat{rozatok végrehajt{s{ról és a két ülés között tett 

intézkedésekről szóló besz{molót és azt elfogadta. 

 

Hat{ridő: azonnal 

Felelős: Polg{rmester 

 

2. Napirendi Pont 

Besz{moló Ostoros község közbiztons{gi helyzetéről (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy településünk közbiztons{g{ról szóló összegző 

előterjesztést minden képviselő megkapta. Felkérte az Egri Rendőrkapit{nys{g 

képviseletében megjelent Papp Péter főhadnagy urat tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Papp Péter rendőr-főhadnagy köszöntötte az ülés valamennyi résztvevőjét. Röviden 

ismertette a besz{molót, melyben kiemelte az ostorosi körzeti megbízott precíz, felkészült 

munkavégzését. V{zolta a besz{molóban szereplő települési adatokat, melyben 

tendenciaként a bűncselekmények sz{m{nak visszaesését hangsúlyozta. Áll{st foglalt 

amellett, hogy a polg{rőrökkel való együttműködés is hozz{j{rul a javuló statisztikai 

adatokhoz, s ezúton köszönte meg munk{jukat. Előadta, hogy közrendvédelem, 

szab{lysértések ügyében a bírs{gol{si technika csökkentése, s a figyelmeztetés, mint eszköz 

előtérbe helyezése valósul meg, mely hum{nus, emberi megközelítést ad a munk{nak. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a kiegészítést, s kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Böjt L{szló képviselő elismeréssel szólt az ostorosi körzeti megbízott munk{j{ról, s bizalm{t 

fejezte ki az ir{nt, hogy a jövőben is marad a jó kapcsolat. 

 

Vasas [gostonné jegyző csatlakozott az előtte szólóhoz, s kiemelte a konstruktív 

együttműködés fontoss{g{t. 

 

Moln{r Lajos polg{rmesteri biztos méltatta a körzeti megbízott és a polg{rőrség sikeres 

együttműködését. Előadta, hogy jogszab{ly-módosít{s kötelezi a polg{rőrséget arra, hogy 

együttműködési meg{llapod{st kössön a rendőrkapit{nys{ggal, melynek folyamata m{r 

elindult. 
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Kisari Zolt{n polg{rmester véleménye, hogy hatékony együttműködés mellett a közös 

munk{t a gyors, precíz feladatell{t{s jellemzi, s hozz{tette, hogy a jó statisztikai 

eredményekhez elengedhetetlen a rendőrkapit{nys{g, a polg{rőrség, valamint a településőri 

tevékenység összehangolt munk{ja. Fontos célkitűzésként emelte ki a térfigyelő 

kamerarendszer létesítését a településen, s reményét fejezte ki, hogy az idei évben 

megvalósul a beruh{z{s. Kiemelt figyelemfordít{st javasolt az idősebb koroszt{ly 

t{jékoztat{s{ra a trükkös lop{sok elleni védelem kapcs{n. Köszönte az eddigi munk{t, s 

tov{bbi sikeres együttműködést kív{nt. 

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt 

el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

57/2011.(VI.27.) sz{mú 

Képviselő-testületi Hat{rozat 

 

T{rgy: Besz{moló Ostoros község közbiztons{gi helyzetéről 

 

Ostoros Község Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete fenti t{rgyú előterjesztést 

megt{rgyalta és az al{bbi hat{rozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az Egri Rendőrkapit{nys{g Közrendvédelmi és 

Közlekedésrendészeti Oszt{ly KMB aloszt{lya {ltal Ostoros község közrend-

közbiztons{gi helyzetéről készített besz{molót elfogadja. 

 

Hat{ridő:  azonnal 

Felelős:  Kisari Zolt{n polg{rmester 

  Eszenyi Bal{zs körzeti megbízott 

 

3.a. Napirendi Pont 

Besz{moló a Dr. Kemény Ferenc Által{nos Iskola Árp{d Fejedelem Tagiskola 2010/2011. évi 

munk{j{ról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester rövid t{jékoztat{st adott arról, hogy a napirend ír{sos 

előterjesztését minden képviselő megkapta. Kérte az Által{nos Iskola képviseletét a szóbeli 

kiegészítések megtételére. 

 

Kékesi L{szló iskola igazgató előzményként besz{molt arról, hogy az iskola életében a 

2010/2011-es tanév az együttműködés bizonytalans{ga miatt nehéz volt. Köszönetét fejezte ki 

azon szakembereknek, akik segítették az intézményi struktúra fennmarad{s{nak t{rgyal{si 

folyamat{t. Megjegyezte, hogy a Dr. Kemény Ferenc Által{nos Iskola volt az első olyan 

iskola, aki Eger melletti településsel közösséget v{llalt, s hozz{tette, hogy a 6 éves munka 

bizonyította az akkori döntés helyességét.  
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Véleménye, hogy a település büszke lehet az iskola működésére, mely példaként szolg{lhat 

m{s települések sz{m{ra, és reményét fejezte ki a két intézmény tov{bbi sikeres 

együttműködése kapcs{n. Kiemelte, hogy a tanulóik eredményesek, amelyek 

megmutatkoznak a sikeres felvételi statisztik{kban is. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester köszönte a részletes besz{molót, s a hozz{ kapcsolódó szóbeli 

kiegészítést. Elmondta, hogy az eredményeket elismeri, b{r sok teendőt l{t még a jó 

minőségű oktat{s fenntart{s{ban, hiszen az kedvezően befoly{solhatja a szülői akaratot. 

Kérte észrevétel, vélemény megtételét. 

 

Rétiné Godó Alíz képviselő véleménye, hogy az elmúlt évek bebizonyított{k az iskolai 

ir{nyvonal helyességét. Hozz{tette, hogy óvodai intézményvezetőként jó kapcsolatot {pol az 

iskol{val, s intézményük is közreműködik a szülők orient{l{s{ban. Előadta, hogy a 

visszajelzések alapj{n a gyermekek jól meg{llj{k a helyüket a középiskol{ban, s elismeréssel 

szólt a pedagógusokról, akik a bizonytalan környezet ellenére sikereket érnek el a 

gyermekek oktat{sa, nevelése kapcs{n.  

Kérdésként vetette fel a besz{molóban közölt, magasnak ítélt fejlesztésre szoruló 

gyermeklétsz{mot. 

 

Vecseri S{ndor tagiskola vezető v{lasza, hogy a kérdéses létsz{m a korrepet{l{sra szoruló 

gyermekeket foglalja mag{ba. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérdése, hogy azok a gyermekek, akik külön foglalkoztat{st 

igényelnek, visszacsatol{s szempontj{ból jelentenek e h{tr{nyt a gyermekközösség, a szülők 

sz{m{ra. 

 

Vecseri S{ndor tagiskola vezető röviden ismertette a saj{tos nevelési igényű (SNI), valamint 

a beilleszkedési és/vagy tanul{si és/vagy magatart{si problém{kkal küzdő (BTM) 

gyermekekkel kapcsolatos jellemzőket, s hangsúlyozta, hogy a közösség életére ez nincs 

negatív hat{ssal. 

 

Kékesi L{szló iskolaigazgató csatlakozott az előtte szólóhoz, s hozz{tette, hogy ar{nyaiban 

az intézményekben egyezik a kérdéses létsz{m. Előadta, hogy mindkét intézményben 

igyekszenek integr{ltan megoldani a fejlesztést igénylő gyermekek képzését, ugyanis a 

foglalkoztat{si rendben szerepelnek ilyen típusú, kötelezően ell{tandó feladatok. Szólt az 

igazolatlanul mulasztó gyermekek tendenci{j{ról, melyben a kötelező intézkedések, 

valamint szülői kapcsolattart{sok segítségével sikerült azt az intézményeknél lecsökkenteni. 

Véleménye, hogy a JENA-PLAN program szellemisége - integr{ltan, differenci{ltan 

foglalkoz{s a tanulókkal, fontos nevelési feladatokkal -  mindkét intézményben megvalósult. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte a v{laszad{st. Előadta, hogy tov{bbra is fontosnak 

tartja a két intézmény hatékony együttműködését, s bizalm{t fejezte ki az ir{nt, hogy az 

ostorosi iskola feltételrendszere tov{bb bővülhet, a gyermekek, a szülők megelégedésére. 
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Bóta L{szló képviselő megköszönte a polg{rmester úr, valamint a jegyző asszony munk{j{t, 

mely {ltal a mikro-t{rsul{sban kialakult nehézségeket leküzdve, az ostorosi iskola 

v{ltozatlan feltételekkel működhetett a 2010/2011-es tanévben. 

 

Balogh Erzsébet a vöröskereszt helyi szervezetének képviseletében megköszönte a tagiskola 

vezetőjének munk{j{t, s reméli, hogy tov{bbra is marad a konstruktív együttműködés az 

iskola és szervezete között.    

 

Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt 

el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

58/2011. (VI.27.) sz{mú 

Képviselő-testületi Hat{rozat 

 

T{rgy: Besz{moló a Dr. Kemény Ferenc [ltal{nos Iskola [rp{d Fejedelem Tagiskola 

2010/2011. évi munk{j{ról  

 

Ostoros Község Önkorm{nyzat{nak Képviselő-testülete fenti t{rgyú előterjesztést 

megt{rgyalta és az al{bbi hat{rozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a tagiskola munk{j{ról és a településen folyó iskolai oktat{si 

tevékenységről szóló besz{molót elfogadja. 

 

Felelős:  Vecseri S{ndor tagiskola-vezető 

Hat{ridő:  azonnal 

 

 

3.b. Napirendi Pont 

Javaslat a Dr. Kemény Ferenc Által{nos Iskola Alapító Okirat{nak módosít{s{ra (ír{sos 

anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy a napirend előterjesztését minden képviselő 

megkapta. Kérte Vasas Ágostonné jegyzőt, a napirend szóbeli kiegészítésére. 

 

Vasas [gostonné jegyző előadta, hogy az egri önkorm{nyzat elkészítette az Alapító Okirat 

módosít{s{nak javaslat{t, melynek oka; - v{ltozik az iskola neve, - illetve jogszab{lyv{ltoz{s 

következtében a v{ltoz{sok {tvezetése indokoltt{ v{lt. Kérte az előterjesztés jóv{hagy{s{t. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt el. 
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Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

59/2011. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 

módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal a határozat melléklete szerint elfogadja.  

 

Felhatalmazza Ostoros Község Polgármesterét a Módosító Okirat és az Alapító Okirat 

aláírására. 

 

Felelős:      Kisari Zoltán polgármester 

   Vasas Ágostonné jegyző 

Határidő:  2011. augusztus 1. 

 

 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
     

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 1. pontjában módosul az intézmény neve, az 

alábbiak szerint: 

1. Neve: 

Dr. Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola 

 

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 5. pontjában módosul a tagintézmény neve, az 

alábbiak szerint: 

5. Tagintézménye(i) és címe(i): 

Dr. Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája  

3326 Ostoros, Petőfi Sándor út 2. 

 

  

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 15. pontjából törlésre kerülnek a 2009. december 

31-ig érvényes, jogszabályban meghatározott közfeladatok. 

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 15.1 pontja kiegészítésre kerül, az alábbiak 

szerint módosul: 

15. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

 15.1. Alaptevékenysége: 

  2009. december 31-ig: 2010. január 1-től: 

  - 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás - 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás 

  - 80120 Általános iskolai oktatás - 85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó  

  tagozaton 



 7 

  - 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű 

nevelés,  

  oktatás 

- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű   

  nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) 

  - 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali   

  rendszerű általános iskolai nevelése oktatása: 

- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai  

  tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.  

  évfolyamon): 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából 

testi fogyatékos tanulók integrált nevelése, 

oktatása 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelése, oktatása 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja 

alapján a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

   - 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső 

  tagozaton 

   - 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű   

  nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 

   - 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai  

  tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.  

  évfolyamon): 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

 

  - 75192 Önkormányzatok, valamint többcélú  

  kistérségi társulások elszámolásai 

 

  - 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú  

  kistérségi társulások elszámolásai 

 

   

- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb 

oktatás 

- 80510 Oktatáshoz kapcsolódó egyéb 

tevékenységek 

 

- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb oktatás 

- 85593 TEÁOR Egyéb felnőtt oktatás 

- 855935 Szakmai továbbképzések 

- 85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

  - 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai 

foglalkozás  

  (szorgalmi időben) 

- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
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   - 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi  

  otthoni nevelése 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

   - 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

   - 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános  

  iskolai tanulószobai nevelése 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a megismerő 

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

    a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a 

megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű 

tanulók integrált nevelése, oktatása 

   

- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása 

- 92400 Sporttevékenység 

 

- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása 

- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

  - 924036 Diáksport  

  - 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás 

- 55230 Intézményi közétkeztetés 

- 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás 

- 56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők,  

   sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése 

  - 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés - 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

  - 55240 Egyéb korlátozottan igénybe vehető  

  vendéglátás 

 

  - 55241-1 Munkahelyi vendéglátás 

 

- 4799 TEÁOR Egyéb nem bolti, nem piaci 

            kiskereskedelem 

- 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

- 4799 TEÁOR Egyéb nem bolti, nem piaci 

            kiskereskedelem 

  - 52691-5 Egyéb nem bolti kiskereskedelem - 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési 

szervnél 
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   - 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci 

kiskereskedelem 

-Elhasználódott, illetve feleslegessé vált 

tárgyi eszközök és készletek értékesítése 
-Oktatást segítő anyagok értékesítése 

 

-682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

-821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 

  - hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása - hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása 

  - fejlesztő és felzárkóztató oktatás - fejlesztő és felzárkóztató oktatás 

  - általános iskolába bejáró tanulók ellátása - általános iskolába bejáró tanulók ellátása 

  - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

48.§  

  (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az 

53.§ (2)  

  bekezdésében meghatározott tevékenységek 

ellátása 

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§  

  (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az 53.§ (2)  

  bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása 

   

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 15.2., 15.3., és 15.4. pontjai teljes terjedelmében 

törlésre kerülnek. 

 

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 

16. Típus szerinti besorolása: 

 16.1. A tevékenység jellege alapján: 

közszolgáltató 

 

 16.2. Közszolgáltató szerv fajtája: 

közintézmény 

 

 16.3. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: 

önállóan működő 

 

  A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv: 

Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) 

 

16. Gazdálkodási jogkör: 

Önállóan működő 

A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv: 

Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 

 

 

Záradék: 

 

A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

692/2009. (XI. 26.) számú közgyűlési határozatával, valamint Ostoros Község Képviselő-testületének 

132/2009. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyott alapító okiratát Eger Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2011. június 30-án kelt …/2011. (VI. 30.) számú közgyűlési 

határozatával, valamint Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június …-án kelt 

…/2011. (VI. ….) számú képviselő-testületi határozatával módosította. 
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Eger, 2011. július 1. Ostoros, 2011. július 1. 

     

………………………………………………… …………………………………………………. 

Habis László Kisari Zoltán 

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Ostoros Község Polgármestere 

     

P.H. P.H. 

 

  

ALAPÍTÓ OKIRAT 
     

A költségvetési szerv: 

1. Neve: 

Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola 

 

2. Idegen neve: 

- 

3. Rövid neve: 

- 

4. Székhelye: 

3300 Eger, Kodály Zoltán utca 5. 

 

5. Tagintézménye(i) és címe(i): 

Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolája  

3326 Ostoros, Petőfi Sándor út 2. 

 

6. Az intézmény alapításának éve: 

1965 

 

7. Az intézmény alapító szervének neve és címe: 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat jogelődje 

3300 Eger, Dobó István tér 2. 

 

8. Fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye: 

Eger-Ostoros Intézményfenntartó Mikro-társulás (3300 Eger, Dobó István tér 2.),  

mint jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor önkormányzat) 

3300 Eger, Dobó István tér 2. 

 

Ostoros Község Önkormányzata 

3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

 

9. Az intézmény típusa: 

általános iskola 

 

10. Tagozat megnevezése: 

- 

11. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: 

- 
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12. Működési köre: 

Ostoros Község, valamint Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe, illetve a fenntartó által 

meghatározott működési (felvételi) körzet 

 

13. Évfolyamok száma: 

Székhelyen: 1-8. évfolyam 

Tagintézményben: 1-8. évfolyam 

 

14.  Maximális gyermek-, tanulói létszám: 

Székhelyen:                                Tagintézményben: 

1-4. évfolyamon – 312 fő            1-4. évfolyamon – 104 fő 

5-8. évfolyamon – 360 fő       5-8. évfolyamon – 120 fő 

 

 

15. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

 15.1. Alaptevékenysége: 

  - 8520 TEÁOR Alapfokú oktatás 

  - 85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó  

  tagozaton 

  - 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű   

  nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) 

  - 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai  

  tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.  

  évfolyamon): 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos tanulók 

integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

  - 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső 

  tagozaton 

  - 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű   

  nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 

  - 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai  

  tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.  

  évfolyamon): 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos tanulók 

integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

 

   

   

   

- 8559 TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb oktatás 

- 85593 TEÁOR Egyéb felnőtt oktatás 

- 855935 Szakmai továbbképzések 

- 85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
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  - 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

  - 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi  

  otthoni nevelése 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos tanulók 

integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

  - 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

  - 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános  

  iskolai tanulószobai nevelése 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából testi fogyatékos tanulók 

integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. a) pontjából a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

   a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása 

   

- 9312 TEÁOR Sporttevékenység és támogatása 

- 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

   

  - 5629 TEÁOR Egyéb vendéglátás 

- 56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők,  

   sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése 

  - 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

   

  - 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 

- 4799 TEÁOR Egyéb nem bolti, nem piaci 

            kiskereskedelem 

  - 479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

 

  - 479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 

-Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése 
-Oktatást segítő anyagok értékesítése 

 

-682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

-821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 

  - hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása 

  - fejlesztő és felzárkóztató oktatás 

  - általános iskolába bejáró tanulók ellátása 

  - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 48.§  

  (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az 53.§ (2)  

  bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása 

    

16. Gazdálkodási jogkör: 

Önállóan működő 

A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv: 

Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 
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17. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, valamint Ostoros Község Képviselő-testülete által pályázat útján, 

határozott időre megbízott igazgató. 

 

18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény alapján. 

 

19. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

egri 6400 hrsz-on lévő iskolaépület 

ostorosi 70, 73, 76 hrsz-on lévő épületek 

 

20. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az Intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási Megállapodásban, valamint a fenntartó 

önkormányzatok hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően. 

 

Záradék: 

 

A Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola alapító okiratát Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 2011. június 30-án kelt …/2011. (VI. 30.) számú közgyűlési határozatával, 

valamint Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 27-én kelt …/2011. (VI. 27.) 

számú képviselő-testületi határozatával 2011. augusztus 1-jei hatállyal hagyta jóvá. 

 

Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

692/2009. (XI. 26.) számú közgyűlési határozata, valamint Ostoros Község Képviselő-testületének 

132/2009. (XI. 30.) számú képviselő-testületi határozata, mely jóváhagyta az intézmény alapító 

okiratát. 

     

Eger, 2011. július 1. Ostoros, 2011. július 1. 

     

     

     

………………………………………………… …………………………………………………. 

Habis László Kisari Zoltán 

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere Ostoros Község Polgármestere 

     

P.H. P.H. 

 

3.c. Napirendi Pont 

Javaslat a Dr. Kemény Ferenc Által{nos Iskola 2011/2012. tanévi mutatósz{mainak v{rható 

v{ltoz{sairól, valamint az ezzel összefüggő előir{nyzat-módosít{sokról (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy a napirend előterjesztését minden képviselő 

megkapta.  T{jékoztat{st adott arról, hogy Eger Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzat{val a 

napirend tanügyi igazgat{s szempontj{ból egyeztetésre került. 
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 A székhely iskol{ban v{ltozatlanul 25 tanulócsoport indul, az ostorosi tagiskol{ban                  

1 tanulócsoport növekedés (8. oszt{ly újraindít{sa) v{rható. Előadta, hogy a tanulócsoport 

növekedés pénzügyi kihat{sait az előterjesztés 2. sz{mú melléklete részletezi. Kérte kérdés, 

javaslat megtételét. 

 

Vasas [gostonné jegyző megjegyezte, hogy a 8. oszt{ly helyben oktat{sa a jövő tanévben 

pénzügyi terhet ró az Önkorm{nyzatra, emellett jelentkezik a bej{ró tanulók ut{n fizetendő 

kiegészítés pénzügyi vonzata is. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kérte észrevétel, javaslat megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st 

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

60/2011. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: A Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola 2011/2012. tanévi mutatószámainak 

várható változásai, valamint az ezzel összefüggő előirányzat-módosítások 

 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola 2011/2012. 

tanévi feladatmutatóit az 1. számú melléklet részletezése szerint. 

 

                           Felelős:    Kisari Zoltán polgármester 

                          Határidő: 2011. augusztus 01. 

 

2.    A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a székhely iskolában 1 általános iskolai 

napközis csoport fejlesztésre, az ostorosi Árpád Fejedelem Tagiskolában pedig                  

1 általános iskolai tanulócsoport fejlesztésre a 2. számú mellékletben részletezett 

létszámkeretek és fejlesztési előirányzatok kerüljenek biztosításra. 

                          

                          2011. évi létszámkeret növelés:         1,7  fő            

                          2011. évi kiadási többlet mindösszesen:        1 515 e Ft, 

                          melyből:   - személyi jellegű kiadások:          1 193 e Ft 

                                           - munkaadókat terhelő járulékok:     322 e Ft  
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A 2012. évet érintő előirányzat növekmények meghatározására a 2012. évi költségvetés 

tervezésekor, az érvényes finanszírozási rendnek megfelelően kell intézkedni.  

 

                          Felelős:       Kisari Zoltán polgármester 

                          Határidő: 2011. augusztus 01., illetve a 2012. évi tervezést érintő részek 

            2012. január 31. 

 

3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az ostorosi Árpád Fejedelem Tagiskola 1 

általános iskolai tanulócsoport fejlesztésének fedezetét Ostoros Község Önkormányzata 

biztosítja a 2. számú mellékletnek megfelelően. 

                             

                          Felelős:     Kisari Zoltán polgármester 

                          Határidő: 2011. augusztus 01. 

 

4. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Eger Megyei Jogú Város 2011. évi 

önkormányzati  költségvetéséről szóló 10/2011. (II. 25.) számú közgyűlési rendelet 

soron következő módosításakor az alábbi létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre 

mind az érintett intézmény, mind pedig az önkormányzat összesített létszámadatain. 

 

 

 

                       Felelős:     Kisari Zoltán polgármester 

                       Határidő: 2011. augusztus 01. 

 

5. Felhívja a polgármestert, hogy Ostoros Község Önkormányzatát érintő többletköltség 

vonatkozásában Ostoros Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 

2/2011.(II.14.) számú rendelet soron következő módosításakor a változások 

átvezetésekor gondoskodjon, illetve a jövő évi tervezésnél vegye figyelembe.  

  

         Felelős:   polgármester 

         Határidő: 2011. szeptember 30, illetve folyamatos 

 

 

 

 

 

 

Ssz. Az intézmény megnevezése A 2011. 01.01.-i 

létszámkeret a 10/2011. 

(II. 25.) sz. közgyűlési 

rendelet 6. sz. 

melléklete alapján 

fő 

Létszámkeret változás  

(végleges létszám 

illetve álláshely 

csökkenés) 

 

fő 

A 

változást 

követő 

létszámke

ret 

fő 

1. Dr. Kemény Ferenc 

Általános Iskola (székhely) 64,0 

 

+ 1,0 

 

65,0 

 Árpád Fejedelem Tagiskola, 

Ostoros 
14,0 + 0,7 14,7 

 1. Dr. Kemény Ferenc 

Általános Iskola összesen: 

 

78,0 

 

+1,7 

 

79,7 
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1. sz. melléklet 

 

Az általános iskolai tanulólétszámok, valamint tanulócsoport-számok várható alakulása 

Eger város önkormányzati fenntartású általános iskoláiban a 2011/2012. tanévben 

 

 

Ssz. Az intézmény megnevezése A 2010/2011. tanévi (október 1-jei) 

statisztikai adatok 

A 2011/2012. tanévi várható 

statisztikai adatok 

  Tanulók 

száma 

(fő) 

Tanulócsoportok 

száma 

1 tanulócsoportra 

jutó tanulók  

száma 

(fő/csoport) 

Tanulók 

száma 

(fő) 

Tanulócsoportok 

száma 

1 tanulócsoportra 

jutó tanulók  

száma 

(fő/csoport) 

1. Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola 

- Székhely 

- Ostorosi Árpád Fejedelem Tagiskola 

 

680 

103 

 

25 

7 

 

27,2 

14,7 

 

700 

115 

 

25 

8 

 

28,0 

14,4 

 
1.  Dr. Kemény Ferenc Általános 

Iskola összesen: 

 

783 

 

32 

 

24,5 

 

815 

 

33 

 

24,7 

 
A napközis és tanulószobás tanulók létszámának, valamint a napközis és tanulószobai csoportok számának várható alakulása 

Eger város önkormányzati fenntartású általános iskoláiban a 2011/2012. tanévben 

 

Ssz. Az intézmény megnevezése A 2010/2011. tanévi (október 1-jei) 

statisztikai adatok 

A 2011/2012. tanévi várható 

statisztikai adatok 

  Napközis és 

tanulószobai  

tanulók száma 

(fő) 

Napközis és 

tanulószobai 

csoportok  

száma 

1 csoportra 

jutó tanulók 

száma 

(fő/csoport) 

Napközis és 

tanulószobai  

tanulók száma 

(fő) 

Napközis és 

tanulószobai 

csoportok  

száma 

1 csoportra 

jutó tanulók 

száma 

(fő/csoport) 

1. Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola 

- Székhely 

 

- Ostorosi Árpád Fejedelem Tagiskola 

 

487 

 

56 

 

16 

 

2 

 

30,4 

 

28,0 

 

540 

 

55 

 

17 

 

2 

 

31,8 

 

27,5 

 1.  Dr. Kemény Ferenc Általános     

Iskola összesen: 

 

543 

 

 

18 

 

30,2 

 

595 

 

19 

 

31,3 
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3.d. Napirendi Pont 

Javaslat az intézményfenntartó mikro-t{rsul{si meg{llapod{s módosít{s{ra (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy az előterjesztésben kiadott mikro-társulási 

megállapodás-tervezetnek hosszas előzménye van. Kijelentette, hogy többszörös egyeztetések 

eredményeként Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése és az egri szakiroda méltányló 

döntésével jóváhagyta Ostoros kérését, így elkészült azon indítvány, mely a mikro-társulás 

alapdokumentumaként tartalmazza a módosított együttműködési kereteket. Röviden 

ismertette a kiegészítéseket, többek között; 1.) névváltozás 2.) bejáró tanulók után fizetendő 

kiegészítő hozzájárulás alkalmazásának elvei 3.) koordináló szerepkört ellátó delegáltak 

személyi összetételének módosítása. Javaslata, hogy a képviselő-testület a korábban hozott 

42/2011. számú döntése mellett következetesen álljon ki, s tegye meg azokat a lépéseket, 

melyek a gyermeklétszám növelését, a korrekt fejlesztési lehetőségek biztosítását segítik. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Vasas Ágostonné jegyző egyetértett azzal, hogy a finanszírozási döntések előkészítése során 

a 42-es képviselő-testületi határozat döntéseire figyelemmel kell lenni. 

 

Mivel több kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st 

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

61/2011.(VI.27.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Az intézményfenntartó mikro-társulási megállapodás módosítása 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

 A Képviselő-testület az Eger-Ostoros Intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását jóváhagyja a határozat mellékletét képező egységes 

szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szerint 2011. augusztus 1-jei hatállyal. 

 

 Felhatalmazza Ostoros Község Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Kisari Zoltán - Polgármester 

Vasas Ágostonné Jegyző 

 

Határidő: 2011. augusztus 1. 

 

 

 

 

 



 19 

        M e l l é k l e t  

 

T Á R S U L Á S I   M E G Á L L A PO DÁ S  
 

Intézményfenntartó Mikro-társulásról 

 

 
Amely létrejött a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: 

Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. és 43. §-ai; a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 9. §-a, a 

települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

rendelkezései, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban 

Közokt. tv.) 88. § (4) bekezdése alapján a II/1.) pontban nevesített települési önkormányzatok 

között alapfokú közoktatási feladataikat érintően közoktatási intézmény közös fenntartása és 

az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása céljából. 

 

 

I. A Társulás létrehozásának előzményei: 
 

1. Az egri kistérség települési önkormányzatai - a II/1. pontban jelen Társulásban tagként 

nevesített önkormányzatok részvételével - határozatlan időtartamra létrehozták az Egri 

Kistérség Többcélú Társulását (székhelye: 3300 Eger, Mocsáry L. út 1.; a továbbiakban: 

Többcélú Társulás) a kistérség területének összehangolt fejlesztése, egyes térségi 

közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása, valamint 

a településfejlesztés összehangolása érdekében. A kistérség önkormányzatai célul tűzték 

ki, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb 

körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok a Többcélú Társulás keretében történő 

együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával 

biztosítsák a magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. 

 

2. A kistérség önkormányzatai a Többcélú Társulást létrehozó Társulási Megállapodásban 

vállalták, hogy a Többcélú Társulás keretei között együttműködnek, így a közös 

céloknak megfelelő hatékony és eredményes kistérségi együttműködésük hosszú távú 

biztosítása és feladatellátásuk érdekében szervezik és oldják meg, hangolják össze a 

települési önkormányzatok egyes közoktatási feladatait is. 

 

3. A II/1. pontban nevesített önkormányzatok egymás érdekeinek szem előtt tartása mellett 

az Egri Kistérség Többcélú Társulása keretein belül közoktatási intézmény (általános 

iskola) közös fenntartása céljából önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk 

tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján 

intézményfenntartó mikro-társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre. 

 

 

II. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai: 
 

1. A Társulás tagjainak, székhelyük megnevezése: 

 

- Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (H-3300 Eger, Dobó I. tér 2.), 

képviseli Habis László polgármester; 
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- Ostoros Község Önkormányzata (H-3326 Ostoros, Hősök tere 24.) képviseli 

Kisari Zoltán polgármester. 

 

2. A Társulás elnevezése: Eger-Ostoros Intézményfenntartó Mikro-társulás. 

 

3. A Társulás székhelye: H-3300 Eger, Dobó tér 2. 

 

4. A Társulás működésének időtartama: Társult önkormányzatok a Társulást határozatlan 

időtartamra hozzák létre. 

 

5. A Társulás működési területe: A Társulás elsősorban a társult önkormányzatok 

közigazgatási területén működik arra való tekintettel, hogy a közösen fenntartani kívánt 

intézmény itt található. A Társulás tevékenységét az Egri Kistérség Többcélú Társulása 

keretein belül fejti ki, működése során szorosan együttműködik az Egri Kistérség 

Többcélú Társulásával, egyes feladatai ellátása kapcsán tevékenysége kiterjedhet annak 

működési területére is. 

 

6. A Társulás Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének és Ostoros Község Képviselő-

testületének az Ötv. 10. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint 15. §-a alapján 

minősített többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodást jóváhagyó döntését 

követően, a VII/2. pontban részletezett feltétel bekövetkeztével 2005. június 30-án jön 

létre. 

 

7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény megnevezése: 

 

 Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola 

 székhelye: H-3300 Eger, Kodály Zoltán u. 5. 

 telephelye (tagiskola): H-3326 Ostoros, Petőfi Sándor út 2. 

 

 

 

III. A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok,  

jogok és kötelezettségek: 
 

1. Általános rendelkezések: 

 

1.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 9. § -ban, továbbá a 

mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően jelen 

megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II/7. pontban 

nevesített intézményt közösen – intézményfenntartó mikrotársulás keretében – 

működtetik, a megállapodásban meghatározott egyes alapítói-fenntartói jogokat 

képviselő-testületeik és a Társulási Tanácson keresztül közösen gyakorolják. 

 

1.2. Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott 

intézménnyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal (III.3. pont) Eger Megyei Jogú 

Város Jegyzőjét és az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

közoktatási ügyekért felelős szakirodáját bízzák meg. 
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1.3. Társult önkormányzatok a feladat ellátását szolgáló, a közösen fenntartott Intézmény 

használatában lévő ingatlanvagyon tekintetében alapelvként rögzítik, hogy azok 

továbbra is kizárólagosan a társult önkormányzatok tulajdonában maradnak, a 

közösen fenntartott intézmény használatában. 

 

1.4. Társult önkormányzatok az intézményfenntartó társulás keretében közösen fenntartott 

intézmény működési finanszírozása kapcsán alapelvként rögzítik, hogy egyik 

önkormányzat sem juthat az intézmény közös fenntartása során a másik 

önkormányzat terhére anyagi-gazdasági előnyhöz. Tekintettel arra, hogy a Társulás 

létrehozásának egyik fontos célja a feladatellátás szakmai színvonalának emelése, 

ezért társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt legalább a 

Társulás létrehozásakor elért szakmai színvonalon biztosítják, ahhoz a szükséges 

forrást az intézmény rendelékezésére bocsátják. A külső, pályázati forrásból, vagy a 

Többcélú Társulástól kapott anyagi javak – ide nem értve a normatívákat – 

felhasználásáról, felosztási elveiről a társult önkormányzatok közösen döntenek. 

 

1.5. Társult önkormányzatok a Társulás keretében fenntartott intézményt érintő, a 

képviselő-testületek által meghozandó döntéseik előkészítésének, a döntések 

végrehajtása figyelemmel kísérésének és szakmai felügyeletének elősegítése, 

valamint ezen intézmény vonatkozásában a közoktatási feladatok Többcélú 

Társuláson keresztül történő ellátása érdekében egy szakmai konzultatív testületet 

hoznak létre. A testület nem döntéshozó szerv, munkáját a képviselő-testületek és 

átadott hatáskör esetén annak oktatási bizottsága felkérése alapján végzi. A 

testületben – az adott feladat célszerű ellátásához szükséges személyi összetétel eseti 

összeállítása mellett - részt vesznek a társult önkormányzatok polgármesterei, oktatási 

ügyekért felelős alpolgármesterei, oktatási bizottságának(ainak) elnöke(i) (vagy az 

általuk delegált bizottsági tagok), az önkormányzatok jegyzői (vagy az általuk 

delegált köztisztviselők), a szakigazgatási feladatot ellátó szervezeti egység vezetője 

(vagy az általa delegált köztisztviselő), valamint külön felkérésre a Többcélú Társulás 

szakreferense. A szakmai konzultatív testület igény szerint, de évente legalább két 

alkalommal ülésezik. 

 

1.6. Társult önkormányzatok akként állapodnak meg, hogy a megállapodás III/2.3. 

pontjában meghatározott ügyekben csak mindkét társult önkormányzat képviselő-

testületének egyetértésével születhet döntés. Egyetértés hiányában mindkét 

önkormányzatnak törekednie kell a kérdés jogszabályoknak megfelelő és a 

szabályszerű működéshez szükséges időn belül történő megoldására. Ennek 

érdekében társult önkormányzatok igénybe vehetik az önkormányzati szövetségek, 

valamint a Többcélú Társulás szakmai segítő és konzultációs tevékenységét. 

 

1.7. Társult önkormányzatok az Intézménynek a Társulás keretében történő fenntartása és 

közoktatási feladataik ellátása során figyelembe veszik a Többcélú Társulás és 

tagjainak célkitűzéseit, amely azonban nem járhat a jelen Társulásban tagként részt 

vevő önkormányzatok érdekeinek sérelmével és alapjogaik csorbításával. 

 

1.8. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a 2010/2011. tanévben az ostorosi 

tagiskolában a 8. évfolyamon nem működik tanulócsoport. Az ostorosi lakóhellyel 

rendelkező 8. évfolyamos tanulók az Intézmény székhelyén részesülnek oktatásban. 

A Felek megállapodnak abban, hogy a többletfinanszírozással kapcsolatos igényeket 

előzetesen felmérik és külön megállapodás keretében rögzítik. 
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2. Fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések 

 

2.1. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulás célja a II/7. pontban nevesített 

intézménynek (továbbiakban: Intézmény) a Többcélú Társulás keretében történő 

közös fenntartása.  

 

2.2. Társult önkormányzatok a képviselő-testületeik oktatási ügyekkel foglalkozó 

bizottságán és a III.1.5. pontban nevesített szakmai testület, továbbá a Társulási 

Tanács munkáján keresztül is biztosítják a fenntartói irányítással összefüggő 

feladataik ellátását. A fenntartói irányítással összefüggő (pedagógus-munkakör 

betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező) személy 

foglalkoztatásáról és a fenntartói irányítás szakmai feltételeinek biztosításáról Eger 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal közoktatási ügyekért 

felelős szakirodája útján gondoskodik. 

 

2.3. Társult önkormányzatok képviselő-testületei a fenntartói irányítás keretében közösen 

gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat: 
 

a) az Intézmény költségvetésének meghatározása a III.4. és III.5. pontokban 

részletezettek figyelembe vételével; 
 

b) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosítása, 

az Intézmény átszervezése; 
 

c) az Intézményben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és a maximális 

létszámtól való eltérés, valamint az Intézmény rendelkezésére álló órakeret 

meghatározása; 
 

d) az Intézmény vezetőjének megbízása és felette a munkáltatói jogok gyakorlása. 

Társult önkormányzatok munkáltatói jogok alatt értik: a vezetői megbízást, annak 

visszavonását, fegyelmi felelősségre vonást (fegyelmi tanács feladatainak ellátása 

és fegyelmi büntetés kiszabása), a kártérítési felelősség megállapításának 

kezdeményezését. A felsorolt munkáltatói jogok körébe nem tartozó egyéb 

munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője fölött Eger Megyei Jogú Város 

Polgármestere gyakorolja; 
 

e) az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási 

programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyása. Társult 

önkormányzatok saját belső szabályzataiknak megfelelően kötelesek a felsorolt 

dokumentumok jóváhagyása során eljárni és azokat a hatáskörrel rendelkező 

testület vagy személy elé terjeszteni. Társult önkormányzatok megállapodnak 

abban, hogy az Intézmény alapító okiratának elfogadását követően a megállapodás 

aláírásakor hatályban lévő – fent részletezett – intézményi dokumentumokat, 

valamint önkormányzati minőségirányítási programjaikat és önkormányzati 

intézkedési tervüket (feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési 

tervüket), az Intézmény működési (felvételi) körzetének meghatározását, továbbá 

az egri intézményrendszerben alkalmazott időponthoz igazodóan a felvételi 

időpontokat a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel összehangolják; 
 

f) értékelhetik a pedagógiai program végrehajtását, az Intézményben folyó szakmai 

munka eredményességét. 
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2.4. Társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Közokt. tv. 104. § (5) bekezdése 

szerinti, az Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót minden év 

augusztus 31-ig az Intézménytől megkérjék és az abban foglaltakat megismerjék. 

Társult önkormányzatok - a szükséges költségek biztosítása mellett – külön-külön is 

jogosultak szakmai ellenőrzés kezdeményezésére (Közokt. tv. 107. §). Az 

Intézményben szakmai ellenőrzést, illetve törvényességi ellenőrzést végző 

személynek, szervezetnek döntési, intézkedési jogköre nincs. 

 

2.5 Társult önkormányzatok képviselő-testületei a Ttv. 9.§-a alapján Társulási Tanácsot 

hoznak létre, melynek feladat és hatásköre kizárólagosan a feladatellátást szolgáló, a 

közösen fenntartott intézmény kezelésében (használatában) álló, az önkormányzatok 

tulajdonát képező ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési célú pályázatok esetén a 

pályázatot benyújtó önkormányzat kijelölése. 

 

2.6 A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok által delegált 2-2 fő 

önkormányzati képviselő 

 

Tagjai: 

 

Rázsi Botond 

Csákvári Antal 

Kisari Zoltán 

Bóta László 

 

A tagok megbízatása visszahívásukig, illetve önkormányzati képviselői mandátumuk 

megszűnéséig szól. 

 

2.7 A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen 

van. A határozat meghozatalához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata 

szükséges. 

 

3. Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása 

 

3.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény fenntartásával 

kapcsolatos szakigazgatási feladatokat – a tapasztalatokon alapuló szakmai háttér és a 

társulással elérni kívánt célok megvalósulásának biztosítása érdekében – Eger Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közoktatási ügyekért felelős szakirodája útján 

látják el. 

 

3.2. A 3.1. pont szerinti feladatok különösen: 
 

a) a III.2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák, különös 

figyelemmel: 

i. az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási 

programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyásra 

történő előkészítése előzetes szakmai vizsgálat alapján; 

ii. ellátja az Intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános 

pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat; 
 

b) az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati 

intézkedési terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel történő 

összehangolása; 
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c) ellátja, illetve elláttatja az Intézmény működésének szakmai ellenőrzésével, a 

pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a 

pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelésével kapcsolatos, 

valamint a pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési 

feladatokat; 
 

d) ellátja a Közokt. tv. 102. § (3) bekezdésében meghatározott - az Intézmény 

szervezetének kialakításával, költségvetésének megállapításával és vezetőjének 

megbízásával kapcsolatos döntést megelőző – előzetes véleményeztetési 

eljárással kapcsolatos valamint a változásbejegyzéssel összefüggő feladatokat; 
 

e) ellátja az Intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

 

3.3. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Közokt. tv. 83. § (4) 

bekezdése és a 91. § (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási 

feladatokat (törvényességi-, továbbá felülbírálati kérelmek elbírálása) Eger Megyei 

Jogú Város Jegyzője az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

közoktatási ügyekért felelős szakirodáján keresztül látja el. 

 

 

4. Vagyoni rendelkezések 

 

4.1. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra 

is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult 

önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak. 

 

4.2. Társult önkormányzatok a tulajdonukat képező ingatlanokat érintő beruházásokat, 

felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező 

vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének esetét is – kizárólag a 

tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és köteles azt a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint az ezekkel kapcsolatos 

beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések betartásáért. 

 

4.3. A Társulás megszűnése esetén a társult önkormányzatok elsősorban természetben, 

végső soron jelen értéken történő elszámolással kérhetik az eszközvagyon-gyarapodás 

rájuk eső (általuk a fentieknek megfelelően finanszírozott, továbbá a működés során a 

működés biztosítására juttatott önkormányzati hozzájárulások székhely iskola – 

tagiskola szerinti bontásban kimutatható, egymáshoz viszonyított arányában) részét. 

A Társulás esetleges megszűnése esetén a pályázatokon nyert, külső forrásból 

származó eszközök – amennyiben az célra rendelt vagyon - a cél megvalósításának 

helye szerinti önkormányzatot illeti meg. 

 

 

5. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása 

 

5.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Ostoros Község 

Önkormányzata kiegészítő pénzbeli hozzájárulás megfizetését vállalja a kiegészítő 

finanszírozással érintett tanulók tekintetében. 

A Társult önkormányzatok kiegészítő finanszírozással érintett tanulóknak tekintik  
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a) a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskolában oktatásban részesülő ostorosi 

lakóhellyel rendelkező tanulókat, ebből levonva a Kemény Ferenc Sportiskola és 

Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájában oktatásban részesülő egri 

lakóhellyel rendelkező tanulókat. 

b) az egyéb, Eger Megyei Jogú Város által fenntartott általános iskoláiban oktatásban 

részesülő ostorosi lakóhellyel rendelkező tanulókat. 

 

5.2. A kiegészítő pénzbeli hozzájárulás számításának alapja 

a) a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskolában oktatásban részesülő, 

ostorosi lakóhellyel rendelkező, a kiegészítő finanszírozással érintett tanulók 5.1.a) 

pont szerinti korrigált létszáma és a megelőző évi tényszámokon alapuló, 

önkormányzati fenntartású általános iskolákra az egy tanuló után átlagoltan 

számított – állami normatíván felüli – önkormányzati kiegészítés összege 25%-a, 

b)  az egyéb, Eger Megyei Jogú Város által fenntartott általános iskolában oktatásban 

részesülő, ostorosi lakóhellyel rendelkező, a kiegészítő finanszírozással érintett 

tanulók száma és a megelőző évi tényszámokon alapuló, önkormányzati fenntartású 

általános iskolákra az egy tanuló után átlagoltan számított – állami normatíván felüli – 

önkormányzati kiegészítés összegének 25%-a szolgál azzal, hogy az esetleges 

túlfizetést/alulteljesítést a társult önkormányzatok az évente kötendő külön 

megállapodás keretében elszámolják.  

 

A társult önkormányzatok az Intézmény finanszírozásának, költségvetési tervezésének 

és a költségvetés jóváhagyásának technikai kérdéseit szabályozó külön 

megállapodásban rendelkeznek a ténylegesen teljesített kiegészítő pénzbeli 

hozzájárulás összege és a lezárt költségvetési év tényszámain alapuló 

túlfizetés/alulteljesítés elszámolásáról. 

 

5.3. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését 

akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely iskola és a tagiskola működésére 

fordítandó kiadások (valamint az intézményi saját bevételek is) az Intézmény 

költségvetésén belül, elkülönülten meghatározhatóak legyenek. 

 

5.4. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény költségvetését – az általuk 

biztosított önkormányzati támogatások meghatározásával – a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei fogadják el, amely a Társult önkormányzatok megállapodása 

alapján elkülönülten beépül Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

költségvetésébe. A feladatra vonatkozó állami normatívákat – ide nem értve a 

többcélú társulás keretében a közoktatási intézményi feladatok támogatására 

vonatkozó többcélú kistérségi társulások támogatása elnevezésű kiegészítő 

normatívát – a társult önkormányzatok megállapodása alapján Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata igényli le a teljes intézmény vonatkozásában. Az Intézmény 

költségvetésének meghatározását követően az Intézmény működésének normatívával 

nem fedezett, Ostoros Község Önkormányzata költségvetési rendeletében jóváhagyott 

működési költség hányadát Ostoros Község Önkormányzata támogatásértékű kiadás 

formájában bocsátja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatán keresztül az 

Intézmény rendelkezésére. 
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5.5. Társult önkormányzatok alapelvként rögzítik, hogy az Intézmény működési költségei 

tekintetében külön megállapodás alapján időarányos finanszírozást biztosítanak, míg 

a beruházásokat a tervezett ütemezésnek megfelelően, a célhoz kötötten átadott, 

kötött felhasználású pénzeket a célnak megfelelő időpontban vagy ütemezésben 

biztosítják.  

 

5.6. A többcélú kistérségi társulások támogatása elnevezésű kiegészítő normatíváról a 

Többcélú Társulási Tanács dönt. Az Intézmény költségvetésének meghatározása 

során a többcélú kistérségi társulások támogatása elnevezésű kiegészítő normatíva 

igénylésének alapjául szolgáló feltételeket biztosító egységnél veendő figyelembe 

(ideértve a bejáró gyermekek, tanulók ellátása után járó alap- és intézményi 

székhelyen/telephelyen állandó lakóhellyel rendelkező tanulók után igénybe vehető, 

továbbá a tagintézményben ellátott gyermekek után, valamint az iskolabusz 

működtetése után igénybe vehető hozzájárulásokat). 

 

5.7. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése alatt az 

intézmény-finanszírozás alapelvi kérdéseit évente az önkormányzati 

költségvetésekkel összhangban – az Intézmény költségvetésének meghatározásával 

egyidejűleg – áttekintik, a jelen megállapodást a szükséges változtatásoknak 

megfelelően módosítják. Kiemelten érvényes ez a társult önkormányzatok intézményi 

struktúrájában és a központi költségvetési hozzájárulások szabályozásában beállott 

módosításokat követően. 

 

5.8. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetési 

törvényben meghatározott központi költségvetési hozzájárulásokat a székhely iskola – 

tagiskola által ellátott tanulólétszám alapján veszik figyelembe a normatíva-

igénylésnél és az intézményfinanszírozásnál. Az adott egységre (székhely iskola - 

tagiskola) vonatkozó működési hiány fedezetének biztosítása az adott önkormányzat 

költségvetését terheli.  

 

IV. A Társulási Megállapodás módosítása, a Társuláshoz történő csatlakozás: 
 

1. A megállapodás módosítását (megszüntetését, felmondását) bármelyik tag 

kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról 

(megszüntetéséről, felmondásáról) az erre irányuló kezdeményezés megküldésétől 

számított 60 napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok 

kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodás módosításának 

jóváhagyásához valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges. 

 

2. A Társulás alapvetően a II/1.) pontban nevesített önkormányzatok között a II/7.) 

pontban megnevezett intézmény közös fenntartása céljából jön létre. Tagok nem zárják 

ki azonban, hogy a Társulási Megállapodás egyidejű módosításával a Társuláshoz más 

önkormányzat is csatlakozhasson. A csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi 

társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése 

szükséges. 
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V. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása): 

 
1. A Társulás megszűnik: 
 

a) ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A 

Társulás megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges; 
 

b) amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a 

2.) pontban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják és ezáltal a tagok 

száma egy főre csökken; 
 

c) a bíróság jogerős döntése alapján. 

 

2. A Társulási megállapodást felmondani – a jelen pontban foglalt valamennyi körülmény 

figyelembe vétele mellett - a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról hozott 

döntést a képviselő-testületnek – a tanévhez igazodóan, és az azzal kapcsolatos 

tanügyigazgatási, költségvetési szempontok alapján - a felmondás évében legkésőbb 

március hó utolsó napjáig, minősített többséggel kell elfogadnia és a Társulás tagjával 

(tagjaival) írásban közölnie. A felmondás évében a tanév kezdetével a megállapodást 

felmondó önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről 

maga köteles gondoskodni.  

 

3. Társult önkormányzatok – a Társulás létrehozásának céljára, azaz oktatási intézmény 

mikrotársulás keretében történő közös fenntartására, működtetésére irányuló céljukra 

tekintettel – akként rendelkeznek, hogy a Társulási megállapodás év közbeni 

felmondását nem fogadják el. A tag önkormányzatok képviselő-testületeinek több mint 

fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból 

kizárhatja a Társulásból azt az önkormányzatot, amely a Társulási megállapodásban 

foglalt kötelezettségének ismételt írásbeli felhívásra – az ott meghatározott határidőben 

– nem tesz eleget. A tag kizárása esetén is figyelembe kell venni a 2.) pontban rögzített 

rendelkezéseket. A kizárásra vonatkozó rendelkezések csak a Társuláshoz történt 

csatlakozást követően, legalább három társult önkormányzat Társulás keretében történő 

együttműködése esetén alkalmazandóak. 

 

4. A Társulás vagy a tagság megszűnését követően a társult önkormányzatok egymással a 

Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán a III.4. pontnak megfelelően elszámolni 

kötelesek. A Társulás megszüntetésére, a társulási megállapodás felmondására irányuló 

tagi szándék esetén az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsával a társult 

önkormányzatok előzetesen egyeztetnek. 

 

 

VI. A Társulás ellenőrzése: 

 
1. A Társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági szempontból 

pénzügyi bizottságaikon keresztül ellenőrzik a Társulás működését. 

 

2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer – a Többcélú Társulás 

működéséről történő beszámolóval egyidejűleg - beszámolnak a képviselő-testületeknek 

a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény pénzügyi helyzetéről, a 

társulási cél megvalósulásáról. 
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3. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény fenntartói (pénzügyi-gazdálkodási) 

ellenőrzését a Többcélú Társuláson keresztül, az Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által fenntartott intézmények ellenőrzésével azonos módon biztosítják. 

 

VII. Vegyes és záró rendelkezések: 

 
1. Jelen Társulási Megállapodást Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testülete és 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése minősített szavazattöbbségű 

határozataikkal hagyták jóvá. Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének …./2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozatával és Ostoros Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének …./2011. (VI….) számú képviselő.testületi 

határozatával jóváhagyott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás 2011. augusztus 1. napjától kezdődően alkalmazandó, kivéve a III.5.1 és 

III.5.2 pontban foglaltakat, melyek 2012. január 1-jétől lépnek hatályba. Addig a 

Társulási Megállapodás 2009. október 26-i szövegezéssel hatályos. 

 

2. A jelen megállapodással létrejövő intézményfenntartó Mikro-társulás Társulási 

Megállapodásában foglalt intézményfinanszírozási és feladat-ellátási rendelkezésekre 

tekintettel a megállapodást a Többcélú Társulás Társulási Tanácsa is megtárgyalja. A 

Társulási Megállapodás hatályba lépésének feltétele, hogy a megállapodást változatlan 

tartalommal az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa elfogadja. 

 

3. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem 

érinti (Ttv. 3. § (2) bek.). 

 

4. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy valamennyi – a Kemény Ferenc 

Sportiskola és Általános Iskola kapcsán hozott fenntartói-, munkáltatói döntésből 

fakadó, központi költségvetésből nem pályázható pénzügyi kiadással járó - intézkedés 

megtétele és jogkövetkezmény viselése azt a társult önkormányzatot terheli, amelynél az 

adott munkáltatói intézkedés megtételének szükségessége felmerült.  

 

E g e r, 2011. július … 

 

O s t o r o s, 2011. július …. 

 

 

 

……………………………………… 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 

képviseletében 

Habis László Polgármester 

 

 

 

……………………………………… 

Ostoros Község Önkormányzata 

képviseletében 

Kisari Zoltán Polgármester 

 
 

Záradék: 
 

A Társulási Megállapodást Eger Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

316/2005. (IV.28.) számú, 461/2005. 

(VI.30.) számú, 258/2009. (V.28.) számú, 

626/2009. (X.22.) számú, valamint a 

…./2011. (VI.30.) számú közgyűlési 

határozatával jóváhagyta. 

 
 

A Társulási Megállapodást Ostoros 

Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 38/2005. (IV.25.) számú, 

59/2005. (VI.27.) számú, 63/2009. (V.25.) 

számú, 116/2009. (X.26.) számú, valamint 

a …/2011. (VI.….) számú képviselő-

testületi határozatával jóváhagyta. 
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4.a. Napirendi Pont 

Javaslat az Egri Kistérség Többcélú T{rsul{sa T{rsul{si Meg{llapod{s{nak elfogad{s{ra – 

egységes szerkezetben (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

 

Kisari Zoltán polgármester röviden szólt az előterjesztésről, mely határozott jövőképet állít a 

résztvevő települések elé, s emellett rögzíti azokat a szabályozásokat, melyek a feladatok, 

hatáskörök átalakítását célozzák. Előzményként szólt az önkormányzati, illetve a társulásokról 

szóló törvény rendelkezéseiről, ami indokolttá teszi a társulási megállapodás egységes 

szerkezetbe foglalását. 

Megjegyezte, hogy az az anyagi kötelezettség, mely a tagdíjban jelentkezik, pozitív 

hozadékkal járhat, esélyt nyújtva az akut problémák kezeléséhez (11 feladat). 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Vasas Ágostonné jegyző röviden szólt a 4.a-4.b-4.c előterjesztések összefüggéseiről, melyek 

elsődleges célja a változások nyomon követése, az átadandó feladatok, hatáskörök, valamint a 

tagdíj mértékének egyértelmű meghatározása. 

 

Mivel több kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st 

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

62/2011.(VI.27.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának elfogadása 

 

A Képviselő-testület fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Egri Kistérség 

Többcélú Társulása Társulási megállapodását egységes szerkezetben elfogadja a 

határozat melléklete szerint. 

Felhatalmazza Kisari Zoltán polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 

 

Felelős:  Kisari Zoltán polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Melléklet 

 

EGRI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 

 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2011. …………….. 
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Az Egri kistérség önkormányzatai,  

 a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) 

bekezdésének h, pontja;  

 a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-a; (továbbiakban: 

Ötv.) 

 a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 

Törvény (továbbiakban: Ttv.) ; 

 a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 

törvény (a továbbiakban: Ktt.) rendelkezései, valamint 

 a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv. (Tft.) 

 az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv (Áht.) 

  

abból a célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb 

körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő 

együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával 

biztosítsák a mind magasabb színtű ellátást és szolgáltatást, képviselő-testületeik döntése 

alapján 

társulási megállapodást  

(a továbbiakban: Megállapodás) kötnek.



 32 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen Megállapodás I/4. pontjában felsorolt – a Ktt. melléklete szerinti Egri kistérséghez 

(kistérségi jelzőszáma: 4001) tartozó - települési önkormányzatok önálló jogi 

személyiséggel rendelkező önkormányzati többcélú kistérségi társulást (továbbiakban: 

Társulás) hoznak létre. A társulás határozatlan időtartamra jön létre. A Társulás 

megalakításának célja a kistérség területének összehangolt fejlesztése (különösen: 

fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása), egyes térségi 

közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása, valamint a 

településfejlesztés összehangolása. 

2. A Társulás neve: Egri Kistérség Többcélú Társulása. 

3. A Társulás székhelye: Eger, Mocsáry L. u. 1. 

4. A Társulás tagjai, székhelyük és lakosságszámuk (valamint a Társulás által lefedett 

összlakosságszám): 

 
KSH 

Kód 
Önkormányzat Cím 

Lakosság szám –fő  

2010. 01.31. 

1. 1017987 Andornaktálya 3399 Andornaktálya,Rákóczi út 160. 2 900 

2. 1008660 Demjén 3395 Demjén, Kossuth tér 1. 645 

3. 1020491 Eger MJV 3300 Eger, Dobó tér 2. 55156 

4. 1012821 Egerbakta 3321 Egerbakta, Bátori út 12. 1530 

5. 1024758 Egerszalók 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7. 1884 

6. 1013648 Egerszólát 3328 Egerszólát, Egri u. 2. 1142 

7. 1020747 Feldebrő 3352 Feldebrő, Kossuth út 29. 1115 

8. 1016328 Felsőtárkány 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 3627 

9. 1028079 Kerecsend 3396 Kerecsend, Fő út 55. 2335 

10. 1027696 Maklár 3397 Maklár, Templom tér 7. 2467 

11. 1027605 Nagytálya 3397 Nagytálya, Kossuth u. 34. 884 

12. 1018810 Noszvaj 3325 Noszvaj, Kossuth u. 1. 1792 

13. 1029276 Novaj 3327 Novaj, Rákóczi u. 3. 1469 

14. 1027216 Ostoros 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 2716 

15. 1003382 Szarvaskő 3323 Szarvaskő, Rákóczi F. út 1. 368 

16. 1009052 Tarnaszentmária 3331 Tarnaszentmária, Egri út 2. 252 

17. 1024147 Verpelét 3351 Verpelét, Kossuth út 73. 3976 

 összesen 84 258 

 Eger MJV nélkül összesen 29 102  

 Társulás által lefedett kistérség lakosságszáma 
 

84 258  

 

A Társulási Megállapodás lakosságszámra vonatkozó 2010. évi adatai a lakosságszámhoz 

kötött hozzájárulások számítási alapját képezik. A Társulási Tanács minden évben a 
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költségvetési határozat elfogadásával egyidejűleg dönt az adott évben alkalmazható 

lakosságszámokról, melynek megállapításakor a tárgyévi költségvetési törvényben 

meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. Az 

aktualizált lakosságszámot feltüntető táblázat a Társulási Megállapodás 1-es számú függeléke, 

melynek karbantartása a munkaszervezet feladata. 

5. A Társulás működési területe: a 4. pontban szereplő települési önkormányzatok 

közigazgatási területe. 

6. A Társulás bélyegzője: Egri Kistérség Többcélú Társulása felirattal ellátott körbélyegző, 

mely az alábbi: 

7. A Társulás jogi személy, pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Társulás munkaszervezete 

útján látja el. A Társulás Munkaszervezete  feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Társulás alapításáról a Társulást 

létrehozó települési önkormányzatok külön Alapító Okiratban is rendelkeztek,, amely 

jelen Megállapodás elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi. 

8. A Megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, törvényben meghatározottak szerint 

módosítják, illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon 

belül felülvizsgálják. 

9. A Társuláshoz csatlakozni, abból kiválni (a statisztikai kistérség mindenkori határain belül 

található települési önkormányzatoknak) bármikor, a Társulási Tanács előzetes 

véleményezését követően valamennyi tag-önkormányzat képviselő-testületének minősített 

többséggel hozott jóváhagyó döntését követően lehet.  

10. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az általános 

elnökhelyettese, akadályoztatása esetén a fejlesztési ügyekért felelős elnökhelyettese, 

mindhármuk akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megbízott polgármester 

önállóan látja el. 

11. A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. A 

Társulás vagyonának felsorolását a Társulás Alapító Okirata tartalmazza. 

12. Társuláson belüli együttműködés 

a.) A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik 

érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás 

feladatai megvalósítása céljából – szükség esetén több - mikro társulást hozhatnak 

létre. A mikro társulás tervezett célját és feladatát azonban véleményezés céljából 

előzetesen a Társulási Tanács elé kell terjeszteni. 

b.) A mikro társulás elsősorban az egymással együttműködni akaró települések 

lakosságának alapszolgáltatásait, közszolgáltatásokkal való ellátását biztosítja. 

c.) A mikro társulás működésének szabályait, valamint az általa ellátott feladatokat a 

résztvevők külön megállapodásban szabályozzák. A mikro társulás a többcélú társulási 

rendszer részévé válik, amennyiben azt az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa 

jóváhagyja. 
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II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATA - HATÁSKÖRE 

1. Feladatellátás rendszere 

A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen 

megállapodás 2. sz. mellékletében megjelölt feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak 

megbízást, amely pénzügyi hozzájárulással jár, amelynek megállapítására, megfizetésére 

vonatkozó szabályokat jelen Társulási  Megállapodás tartalmazza. 

- Térségi feladatellátás (Jelen társulási megállapodás keretében a térség egészére kiterjedően a 

képviselő-testületek feladat- és hatáskörét a Társulás látja el.) 

- Ágazati feladatellátás (Jelen társulási megállapodás 2. sz. mellékeltében rögzített, egyes 

települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott feladat) 

- Törvényi kötelező feladatellátás (Törvény által kistérséghez telepített feladat- és 

hatáskörellátás) 

2. A Többcélú Társulás feladatait többféle módon láthatja el: 

- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében), külön társulási megállapodás 

keretében (igazgatási társulás, hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás), 

- saját intézmény útján 

- települési intézmény útján, 

- szolgáltatási szerződés, 

- vállalkozási- megbízási szerződés, 

- települési polgármesteri hivatala útján, 

- valamint egyéb módon. 

 A Társulás gyermekjóléti feladatainak ellátása céljából 2009. 07. 01-től önálló jogi 

személyiséggel rendelkező, önállóan működő költségvetési szervet alapított Egri Kistérség 

Gyermekjóléti Intézménye néven. Ezen intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a 

Munkaszervezet bonyolítja. 

3.  A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületi döntése alapján átadott 

feladat és hatáskörben a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes kistérségi 

együttműködés hosszú távú biztosítása és feladatellátás érdekében jelen Megállapodásban 

rögzített eljárásban és módon valósítják meg, hangolják össze a települési 

önkormányzatok Ötv., Ktt., illetve Ttv. szerinti feladatait: 

 2 § (1) a) nevelés és oktatás; 

 2 § (1) b) szociális ellátás; 

 2 § (1) c) egészségügyi ellátás; 

 2 § (1) d) család-, gyermek- és ifjúságvédelem; 

 2 § (1) e) közművelődési, közgyűjteményi tevékenység; 

 2 § (1) j) környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés; 

 2 § (1) m) esélyegyenlőségi program megvalósítása; 

 2 § (1) n) foglalkoztatás; 
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 2 § (1) o) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; 

 2 § (1) q) belső ellenőrzés; 

 2 § (1) r) területfejlesztés 

A I.4. pontban felsorolt társult önkormányzatok mindegyike kötelezettséget vállal arra, hogy 

legalább a 2 § (1) a) oktatás és nevelés; 2 § (1) c) egészségügyi ellátás és a 2 § (1) r) 

területfejlesztés feladatok ellátásáról térségi feladat ellátásban, jelen társulás keretében 

gondoskodnak. 

4. A Társulás a Megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóság feltételeitől 

függően fokozatosan vezeti be, illetve látja el. A Társulás keretében a fokozatosság nem 

vonatkozik az időközi jogszabály-változások eredményeként kötelezővé váló feladatokra. 

A Társulás működésének alapvető célja, hogy a feladatellátás teljességére törekszik, ezért 

e célnak rendeli alá a birtokában lévő erőforrásokat. 

5. A Társulás egyes közszolgáltatásokat – külön megállapodás alapján – más társulással, 

illetve helyi önkormányzattal együtt közösen biztosíthat, közös fejlesztéseket, 

beruházásokat valósíthat meg. 

6. A Megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról, az érintett 

képviselőtestületek döntése alapján átadott feladat és hatáskörben a Társulás 

kizárólagosan gondoskodik. A társulás tagjai által a Társulásra átruházott feladat- és 

hatásköröket, a 2. számú melléklet tartalmazza. A Társulás nem minden tagja számára 

biztosítja egyes feladat – és hatáskörök közös ellátását. Azon önkormányzatoknak, melyek 

képviselőtestületük által nem ruházták át a Társulásra az adott feladat- és hatáskört a 

többcélú kistérségi társulás az adott feladat- és hatáskör közös ellátását nem biztosítja. 

7. A tagönkormányzatok által a Társulásra átruházott hatáskör az Ötv. 9.§. (3) bek. alapján 

tovább nem ruházható. 

8.  A Társulás tagjai összehangolt feladatellátásuk, társadalmi és gazdasági érdekeik 

érvényesítése és településeik fejlesztése céljából a Társuláson belül a Társulás feladatai 

megvalósítása céljából – szükség esetén több - mikro társulást hozhatnak létre. A mikro 

társulás tervezett célját és feladatát azonban véleményezés céljából előzetesen a Társulási 

Tanács elé kell terjeszteni. 

9. A Társulás tagönkormányzatai egyes önkormányzati feladataikat a Társulás keretén belül 

a Ttv. 8.§, 9.§, és 16.§-a szerinti intézményi társulás útján is elláthatják a jelen 

megállapodás és a Ttv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

10. A Társulás a feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 

gazdálkodó szervezetet alapíthat. A Társulás csak olyan vállalkozásban vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

11. A Társulás a II/3. pontban meghatározott feladatellátása során: 

- szakmai és komplex program előkészítő, 

- javaslattevő, 

- programmenedzselő, 

- koordináló, 

- döntést hozó,  

- a döntések végrehajtását felügyelő,  

- szervei útján végrehajtó tevékenységet folytat. 



 36 

12. A Megállapodás II/3. pontjában meghatározott feladatok tekintetében a Társulás az Egri 

kistérségre az összehangolt és szervezett feladatellátás érdekében összehangolt térségi – a 

Megállapodásban rögzített szolgáltatásokra vonatkozó – egybevont adatbázist működtet. 

Az adatbázissal szemben támasztott követelmény, hogy alkalmas legyen a térségi, ágazati 

tervek, projektek elkészítésére és biztosítsa a megalapozott elemzés feltételeit. 

III. 

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI 

III/A. 

A Társulás döntést előkészítő, koordináló és végrehajtás szervező feladata 

1. A Társulás a feladatok megvalósítása során az e fejezet 2.-6. pontjaiban foglaltak szerint 

jár el. 

2. A programok tervezése és előkészítése során:  

- számba kell venni, hogy milyen önkormányzati erőforrások vehetők igénybe a célok 

megvalósításához, 

- fel kell mérni milyen egységes kedvezmény vagy támogatási rendszer kidolgozása és 

működtetése indokolt, 

- fel kell kutatni a szóba jöhető állami, közösségi és nem állami külső és helyi 

forrásokat, 

- meg kell vizsgálni, hogy más kistérségekkel történő együttműködésnek milyen 

lehetséges eljárása és módozata lehet, az ilyen irányú alternatíva elemzését előnyeivel 

és hátrányaival kimutatásával számba kell venni, 

- fel kell tárni, hogy a tervezés során a Társulás települései és más érintettek 

érdekviszonyait milyen módon lehet összehangolni, 

- számba kell venni az egyes programok tervezésénél a lehetséges együttműködők teljes 

körét. 

3. A Társulás a program előkészítés munkafázisát követően a programmenedzselés során: 

- figyelemmel kíséri és az elbírálásig gondozza a projekteket (útját figyelemmel kíséri, a 

szükséges hiánypótlásokat teljesíti), 

- gondoskodik a döntést követően a végrehajtás érdekében szükséges szerződések 

megkötéséről, az önkormányzati szabályozások előkészítéséről, 

- intézkedik a megvalósítás érdekében szükséges pályázati kiírások előkészítéséről és a 

pályázatok lebonyolításáról. 

4. A Társulás koordináló feladatkörében egyrészt az adott cél megvalósulásáig, másrészt - 

ha az adott tevékenység folyamatos működtetést igényel - valamennyi résztvevő munkáját 

összefogja, szervezi. 

5. A Társulás a döntések végrehajtásának felügyelete (figyelemmel kísérése) során: 

- komplex módon elemzi a végrehajtást a cél megvalósulása szempontjából,  

- a végrehajtás tapasztalatai alapján - a hatékonyabb és magasabb szintű ellátás 

biztosítása céljából - a Társulási Tanácsot összefoglaló elemzéssel és javaslattal 

tájékoztatja. 
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6. A döntésekhez a Társulás felhasználja az információs térségi adatbázist. Annak 

kialakításáig a Társulásban résztvevő önkormányzatok jegyzői közreműködésével kell az 

elemzéshez szükséges adatbázist összegyűjteni. 

 

III/B. 

Szakmai feladatok 

III/B/1. 

Nevelés és oktatás feladatok 

1. A Társulás feladatai az önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói 

irányítási tevékenységével összefüggésben: 

a. fenntartói törvényességi, szakmai ellenőrzési feladatok közös megszervezése, 

összehangolása, ellátása, 

b. közoktatási (fenntartói, intézmény) mérési és értékelési rendszerek megszervezése, 

összehangolása, közös működtetése, 

c. pályázatfigyelés, közös pályázat beadása, 

d. egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és 

együttes javaslatot készít a térség demográfiai mutatói alapján a tanulócsoportok 

számára és létszámára, 

e. az önkormányzatok óvodai nevelés ellátási kötelezettségét is figyelembe vevő 

megoldásokat dolgoz ki, 

f. a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös 

alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, 

meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi 

tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek 

megfelelő oktatást, 

g. koordinálja és előkészíti a szükséges intézmény integrációval összefüggő 

feladatokat, előkészíti a közoktatási megállapodásokat és a közös feladatellátás 

érdekében dönt a közös intézményfenntartás létrehozásáról és fejlesztéséről, 

h. működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, iskola-igazgatói, óvoda-iskolaközi 

szakmai munkaközösségeket, 

i. szakmai napokat és kihelyezett szakmai konferenciákat szervez, 

j. kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre, 

2. A Társulás biztosítja a társult önkormányzatok részére  az alábbi pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokat az ehhez szükséges hatáskörrel rendelkező intézmény útján: 

a. - pedagógiai értékelés, 

b. - szaktanácsadás, 

c. - igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, 

d. - térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése. 

e. - térségi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, rendezése. 

f. - tanuló tájékoztatási, tanácsadó szolgálat. 

g. - pedagógiai kiadvány szerkesztése, kiadása. 
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3. A Társulás az önkormányzatok kizárólagosan térségi szintű feladataként ellátja az alábbi 

pedagógiai szakszolgálati tevékenységeket  a szakmai intézményekkel kötött 

megállapodás szerint : 

a. - logopédiai ellátás, 

b. - gyógy-testnevelés, 

c. - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás. 

4. A Társulási Tanács által elfogadott Kistérségi Közoktatási Intézkedési Tervben szereplő 

önkormányzatok kijelentik, hogy közoktatási feladataikat önálló intézményfenntartóként, 

vagy  együttesen közoktatási intézményfenntartó mikro társulások szervezésével, jelen 

Társulás keretein belül látják el, a mikro társulásról a Társulási Tanács határozattal dönt. 

 

III/B/2. 

Szociális ellátási feladatok 

1. Szociális alapszolgáltatási feladatok közül a társult önkormányzatok területén a társulás 

koordinálja a 

a. Házi segítségnyújtás. 

b. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat. 

A Társulás vizsgálja a szociális alapszolgáltatási feladatok közül a családsegítés feladat 

közösen történő ellátásának lehetőségeit és a működő vagy tervezett intézményei 

támogatására pályázatot nyújthat be. 

 

III/B/3. 

Egészségügyi feladatok 

(Egészségügyi alapellátás keretében a központi  

orvosi ügyelet közös szervezése és fenntartása) 

1. A Társulás közös központi orvosi ügyeleti rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek 

célja a kistérség önkormányzatainak kötelező, az egészségügyi alapellátás körébe tartozó 

feladatának magas színvonalon történő hatékony ellátása. 

2. A Társulás feladata: 

a. A központi háziorvosi ügyelet Eger székhellyel történő működtetésének közös 

megszervezése, mind a felnőtt, mind pedig a gyermek lakosság részére a tag 

önkormányzatok területén. 

b. Az egészségügyi alapellátás körzetei kialakításának összehangolása. 

c. Információs hálózat működtetése, amellyel a helyben szokásos módon tájékoztatást ad 

a társult önkormányzatoknak, az azok által fenntartott intézményeknek, illetve a 

kistérség területén (fenntartótól függetlenül) működő intézményeknek a feladatellátás 

folyamatáról és eredményéről. 

3. A Társulás az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan pályázatot nyújthat be, figyeli a 

pályázati lehetőségeket és segíti a Társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázat 

elkészítésében. 
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4. Az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos speciális eljárási szabályok: 

A Társulási Tanács az ügyeleti tevékenységet ellátó személy vagy szervezet 

kiválasztásáról egyhangúan dönt. Egyhangú döntés hiányában a Társulási Tanács 30 

napon belül megismételt ülésén a Társulás tagjai az általános döntéshozatali szabályoknak 

megfelelően döntenek. 

5. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ügyeleti rendszer működtetése 

során az OEP finanszírozáson felül jelentkező előzetesen a Társulási Tanács által 

befogadott, indokoltnak minősített költségeket lakosságszám-arányosan viselik. 

 

III/B/4. 

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem 

Gyermekjóléti alapellátási feladatok 

A) Gyermekek átmeneti gondozása feladatok közül biztosítja: 

a. Helyettes szülői hálózat, 

b. Gyermekek átmeneti otthona, 

c. Családok átmeneti otthona működtetését 

B) Gyermekek napközbeni ellátása feladatok közül: 

a. Családi Napközi hálózat működtetését 

a Társulás  saját intézményének – Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézménye –  fenntartásával, 

bérleti szerződéssel és szolgáltatás vásárlásával együttesen biztosítja. 

A Társulás vizsgálja a gyermekjóléti alapellátások minél teljesebb körű közösen történő 

ellátásának lehetőségeit és a működő vagy tervezett intézményei támogatására pályázatot 

nyújthat be. 

Részletes szakmai feladatokat az intézmény SZMSZ-e tartalmazza. 

 

III/B/5. 

Környezet- és természetvédelem, valamint hulladékkezelés 

Állati eredetű hulladékok kezelése 

A Társulás összehangolja és megszervezi a kistérségben keletkező állati eredetű hulladékok 

szakszerű ártalmatlanítását, szakszerű elhelyezését. 

A Társulás gondoskodik a meglévő, nem megfelelő állapotú dögkutak, elföldelő helyek 

felszámolásáról, területük kár-mentesítéséről illetve rekultiválásáról.  

A Társulás működteti az Uniós forrás bevonásával létrehozott, az állati tetemek szakszerű 

kezelését, gyűjtését célzó rendszert. 

A Társult települések, megfelelő központi normatív támogatás igénybevételével, valamint az 

ezt szükségszerűen kiegészítő saját forrás biztosításával, megteremtik az állati eredetű 

hulladékok szakszerű elhelyezését biztosító rendszer hosszú távú működtetésének anyagi 

feltételeit. 
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A Társulás jelen pontban meghatározott feladatainak ellátása során a Heves Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással (székhelye: 3300 Eger, Dobó I. tér 2.) 

együttműködve, a Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláson keresztül jár el. A Társulás 

döntései és intézkedései a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működését szabályozó 

dokumentumokkal, feladat és projektmegvalósítás kapcsán tett intézkedéseivel ellentétes nem 

lehet, az azokkal való összhang biztosításáról a Társulásnak minden esetben gondoskodni 

szükséges. 

1. Felméri a közös hulladékgazdálkodási terv készítésének lehetőségét és megvalósulás 

esetén szervezi annak végrehajtását. 

2. A feladatellátást szolgáló pályázatot nyújthat be. 

3. A fenntartható fejlődés megtartása érdekében kistérségi adatbázist működtet. 

 

III/B/6. 

Belső ellenőrzési feladatok 

Az egri kistérséghez tartozó önkormányzatok jegyzője és képviselő- testülete a belső 

ellenőrzési feladatok közös ellátásáról az EKTcT saját munkaszervezetében foglalkoztatott 

belsőellenőrök útján gondoskodik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

92.§-ban, és 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdésében, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) sz. Korm. rendeletben, a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) számú Korm. rendeletben (továbbiakban: Ber.) 

meghatározott feltételek szerint.  

Jelen Társulási Megállapodásban nevesített, képviselő-testületi határozattal átruházott ágazati 

feladat- és hatáskör ellátása az önkormányzatokkal külön kötött Együttműködési 

Megállapodás alapján történik.  

1. A belső ellenőrzés illetékességi területe a társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

2. A belső ellenőrzés hatásköre kiterjed: a belső ellenőrzési feladat ellátásban résztvevő 

társult önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, körjegyzőségeinek, a Társulás 

és munkaszervezetének belső ellenőrzésére, valamint az önkormányzatok, intézményi 

társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, önkormányzatok 

többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati 

költségvetésből juttatott támogatások, céljellegű támogatások felügyeleti jellegű 

ellenőrzésére.  

A belső ellenőrzés részletes feladatit, a feladatellátás eljárási és végrehajtási rendjét a jelen 

megállapodás 3. sz. függelékét képező Együttműködési Megállapodás tartalmazza. 

 

III/B/7. 

Területfejlesztési feladatok 

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása a kistérségi területfejlesztési feladatok tekintetében 

Kistérségi Fejlesztési Tanácsként jár el az 1996. évi XXI. Törvény 10/G.§ (1) bekezdésének 

értelmében, a törvényben meghatározott feladat- és hatáskörök, továbbá eljárási szabályok 

értelemszerű alkalmazásával. Különös tekintettel a következő területfejlesztési feladatok 

ellátására: 
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a) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait. 

b) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek 

figyelembevételével készített területfejlesztési programját és cselekvési tervét 

ellenőrzi azok megvalósítását. 

c) A kistérségi területfejlesztési program figyelembe vételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről 

benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati 

felhívásban is szerepel. 

d) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a 

megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi 

fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására. 

e) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 

Figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros 

együttműködését erősítő felhasználását. 

f)  Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási 

válsághelyzetek kezelésében. 

g) Koordinálja a kistérségben a területfejlesztésben érdekelt szervezetek 

együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 

h) A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit. 

i) Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 

regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási 

szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható források 

feltárása érdekében. 

j) Forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok 

megvalósításához. Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó 

források igényléséhez. 

k) Vállalja, hogy a Társulás a kistérség területfejlesztési koncepciója, a központi és 

regionális pályázatok véleményezése, valamint saját kistérségi programjainak 

finanszírozása érdekében kötendő megállapodások ügyében egyhangúlag dönt. Ennek 

hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésén a Társulás szavazati jogú tagjai 

minősített többségének támogató szavazatával dönt. 

l) Érdekképviseleti feladatot lát el a kistérség, vagy annak önkormányzatai részére. 

Képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben. 

m) Koordinálja a kistérségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt 

szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 

n) Véleményezi az illetékességi területét érintő, és részére megküldött területfejlesztési, 

területrendezési vagy beruházási terveket. 

o) Kidolgozza és elfogadja a kistérség környezetvédelmi koncepcióját és programját. 

p) A Társulási Tanács belföldi és külföldi kistérségekkel megállapodást köthet –az 

együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a térségek összehangolt 

fejlesztésének elősegítése érdekében- szakmai tapasztalatcserék, továbbá közös 

programok, projektek és pályázatok megvalósítására. 

 

A Társulás összehangolja a területén található települési önkormányzatok, gazdasági 

szervezetek térségi hatású fejlesztési elképzeléseit, információk szolgáltatásával elősegíti a 

tervezési munkát és az elfogadott tervek megvalósítását. Ennek érdekében: 
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a) Helyi közszolgáltatások helyzetének áttekintése, véleményezése, ezek közös 

megoldása (ivóvíz, szennyvíz, szilárd- és folyékony hulladék, gázellátás, 

kéményseprés). 

b) A térséget ellátó intézmények, szervezetek munkájának véleményezése. 

c) Tömegközlekedés összehangolásának véleményezése. 

d) A Társulás több települését érintő közös rendezvények szervezése. 

A területfejlesztési feladatok ellátásával kapcsolatos speciális szabályok: 

Külön koncepciót és programot készít a társulás székhely települését és a környező 

településeket érintő fejlesztésekre, így különösen Egert és a környező települések ellátását 

biztosító szolgáltatások, valamint az infrastruktúra fejlesztésére. 

 

III/B/8. 

Közművelődési, közgyűjteményi  feladatok ellátása 

A Társulás a tagönkormányzatok településein élők számára közvetve vagy közvetlenül 

hozzáférést biztosít, olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, mozgókönyvtárak 

közös szervezéséhez, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti ki. 

A Társulás feladata közvetve vagy közvetlenül: 

1. a szolgáltatási rendszerhez tartozó községi könyvtár gazdaságos könyvellátásának 

megoldása, a gyűjtemény sokoldalú hasznosítása; 

2. a település igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és 

cserélődő könyvkínálat biztosítása; 

3. a letéti állomány szakszerű gyarapításának, feltárásának, elektronikus eszközökkel való 

visszakereshetőségének biztosítása; 

4. közhasznú, közérdekű és helyismereti információk szolgáltatása; 

5. a fogyatékkal élők, a nemzeti és etnikai kisebbségek speciális gyűjteményi igényeinek 

kielégítése; 

6. közösségi szolgáltatások (könyvtári rendezvények, programok, kiállítások) biztosítása; 

7. a községi könyvtáros szakmai munkájának segítése, módszertani gondozás, továbbképzési 

lehetőségek biztosítása; 

8. kiegészítő szolgáltatások (könyvkötészet, technikai, műszaki) biztosítása. 

 

IV. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE 
IV/1. 

A tagsági jogviszony keletkezése 

1. A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületi (közgyűlési) 

határozattal mondják ki a Társulásban való részvételüket. A Tagok ezen Megállapodás 

aláírásával, a lefektetett elvek és célok elfogadásával kötelezettséget vállalnak arra 

vonatkozóan, hogy a többcélú kistérségi társulásban együttműködnek, egyben kijelentik, 

hogy rendelkeznek a szükséges testületi felhatalmazással a Társulásban való részvételhez, 

a Társulási Megállapodást valamennyi tag önkormányzat képviselő-testülete minősített 

többséggel hozott – a Megállapodás záradékában nevesített - határozatával jóváhagyja. 
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2. Az egyes önkormányzatok saját belső szabályzatukban foglaltak szerint hagyják jóvá a 

pénzügyi kötelezettségvállalással járó, a Társulás vagyonán és forrásain túli, az 

önkormányzatok külön többlet-finanszírozását érintő döntéseket. 

3. A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített 

többséggel hozott döntése szükséges: 

- a Megállapodás jóváhagyásához; 

- a Megállapodás módosításához; 

- a Megállapodás megszüntetéséhez; 

- a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 

- a Megállapodás év közben történő felmondásához. 

-  

IV/2. 

A tagsági jogviszony és a Társulás megszűnése 

1. A Társulásból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve a naptári év utolsó 

napjával lehet. A kiválásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a települési 

önkormányzat képviselő-testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a 

Társulás tagjaival - a Társulás elnökén keresztül - írásban közölni. 

2. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott képviselő-testületi 

határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, 

amelyik a Megállapodásban meghatározott kötelezettségének az elnök ismételt, a 

kötelezettség teljesítésére határidőt megállapító írásos felhívására határidőben nem tett 

eleget. A kizárásra okot adó kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a tag a 

Társulás céljainak megvalósításához szükséges pénzügyi hozzájárulás, befizetés 

teljesítésével az esedékességtől számított hat hónapot meghaladó késedelembe esik, vagy 

a Társulási Tanács által a Megállapodásban meghatározott célok megvalósításához 

szükséges többletforrás befizetési kötelezettségének a tag a Tanács döntésében megjelölt 

határidőben ismételt felszólítás ellenére nem tett eleget. A tagság a döntés kézbesítésével 

szűnik meg. 

3. Nem szüntethető meg a tagság mindaddig, amíg a tagsági jogviszonyát megszüntetni 

szándékozó tag tagsági viszonyával összefüggő kötelezettségét maradéktalanul nem 

teljesítette. 

4. A tagság megszűnik továbbá: 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 

- a Társulás megszűnésével. 

5. A Társulás megszűnik: 

- ha a Társulás tagjai a Társulás megszüntetését minősített többséggel hozott képviselő-

testületi határozatukkal kimondják, 

- ha a Társulás tagjainak száma a Ktt. melléklete szerinti kistérségbe (továbbiakban: 

kistérség) tartozó önkormányzatok felére csökken, vagy a területfejlesztési feladatok 

Társuláson keresztül történő ellátását a kiválás(ok) következtében nem valamennyi, a 

kistérségbe tartozó önkormányzat vállalja, 
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- ha a tagok együttes lakosságszáma nem éri el a kistérség lakosságszámának 60 %-át, 

illetve 50 %-át, ha a Társulás tagjainak száma eléri a kistérségbe tartozó települések 

számának 60 %-át. 

 

IV/3. 

A Társulás tagnyilvántartása 

1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog 

megállapításának alapja. 

2. A Megállapodás 3. sz mellékletét képező tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 

- a tag-önkormányzat megnevezését; 

- a belépés időpontját (Megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó képviselő-testületi 

ülésről készült hiteles jegyzőkönyvi kivonat száma); 

- a tagság megszűnésének időpontját. 

3. A tagnyilvántartást a Társulás munkaszervezete vezeti és aktualizálja.  

 

IV/4. 

A Társulás szervei 

1. A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke, elnökhelyettesei, a Társulás 

mikro társulása(i), intézményi  társulása(i), a Társulás tevékenységének és 

gazdálkodásának ellenőrzése céljából a Társulási Tanács Pénzügyi Bizottsága, a Társulás 

szakmai, az ágazati közszolgáltatási feladatokat előkészítő és felügyelő állandó és eseti 

bizottsága(i), a Társulásban tagként résztvevő önkormányzatok jegyzőinek szakmai 

kollégiuma, valamint a Társulás munkaszervezete. 

2. A Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa egyben kistérségi fejlesztési tanácsként is 

működik a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt 

módosító 2004. évi LXXV. törvényben meghatározott feladat- és hatáskörben, továbbá 

eljárási szabályok alkalmazásával. 

 

IV/4/1. 

A Társulási Tanács 

1. A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács gyakorolja a 

Megállapodásban meghatározott feladat-és hatásköröket. 

2. A Társulási Tanácsot a Társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 

helyettesítésének rendjéről a képviselő-testületek rendelkeznek, amely határozatukat 

kötelesek a Társulás elnökének megküldeni. A Társulási Tanács alakuló ülését Eger 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere hívja össze a Megállapodásnak 

valamennyi résztvevő önkormányzat részéről történő aláírását követő tizenöt napon belüli 

időpontra. A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki a Társulás megalakulását. 

3. A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, az 

elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyetteseket választ, meghatározza a 
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helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot 

tehet. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. 

4. A Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettesei megválasztása során a Tanács titkos 

szavazással dönt, a társulási megállapodás V/4.3 pontjában foglaltak szerint. 

5. A Társulás minden tagját a döntéshozatnál egy szavazat illeti meg. 

 

IV/4/2. 

A Pénzügyi Bizottság 

1. A Társulás működésének és tevékenységének ellenőrzésére a Tanács alakuló ülésén 3 tagú 

Pénzügyi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre. A Bizottság elnökét és 

tagjainak több mint a felét a Társulási Tanács tagjai közül kell megválasztani. A Bizottság 

elnökének és tagjainak a személyére valamennyi tag tehet javaslatot. A Bizottság tagjait és 

elnökét a Társulási Tanács a jelöltek közül választja meg. A Bizottság tagjainak és 

elnökének megbízatása a Társulási Tanács tagjai megbízatásának megszűnéséig tart. 

2. A Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre: 

 a Tanács és szervei által végzett feladatok elvégzésének és minőségének ellenőrzése, 

eredményének előzetes értékelése; 

 a pénzfelhasználás ellenőrzése; 

 az éves költségvetési határozat-tervezet és az éves beszámoló előzetes véleményezése; 

 a tagok és a Társulási Tanács elé terjesztendő pénzügyi jelentések, beszámolók 

vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése a Társulási Tanács részére. 

3. A Bizottság köteles közvetlenül a tagoknak írásbeli észrevételben jelezni, ha 

jogszabályba, a Társulási Tanács döntésébe ütköző vagy a Megállapodást, illetve a tagok 

érdekeit sértő intézkedést, mulasztást tapasztal. 

4. A Bizottság üléseit a Bizottság elnöke hívja össze. Az ülés összehívására az ülés napját 

legalább nyolc nappal megelőzően írásban, elektronikus úton vagy távbeszélő útján 

küldött értesítéssel kerülhet sor. A Bizottság ülését bármelyik bizottsági tag összehívhatja 

az ok és a cél megjelölésével, ha a Bizottság összehívására vonatkozó kérelmüket a 

Bizottság elnöke nyolc napon belül nem teljesíti. 

5. A Bizottság határozatképes, ha az ülésen legalább 2 fő jelen van. A Bizottság határozatait 

egyszerű szótöbbséggel hozza, minden bizottsági tagnak egy szavazata van. A Bizottság 

üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvére 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

6. A Bizottság részletes ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Társulási Tanács hagy 

jóvá. 

7. A Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 

gondossággal kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a 

Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 
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IV/4/3. 

A Társulás Elnöksége
1
 

IV/4/4. 

A Társulás Elnöke 

1. Az Elnök ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a Társulási Tanács - a Megállapodás 

keretei között - megbízza. 

2. Az Elnök a döntését a két Elnökhelyettes véleményének kikérését követően hozza meg, 

amely határozatnak minősül. 

3. Az Elnök döntését nem lehet végrehajtani, ha ellene a Társulási Tanács tagjainak 

egynegyede az írásban közölt döntés megküldésétől számított három munkanapon belül 

írásban kifogást emel. A kifogásolt döntésről a Társulási Tanács a következő ülésén dönt. 

4. Az Elnök döntéséről írásbeli kivonatot kell készíteni. A kivonatot a Társulási Tanács 

Elnöke tizenöt napon belül megküldi a Társulás tagjainak. 

5. A Társulás Elnöke az Elnökhelyettesek közreműködésével segíti a Társulás szerveinek a 

munkáját, közreműködik a Társulási Tanács ülésének előkészítésében, kapcsolatot tart a 

Társulási Tanács tagjaival, és közreműködik a döntések végrehajtásában. 

6. A Társulási Tanács a költségvetés megállapítását és a végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadását, valamint jogszabály vagy a Megállapodás által meghatározott feladat- és 

hatásköreit az Elnökre nem ruházhatja át. 

7. Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus 

idejére választja meg. Az elnök személyére a Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A 

Társulás elnökének megválasztása során a Tanács titkos szavazással dönt, melynek 

eredményességéhez 9 tag és legalább a Társulás összlakosságának felét képviselők igen 

szavazata szükséges.  

8. A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül az általános elnökhelyettes, 

akadályoztatása esetén a fejlesztési ügyekért felelős elnökhelyettes, mindhármuk 

akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által megbízott polgármester önállóan látja el.  

9. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 

határozza meg. 

 

 

IV/4/5. 

A Társulás Elnökhelyettesei 

 

1. A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából 

2 fő elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettesek személyére a Tanács elnöke tehet 

javaslatot. A Társulás általános és fejlesztési ügyekért felelős elnökhelyettesének 

megválasztása során a Tanács titkos szavazással dönt, a társulási megállapodás V/4.3 

pontjában foglaltak szerint. 

 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezve 
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IV/4/6. 

Mikro társulás 

 

1. A mikro társulás a Társulás azon tagjaiból jöhet létre, amely tagok jelen Megállapodással 

létrehozott Társulás keretein belül külön megállapodással a kistérségen belül az 

önkormányzatok egy vagy több kötelező alapellátási feladatát vagy szabadon választott 

feladatát együtt oldják meg. A mikro társulás elsősorban az egymással együttműködni 

akaró települések lakosságának alapszolgáltatásait, közszolgáltatásokkal való ellátását 

biztosítja olyan feladat és hatáskörellátás során, amely nem valamennyi – jelen 

megállapodás I/4. pontjában rögzített - társulási tag önkormányzat részvételével valósul 

meg. Abban az esetben, ha a Társulás nem minden tagönkormányzata vesz részt - jelen 

megállapodásban rögzített – közös feladat ellátásában, úgy az érintett Önkormányzatok – 

más feladatellátási forma hiányában - a közös feladat ellátásra mikro-társulást hozhatnak 

létre.    

2. A mikro társulás feladata a külön megállapodásban szereplő feladatok ellátásának 

koordinációja, ellenőrzése, a külön megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel 

kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának 

ellenőrzése.  

3. A mikro társulás működésének szabályait, valamint az általa ellátott feladatokat a 

résztvevők külön megállapodásban szabályozzák, amely megállapodások tartalma nem 

ütközhet jelen társulási megállapodás rendelkezéseivel. A mikro társulási megállapodás 

jelen megállapodásba ütköző rendelkezése semmis.  A mikro társulás nem önálló 

szervezet, nem jogi személy, a Társulás részeként működik. A mikro tárulás az abban 

érintett önkormányzatok részvételével – a fenti 2. pontban meghatározott feladatokra - 

mikro társulási tanácsot hozhat létre, míg a pénzügyi-gazdasági feladatait a mikro társulási 

megállapodásban foglaltak szerint, vagy a Társulás munkaszervezete útján látja el. A 

mikro társulás megalakításához, valamint megszüntetéséhez a Társulás jóváhagyása 

szükséges. A mikro-társulásból adódó jogok és kötelezettségek kizárólag a mikro-

társulásban részt vevő tagönkormányzatokat illetik és terhelik. 

 

IV/4/7. 

Állandó Bizottságok 

1. A jelen Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a megalapozott 

társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulási Tanács Állandó 

Bizottságai. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére 

állandó bizottságokat hozhat létre a Társulási Tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén 

működő gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszerveződő közösségeinek 

képviselőiből. A bizottság tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a 

Társulási Tanács határozza meg. A bizottság elnöke a bizottság javaslatáról, 

intézkedéséről a Társulási Tanács elnökét írásban tájékoztatja. 

2. Tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottságok tagjaira bármely tanácstag 

javaslatot tehet. A bizottságok elnöki feladatait csak a Tanács tagjai sorából e feladatra 

megválasztott tag láthatja el. A bizottság tagjai megválasztása során tagként olyan 

személy javasolható, aki az adott szakterület szakértőjeként dolgozik és tevékenykedik a 
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kistérségben. A bizottságok tagjai közé az ágazati szakembereken túl a finanszírozási, 

működtetési ügyekben jártas bizottsági tagot is kell választani. 

A Társulás állandó bizottsági tagjainak megválasztásra a társulási megállapodás V/4.3 

pontjában foglaltak az irányadók. Ha a megválasztható tagok számához viszonyítva több 

jelölt kapja meg a szükséges szavazatszámot, akkor tag az, vagy azok lesznek, aki, vagy akik 

a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén az azonos szavazatot elnyerők között 

a sorrendet újabb szavazással kell eldönteni. Az újabb szavazás során a több szavazatot kapott 

jelölt válik az ágazati bizottság tagjává. 

 

IV/4/8. 

Eseti bizottság 

1. A Társulási Tanács sajátos, egy vagy több, konkrétan meghatározott feladatának 

előkészítésére és végrehajtására eseti bizottságot hozhat létre. 

2. Az eseti bizottság létrehozására, személyi összetételére és működési rendjére az állandó 

bizottságokra megállapított szabályok irányadóak. Az eseti bizottság feladatait és 

működését a létrehozó társulási tanácsi határozatban kell megállapítani. A Tanács a 

létrehozással egyidőben az eseti bizottság tagjait az állandó bizottsági tagok választására 

vonatkozó szabályok szerint megválasztja.  

 

IV/4/9. 

Jegyzői Kollégium 

1. A Kollégium tagjai a Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői és körjegyzői. 

2. A Kollégium tevékenységét a székhely önkormányzat, Eger Megyei Jogú Város Jegyzője 

koordinálja, szervezi. 

3. A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába esetenként 

bevonhatja a Kollégiumot. A Kollégium kizárólag  szakmai konzultációs szerv. 

4. A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a Kollégiummal. 

5. A Kollégium a Tanács felkérésére eseti jelleggel szavazati jog nélkül közreműködik az 

ülések és a döntések szakmai előkészítésében, a döntések végrehajtásában. 

 

IV/4/10. 

A Társulás Munkaszervezete 

1. A Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntéseinek előkészítését és 

feladatainak végrehajtását – a Megállapodásban meghatározottak szerint - a Társulás által, 

annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveként létrehozott elkülönült 

munkaszervezete közreműködésével látja el. 

2. A munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint, a 

szükséges pénzügyi fedezet biztosítása mellett működhetnek a minisztériumoknak, illetve 

területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat 
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ellátó hálózati munkatársai, valamint az önkormányzati területfejlesztési társulás 

munkatársai. 

3. A munkaszervezet vezetőjét pályázat alapján – a megyei területfejlesztési tanács 

véleményének kikérésével – a Társulási Tanács nevezi ki. 

4. A munkaszervezet feladata különösen: 

a) Előkészíti a Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Tanács üléseit, döntéseit. 

b) Előkészíti a Fejlesztési Tanács döntéséhez elsősorban a kistérség területfejlesztési 

koncepcióját, programját és az ebben foglaltak megvalósítását szolgáló projekteket a 

Kistérségi Cselekvési Tervet. 

c) A kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá teszi a gazdasági és 

társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos 

elképzeléseit. 

d) Folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a 

regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségben működő közigazgatási 

szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi 

források feltárása érdekében. 

e) Közreműködik a társadalmi szervezetek fórumának (pl: Kistérségi Közkincs 

Kerekasztal) működtetésében. 

f) Közreműködik a Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Tanács által az Európai 

Uniós és hazai forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos 

szervezési feladatok ellátásában. 

g) A kistérségben lévő egyes önkormányzatoktól, önkormányzati társulásoktól, 

vállalkozásoktól és civil szervezetektől a pályázatok kidolgozásához, a fejlesztések 

lebonyolításához megbízást vállalhat, mely az a)-f) pontokban meghatározott feladatai 

ellátását nem veszélyeztetheti. 

a) A Társulás intézményének az Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézmény pénzügyi 

gazdasági feladatainak ellátása, 

5. A Társulás vagy a mikro társulások által közvetlenül – a Társulás (mikro társulás) 

működésével kapcsolatos és a Megállapodásban (mikro társulási megállapodásban) 

nevesített egyes feladatokat ellátó – foglalkoztatottak és a Társulás munkaszervezetének 

(és a Társulás által létrehozott egyéb intézmények, költségvetési szervek, gazdasági 

társaságok) vezetője felett a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, míg az egyéb 

munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. A Társulás által létrehozott költségvetési 

szervek gazdasági vezetője feletti munkáltatói jogokat (kinevezés, megbízás, felmentés 

vagy megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása a Társulási Tanács elnökének 

hatásköre. A Társulás munkaszervezete által foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat 

kizárólag a munkaszervezet vezetője gyakorolja. Az intézményi társulások által fenntartott 

intézmények vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat – az intézményi társulás 

jellegétől függően – az intézményi társulás (mikro társulás) társulási tanácsa, vagy az 

intézményfenntartó (mikro-) társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei 

közösen gyakorolják. Jelen pont alkalmazása során egyéb munkáltatói jogok alatt értendő: 

a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 

összeférhetetlenség megállapítása, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 

kiszabása kivételével minden más munkáltatói jog. 
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6. A jelen Megállapodást aláíró tag-önkormányzatok képviselő-testületei a Megállapodást 

jóváhagyó képviselő-testületi határozatukkal és a Megállapodás aláírásával kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a Megállapodásban vállalt közszolgáltatások és a területfejlesztési 

feladatok ellátására kizárólag egy közös szakmai munkaszervezetet működtetnek a 

Megállapodásban részletezett feltételeknek megfelelően. 

7.  A munkaszervezet létszámát a Társulási Tanács évente, a költségvetésről szóló 

határozatában állapítja meg. (4. sz. függelék: A Társulás Munkaszervezetének struktúrája) 

8 A munkaszervezet működésének szabályait részletesen a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. 

 

V.  

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

V/1. 

A Társulási Tanács ülései 

1. A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve, döntését ülésén, határozattal hozza 

(amely tartalma szerint minősülhet az V/2. pont szerinti határozatnak vagy ajánlásnak). 

2. A Társulási Tanács ülésének összehívás és vezetése az elnök által, akadályoztatása esetén 

az I./10 pontba foglalt általános szabályoknak megfelelő módon történik. 

3. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal; 

b) a Megállapodásban, vagy a Társulási Tanács által egyébként meghatározott 

időpontban; 

c) a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül; 

d) a Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak 

kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

4. A Társulási Tanács összehívásának, az ülés előkészítésének rendjét, valamint az 

előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak meghatározását a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 

5. A Társulási Tanács ülése nyilvános. 

6. A Társulási Tanács  

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 

állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 

tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 

tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

7. Az Egri Kistérség Többcélú Társulása (EKTcT) Tanácsa akkor határozatképes, ha az 

ülésen legalább 9 tag jelen van, és a jelenlévő tagok által képviselt települések 

lakosságszáma meghaladja a társulást alkotó települések lakosságszámának felét. 
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8. A Társulási Tanács üléseiről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben 

a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyveire vonatkozó szabályok szerinti 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által 

felhatalmazott társulási tanácstag írja alá. A jegyzőkönyvet az elnök az ülést követő 15 

napon belül megküldi a Heves Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a Társulás 

tagjainak. A jegyzőkönyvre vonatkozó részletes szabályokat a Társulás Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 

9. A Társulási Tanács, mint Kistérségi Fejlesztési Tanács a rá vonatkozó 1996. évi XXI 

törvényben, Tft. és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXV. tv.-

ben és a 258/2004. (IX. 16.) korm. rend.-ben foglaltak szerint tartja üléseit, és hozza 

döntéseit. 

10. A Társulási Tanács által hozott döntéseket a Társulás internetes honlapján teszi közzé. 

11. A Társulási Tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-

testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről. 

12. A Társulási Tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott 

közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a Társulás tevékenységéről. 

 

V/2. 

A Társulási Tanács döntései 

1. A Társulási Tanács döntése (a határozat alább részletezett tartalma szerint) lehet:  

a. határozat, 

b. ajánlás. 

2. A határozat általános érvényű döntés. A működés, egyes feladatok ellátása, pénzügyi 

forrást és vagyoni hozzájárulást igénylő, továbbá szervezeti és személyi döntések 

megjelenési formája. 

Olyan kérdésekben, amelyek az önkormányzatok előzetes döntéseit igénylik és még nem 

hozott ilyen döntést az önkormányzat a Társulási Tanács számára először kizárólag 

ajánlást fogalmazhat meg. Ismételt döntéshozatal esetében a tagönkormányzatok 

képviselő-testületei nem hozhatnak az alapdöntéssel ellentétes döntést. A Társulásban 

résztvevő önkormányzatok - amennyiben külön döntésükre szükség van - a határozatban 

megjelölt döntéstől eltérő, más tartalmú döntést nem hozhatnak. 

Amennyiben külön döntésre van szükség bármely társulási tag-önkormányzat részletes 

indoklással alátámasztott eltérő véleménye esetén a Társulási Tanács a döntés újra 

tárgyalása mellett foglalhat állást.  

Az újratárgyalást a mérlegelhető okok és indokok megjelölésével az aggályokat 

megfogalmazó önkormányzat polgármesterének kell a Társulási Tanács elnökénél 

bejelenteni. 

Az újratárgyalás során lehetőleg megegyezésre kell jutni. A megegyezés sikertelensége 

esetén, ha a döntésnek pénzügyi kihatása van, és a határozatban foglaltakat nem teljesítő, 

azt akadályozó önkormányzat hibájából a Társulásnak kára származik, úgy az igazolt kárt 

az azt okozó önkormányzat köteles a Társulásnak megtéríteni. 
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A határozatban foglaltakat nem teljesítő, annak végrehajtását akadályozó önkormányzat és 

lakossága, a határozat alapján, vagy a határozat alapján kötendő külön megállapodásban 

biztosított szolgáltatásokat nem veheti igénybe. 

 

3. Az ajánlásban a Tanács a Társulás tagjaira olyan szervezési vagy más megoldást 

dolgozhat ki, amely elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét hatékonyabbá teheti. 

Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb működtetéséhez szükséges 

paramétereket. Meghatározza, hogy mekkora számú települési együttműködés esetén 

lehetséges a feladat együttes, hatékony ellátása. 

A Társulás tagjai az ajánlás alapján maguk döntik el, hogy az ajánlásban foglaltakat 

elfogadják-e. Az ajánlás elfogadása az ajánlásban megnevezett és meghatározott 

közszolgáltatások közös ellátását és szervezését jelenti. 

 

V/3. 

A tagok szavazatainak száma 

A Megállapodást aláíró önkormányzatokat a Társulási Tanácsban egy-egy szavazat illeti meg. 

 

V/4. 

A Társulási Tanács döntése meghozatalához szükséges szavazati arányok 

1. Nem születik döntés, és a javaslat újra tárgyalható, ha a döntéseknél blokkoló kisebbségi 

vélemény van. Blokkoló kisebbségi véleménynek minősül a tagok 1/3-os arányának nem 

szavazata. Blokkoló kisebbségi vélemény esetén az újratárgyalás a konszenzus 

létrehozását szolgálja. Ha az újratárgyalás során a konszenzust létrehozni nem lehetett, és 

a kisebbségi véleményt kifejtők nélkül is a cél megvalósítható, a Tanács azonos 

véleményen lévő tagjai és településeik a cél megvalósítása érdekében a feladatot 

megvalósíthatják, s az erre vonatkozó külön megállapodást megköthetik. Ha utóbb a 

megvalósulást követően a szolgáltatáshoz a kisebbségi véleményt kifejtő település(ek) 

csatlakozni kíván(nak), csak akkor csatlakozhat(nak), ha megfizeti(k) azt az igazolt 

többletköltséget és annak Ptk. szerinti kamatát, amely azért merült fel, mert a település(ek) 

nem csatlakozása, távolmaradása miatt az egy társulási tagra eső társulási költség 

magasabb lett. 

2.  A határozati javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely 

meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának több mint a felét (egyszerű többség): 

 a Társulási Tanács tárgyévi munkatervének elfogadása 

 belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 társulás intézményei szakmai beszámolójának az elfogadása 

3. A Tanács jelenlévő tagjai legalább kétharmadának igen szavazata, és az általuk képviselt 

települések lakosságszámának több, mint a fele szükséges különösen (minősített többség): 

- a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat 

benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; 
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- a 2004. évi CVII. törvény 7. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti zárt ülés 

elrendeléséhez; 

- a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, 

illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabásához; 

- a társulás megszüntetésének kezdeményezéséhez; 

- a társult tagok működési célú hozzájárulása összegének megállapításához; 

- a társulási megállapodás módosítása kezdeményezéséhez; 

- közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzése felelősségi 

rendjének, az ilyen ügyekben eljárók felelősségi körének (különösen az eljárás során 

hozott döntésekért felelős személy(ek), testületek) meghatározásához vagy általános 

jellegű közbeszerzési szabályzat elfogadásával, vagy az adott közbeszerzési eljárás 

előkészítését megelőző eseti döntés formájában; 

- a társulás által finanszírozott költségvetési intézmény alapításához, megszüntetéséhez, 

alapító okiratának módosításához. 

Mindazon esetekben, melyekben a Társulási Megállapodás a döntés meghozatalához nem 

ír elő egyszerű többséges, vagy minősített többséget igénylő határozathozatalt, úgy a jelen 

pont szerinti minősített többséggel kell a határozatot elfogadni. 

4.  A Tanács jelenlévő tagjai egyhangú szavazata szükséges: 

- a társulás költségvetésének, a költségvetési beszámolójának elfogadásához; 

- Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához; 

- a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei 

területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a kistérség fejlesztési 

programjai finanszírozására és megvalósítására kötött megállapodáshoz. 

5. Egyhangú döntés hiányában a Tanács 30 napon belül megismételt ülésén az V/4.3. 

pontban rögzített szavazati aránnyal dönt. 

 

V/5. 

A Társulás szerveinek ülései 

1. Az elnök köteles egyeztetni az Elnökhelyettesekkel a Társulási Tanács ülésének 

előkészítése céljából. A koordinációs, végrehajtást ellenőrző munka szervezése érdekében 

az Elnök szükség szerint egyeztet az Elnökhelyettesekkel. 

2. Az Elnök koordináló, döntés-előkészítő munkájáról a Társulási Tanácsot folyamatosan 

tájékoztatja. 

3. A Társulás tagjainak mikro társulása, a Pénzügyi Bizottság, a Társulási Tanács állandó 

bizottsága(i), eseti bizottsága határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. 

Döntéseit, javaslatait a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazatával hozza meg. 

4.  3. pontban felsorolt szervek üléseit elnökük hívja össze, azok összehívását a szervek 

bármely tagja a napirend megjelölésével a szerv elnökénél kezdeményezheti. A Társulás 

működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell 
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megállapítani. Az SzMSz nem tartalmazhat ellentétes rendelkezéseket a Megállapodásban 

szabályozottakkal. 

 

VI. 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

VI/1. 

A Társulás tagjának jogai 

1. Képviselője (a település polgármestere) útján részt vehet a Társulás tevékenységében, 

rendezvényein, céljainak, feladatainak meghatározásában, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat megalkotásában, a Társulás szervezetének kialakításában. 

2. Képviselője választhat és választható a Társulás szerveibe, tisztségeire. 

3. A Társulás tagjának képviselője teljes joggal képviseli saját önkormányzata érdekeit. 

4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

5. Igényelheti és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok és a Társulás szerveinél 

foglalkoztatottak szakértelmét, tapasztalatait és információit. 

6. Igényelheti a Társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra külön megállapodást kötött. 

7. Igénybe veheti a Társulás és a tagok által megállapított és biztosított kedvezményeket. 

8. A Társulási Tanács döntése alapján – a vonatkozó jogszabályi előírások és a támogatás 

nyújtásáról szóló szerződések előírásainak betartásával - részesedhet a Társulás 

tevékenysége révén elért pénzbevételekből (alapítványi támogatások, pályázatok, 

vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 

9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely – tagságának megfelelő – kérdésben, jogosult a 

Társulás törvénysértő döntésének bíróság előtt történő megtámadására. 

10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, 

felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek az 

írásban részükre megküldött, vagy átadott kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül 

kötelesek választ adni, továbbá betekinthet a Társulás irataiba (kivéve azon adatokat 

tartalmazó okiratokat, amelyekbe való korlátlan betekintést jogszabály zárja ki). 

11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben a kisebbségben maradt tagoknak joguk van a 

kisebbségi vélemény rögzítésére és képviseletére. 

12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

 

VI/2. 

A Társulás tagjainak kötelességei 

1. A Tagok kötelesek a Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Működési 

Szabályzatában lefektetett szabályokat, valamint a Társulási Tanács határozatait betartani. 

2. A tagok kötelesek képviselőik útján rendszeresen részt venni a Társulás szerveinek 

munkájában, elősegítve a társulási célok és feladatok közös megvalósulását. 



 55 

3. A tagok kötelesek az önként vállalt feladatokat maradéktalanul teljesíteni. 

4. Kötelesek a Társulás törvényes döntéseinek végrehajtására. 

5. A tagok kötelesek a jelen Megállapodásban, az SzMSz-ben, a Társulás működése során 

megkötendő egyéb szerződésekben lefektetett és a Társulási Tanács által előírt befizetési 

kötelezettségeket határidőre, maradéktalanul teljesíteni úgy, hogy abból sem a 

Társulásnak, annak szerveinek, vagy más tag(ok)nak kára ne keletkezzen. A Társulás 

feladatkörébe tartozó és a településen keletkező ügyekhez a szükséges adatok és 

információk továbbítása a Társuláshoz. 

6. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések 

teljesítése, a vagyon megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 

 

VII. 

A társulás vagyona, gazdálkodása 

VII/1. 

1. A tagok által a Társulásba bevitt vagyon, továbbá a Társulás által szerzett vagyon és 

mindezek szaporulata a Társulás vagyona. A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon 

részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén 

keletkezett materiális és immateriális vagyon. 

2. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, 

gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket. A Társulás olyan vállalkozásban 

vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

3. Társulásban tagként részt vevő önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanoknak 

(tulajdoni illetőségeknek) és a feladatellátást szolgáló ingó dolgoknak a Társulás 

tulajdonába adásáról, átruházásáról vagy azon használati, szolgalmi jogok létesítéséről, az 

azokon végzett beruházások elszámolásáról az érintett felek megállapodásai az 

irányadóak. Ehhez szükséges az ingatlanok (ingatlanrészek) tiszta jogi helyzetének Tagok 

részéről történő biztosítása. 

 

VII/2. 

1. A tagok pénzügyi hozzájárulása és annak megfizetése: 

a. A tag évente a központi költségvetésben az önkormányzatok részére jutatott 

normatíva számítási alapját jelentő tárgyévi lakosságszám, és a Társulás (mikro 

társulás) által ellátott egyes önkormányzati feladatok, szolgáltatások alapján a 2.sz. 

függelék szerint megállapított működési célú hozzájárulást köteles a Társulásnak 

megfizetni. Az egyes tagönkormányzatok által fizetendő működési célú hozzájárulás 

tartalmazza a - valamennyi tagönkormányzat által egységesen - fizetendő alapdíjat, 

valamint az adott tagönkormányzat által Társulás (mikro társulás) keretében ellátott 

egyes feladatokra és igénybevett szolgáltatásokra külön-külön megállapított 

kiegészítő díj, illetve díjak összegét. A működési hozzájárulás összegének 

módosítására bármely tag, az Elnökség tagja, vagy a munkaszervezet vezetője tehet 

előterjesztést – a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének megkérését követően – a 

Társulási Tanácsnak legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig. A 

működési célú hozzájárulás mértékéről valamennyi tagönkormányzat képviselő-

testületének minősített többséggel meghozott határozata alapján a Társulási Tanács 
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dönt. A működési hozzájárulást minden évben két részletben, a mindenkori 

költségvetési határozatban elfogadott határidő szerint kell befizetni az Egri 

Többcélú Kistérségi Társulás számlájára. 

A működési célú hozzájárulás késedelmes megfizetése esetén a tagönkormányzat a 

Ptk. késedelmi kamat számítására irányadó szabályai szerinti késedelmi kamatot 

köteles fizetni.  

b.  A tagönkormányzatok által a Társulás (mikro társulás) felé vállalt pénzügyi 

hozzájárulás nem teljesítésére  irányadó eljárás: 

A Társulás tagönkormányzatai kötelezettséget vállalnak, hogy – jelen módosított 

társulási megállapodás hatálybalépésétől számított 30 napon belül -  a pénzforgalmi 

szolgáltatójuknak  beszedési megbízás teljesítésére adnak felhatalmazást, illetve 

hozzájáruló nyilatkozatot, amelynek alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat 

be a tagönkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához. A Társulás kizárólag a 

tagönkormányzat részéről vállalt – minősített többségű határozatba foglalt – legalább 

60 napja lejárt teljesítési határidejű pénzügyi hozzájárulás beszedése érdekében élhet a 

beszedési megbízás jogával, feltéve hogy a Társulás elnökének a 

jogkövetkezményekre irányuló figyelmeztetést tartalmazó írásbeli fizetési felszólítása 

eredménytelen maradt. A Társulás által a tagönkormányzat részére adott fizetési 

halasztás, részletfizetés a beszedési megbízás alkalmazhatóságát – a kedvezmények 

teljesítési határidején belül -   kizárja. Amennyiben a tagönkormányzatnak biztosított 

fizetési kedvezmény bármely teljesítési (részteljesítési) határideje eredménytelenül 

telik el, úgy a Társulás jogosult minden további intézkedés, figyelmeztetés nélkül a 

beszedési megbízás haladéktalan alkalmazására. 

c. Az a települési önkormányzat, amelyik az adott feladat kistérségi szintű ellátáshoz 

csatlakozott, és a szükséges bármely, jogszabályban, a társulás alapdokumentumaiban 

rögzített és általa elfogadott kötelezettségét nem teljesíti, és ebből a Társulásnak állami 

támogatásból származó bevétel kiesése származik, köteles a bevétel kiesést 

megtéríteni. 

A megtérítési kötelezettség mértékéről, a fizetési határidőről a Társulási Tanács 

költségvetési, illetve zárszámadási határozatában dönt. 

 

2. A pénzintézetnél kezelt Társulási számla feletti rendelkezési jogot a Társulás a 

pénzkezelési szabályzatában rögzíti, mely a Szervezeti és Működési Szabályzat 

melléklete. 

3. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja 

meg. A Társulási Tanács munkaszervezete útján gondoskodik a Társulás költségvetésének 

végrehajtásáról. A Társulás költségvetése magába foglalja a Társulás által létrehozott és 

fenntartott intézmények költségvetését is. 

4. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulásban ellátott 

feladatokhoz kapcsolódó, ösztönző elemet is tartalmazó központi költségvetési 

hozzájárulásokat, támogatásokat a Társulás igényli. 

5. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, 

az erről történő elkülönített információ-szolgáltatásra, az előirányzat gazdálkodásra, az 

évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67-74. § és 75-77. §, valamint a 79-



 57 

83. §-ainak a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, 

hogy a képviselő-testület hatáskörét a Társulási Tanács gyakorolja, a polgármester részére 

meghatározott feladatokat a Társulási Tanács elnöke, a jegyző részére meghatározott 

feladatokat a Társulás munkaszervezetének vezetője látja el. 

6. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács fogadja el. 

7. A gazdálkodás jogszerűségét a Tanács Pénzügyi Bizottsága ellenőrzi. A Pénzügyi 

Bizottság jelentése mellett a Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol a 

társulás gazdálkodásáról, valamint a közös célú kiadásokról. 

8. A Társulás szabadon választhatja meg számlavezető hitelintézetét, az általa létrehozott, 

fenntartott költségvetési szervek, valamint a Társulás keretében működő 

intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek csak e 

hitelintézetnél vezethetik költségvetési elszámolási számlájukat. 

 

VII/3. 

1. Közös intézmények fenntartása, finanszírozása: 

a) A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési 

intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőiket; 

b) A közös intézmények fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami 

költségvetési normatívákból történik. A normatívák és azok leigénylése, 

felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik; 

c) A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban 

résztvevők a Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák 

meg. A közös fenntartású intézmények normák által nem fedezett kiadásai 

forrásául a Tanács dönthet pótbefizetés elrendeléséről is. A közösen fenntartott 

intézmények fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében 

kell megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt. 

2. A Társulás gyermekjóléti feladatai ellátása céljából, önállóan működő jogkörrel az  

Eger Kistérség Gyermekjóléti Intézménye (3300 Eger, Mocsáry L. út 1.) fenntartásáról 

gondoskodik 

Ezen intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulás Munkaszervezete bonyolítja le 

 

VII/4. 

Társulási tagság megszüntetése, vagyoni kérdések rendezése 

1.  Amennyiben a  Társulás  valamely tagja  tagsági  jogviszonyának  megszűnése  felmondás, 

kilépés,  kiválás, kizárás, útján szűnik meg, úgy a Társulás és a volt tagja a jogviszony 

megszűnésének időpontját követő 60 napon belül kötelesek egymással elszámolni, és a volt 

tagot megillető vagyonról és annak kiadási módjáról, határidejéről a volt tagot terhelő további 

kötelezettségekről és megillető jogokról megállapodást kötni. 

 

 2. A megállapodás alapelveit a felek az alábbiak szerint rögzítik: 

 

      -    A  kistérségi  feladatellátás  érdekében  nyújtott  támogatással  létrehozott  vagyon  -  
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az  aktiválást követően    - ingatlanvagyon  esetében 10  évig,  más vagyon  esetében  5  

évig  nem adható ki, ezért az ezen korlátozás alá  eső  vagyontárgyak  felosztását  kizárás, 

kiválás  és  felmondás  esetén  tagok  nem követelhetik.  

 

      -   a Társulásból történő kiválás, kizárás, felmondás esetén a Társulás volt tagja által a 

Társulásba bevitt egyéb ingó és ingatlan vagyonnal el kell számolni. Annak természetbeni 

kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a 

Társulás feladatainak ellátását, amely esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött 

szerződés alapján használati díj illeti meg. 

 

      -  a közös kötelezettségvállalás esetén - a kötelezettségvállalás időtartama alatt - 

kilépésnek, kiválásnak, felmondásnak nincs helye. Amennyiben a tag ennek ellenére 

megszünteti tagi jogviszonyát, úgy az ezzel okozott teljes kárt köteles a Társulás és a 

Társulás többi tagja felé megfizetni. 

      -   a Társulás és a társulás tagjai részéről a volt taggal szembeni – megállapodásban nem 

rendezett - követelések érvényesítésére a Ptk. szabályai az  irányadóak. 

  

3. Amennyiben a tag, a társulási  megállapodásban  foglalt kötelezettségét  megszegi,  úgy  

az ezzel a Társulásnak     okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

4. Amennyiben a Társulásból kilépő, vagy kizárt önkormányzat közös forrásból megvalósuló 

közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a Társulási Tanács 

döntésével megvalósuló beruházásban az önkormányzati hozzájárulást ne fizesse meg, az 

így létrehozott vagyonból követeléseit nem érvényesítheti azonnal. 

 

5. Ha a tagönkormányzat a Társulási Tanáccsal szemben fennálló kötelezettségét nem 

teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg ezen 

kötelezettségét maradéktalanul nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége 

számára az általános szabályok szerint nyílik meg. 

 

6. A kilépő vagy kizárt tagot, amennyiben a megállapodás létrejött, a Társulás könyveiben 

nyilvántartott vagyonból, a megállapodás szerinti vagyonrész illeti meg. 

 

7. A tagsági jogviszony megszűnése esetére a volt tagot a Tanács által előírt és a volt tag 

által ténylegesen teljesített működési célú hozzájárulás címén megfizetett pénzügyi 

teljesítése kapcsán visszatérítés nem illeti meg, ezen a címen a Társulással szemben 

követelést nem támaszthat. 

 

VIII. 

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

1. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a 

tagok a Társulás fennállása alatt teljesített hozzájárulásaik – ide nem értve a működési 

hozzájárulást és a feladat ellátás költségei címén megfizetett hozzájárulást - arányában a 

végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell a Társulás tagjai 

között felosztani. 

2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás vagyonát vagyonfelosztási 

szerződésben osztják fel „a vagyon keletkezésekor elfogadott elveknek megfelelően”.  
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3. A felosztás elvei a következők: 

 Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a 

vagyonszaporulat létrejöttéhez (saját vagyon, állami források, egyéb 

támogatások). 

 Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat 

egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a 

megszűnéskor az önkormányzatot. 

4. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a társulási tulajdon megszűntetése nem 

történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását 

veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon.  

5. A vagyonfelosztás és a vagyoni igények kielégítése során ezért a Társulás tagjai olyan 

polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a 

közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

6. A vagyonfelosztást lezáró elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a 

feladatot ellátó és átvállaló társulás, önkormányzat(ok) vagy egyéb szervezet, személy 

használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 

biztosítása érdekében a használati jog gyakorlásának átengedése feltételeiben állapodnak 

meg. 

 

IX. 

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen Megállapodás valamennyi társult önkormányzat közül az azt utolsóként jóváhagyó 

önkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá. A Megállapodás 

időközi módosítással érintett rendelkezései az azt utolsóként jóváhagyó önkormányzat 

képviselő-testületének határozatával válik hatályossá. 

2. Jelen Megállapodással létrehozott Többcélú Kistérségi Társulás a társult önkormányzatok 

között hatályban lévő együttműködési megállapodásokat, társulásokat jogutódként 

változatlan tartalommal elfogadja, s az abban foglaltakat a továbbiakban is maradéktalanul 

végrehajtja. 

3. Jelen Megállapodással létrehozott Társulás együttműködhet más társulással, illetve helyi 

önkormányzattal, egyes közszolgáltatásokat külön megállapodás alapján közösen 

biztosíthatnak, közös fejlesztéseket, beruházásokat valósíthatnak meg. 

4.  A jelen Megállapodást aláíró tag-önkormányzatok képviselő-testületei a Megállapodást 

jóváhagyó képviselő-testületi határozatukkal és a Megállapodás aláírásával tudomásul 

veszik, hogy a 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 

– a tag-önkormányzatok előtt ismert feltételekkel - benyújtandó pályázaton elnyert 

támogatásból létrehozott vagyon az aktiválást követően ingatlanvagyon esetében 10 évig, 

más vagyon esetében 5 évig nem idegeníthető el, kivéve a Korm. rendelet 16. § a)-b) 

pontjában meghatározott esetköröket. A tag-önkormányzatok a Megállapodás aláírásával 

tudomásul veszik - egyben kötelezettséget vállalnak annak teljesítésére -, hogy 

amennyiben a Társulásból történő kilépés eredményeként a Társulás nem felel meg a 

pályázat alapjául szolgáló – Korm. rendelet 1. § ab) vagy 1. § ba) pontjaiban foglalt 

feltételeknek, úgy a Társulásból kilépő önkormányzat(ok) köteles(ek) a kilépő 
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önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget az Áht. 

szerint számított kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni. 

5. A Megállapodást a Társulás megalakulását követő, a Megállapodás módosításait annak 

hatálybalépését követő tizenöt napon belül a Társulási Tanács elnöke megküldi a Heves 

Megyei Kormányhivatal vezetőjének, aki arra tizenöt napon belül törvényességi 

észrevételt tehet. 

6. A Társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi 

támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások 

felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

7. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék 

és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a kormány által kijelölt szerv, a fejezetek 

ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai 

és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik. 

8. A Társulási Megállapodás mellékletei: 

- 1. sz. melléklet: Egri Kistérség Többcélú Társulásának Alapító Okirata;  

- 2.sz. melléklet: Társulás részére a tagönkormányzatok által átadott feladat-, és 

hatáskörök 

- 3. sz. melléklet::  A Társulás Tagnyilvántartása 

- 1.sz. függelék:  Tagönkormányzatok lakosságszáma 

- 2.sz függelék:  Tagdíjak, hozzájárulások 

- 3.sz. függelék: Együttműködési Megállapodás a belső ellenőrzési feladat 

ellátásáról 

- 4. sz. függelék: A Társulás Munkaszervezetének struktúrája 

9. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a Megállapodásból eredő vitás 

kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a preambulumban hivatkozott és más 

vonatkozó jogszabályok, valamint az SzMSz rendelkezései és a Társulási Tanács döntései az 

irányadóak. 

 

Kelt Egerben, 2011. ……………hó…….napján 
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Záradék:  

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást annak valamennyi mellékletével együtt az alábbi 

képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait önmagukra és testületeikre vonatkozó kötelező 

rendelkezésként: 

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 

257/2010.(VI.24.) sz.határozatával 

305/2009.(V. 28.) sz. határozatával 

342/2004. sz. határozatával 

7/2005. (I.20.) sz. határozatával 

806/2005.(XII.15.) sz. határozatával 

151/2007.(IV.26.) sz. határozatával 

464/2007. (X.25.) sz. határozatával 

 

Andornaktálya község képviselő-testülete 

41/2009.(05. 25.) sz. határozatával 

43/2004. sz. határozatával 

2/2005. (I.25.) sz. határozatával 

13/2006. (I.30.) sz. határozatával 

32/2007. (IV.23.) sz. határozatával 

72/2007. (X.30.) sz. határozatával 

 

Demjén község képviselő-testülete 

54/2009.(V.20.) sz. határozatával 

24/2004. sz. határozatával 

1/2005. (I.11.) sz. határozatával 

122/2005. (XI.29.) sz. határozatával 

36/2007. (III.28.) sz. határozatával 

117/2007 (X.26.) sz. határozatával 

 

Egerbakta község képviselő-testülete 

49/2009.(V. 27.) sz. határozatával 

65/2004. sz. határozatával 

1/2005. (I.25.) sz. határozatával 

100/2005.(XI.30.) sz. határozatával 

38/2007. (IV.25.) sz. határozatával 

154/2007. (X.08) sz. határozatával 

 

Egerszalók község képviselő-testülete 

55/2009.(V. 27.) sz. határozatával 

39/2004. sz. határozatával 

2/2005. (I.19.) sz. határozatával 

3/2006. (I.25.) sz. határozatával 

40/2007. (IV. 25.) sz. határozatával 

129/2007 (X.17.) sz. határozatával 

 

Egerszólát község képviselő-testülete 

37/2009.(V. 26.) sz. határozatával 

48/2004. sz. határozatával 

16/2005. (I.26) sz. határozatával 

99/2005. (XI.30.) sz. határozatával 

26/2007. (IV.24.) sz. határozatával 

75/2007. (X.30.) sz. határozatával 

 

Feldebrő község képviselő-testülete 

40/2009(V.26.). sz. határozatával 

74/2007 (X.25.) sz. határozatával 

 

Felsőtárkány község képviselő-testülete 

63//2009.(V. 26.) sz. határozatával 

59/2004. sz. határozatával 

9/2005. (I.20.) sz. határozatával 
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130/2005. (XII.15.) sz. határozatával 

66/2007. (V.08.) sz. határozatával 

147/2007. (XI.13.) sz. határozatával 

 

Kerecsend község képviselő-testülete 

37/2009.(VII.21.) sz.határozatával 

17/2004. sz. határozatával 

1/2005. (I.19.) sz. határozatával 

93/2005.(XII.20.) sz. határozatával 

30/2007. (V.07.) sz. határozatával 

60/2007. (X.29.) sz. határozatával 

 

Maklár község képviselő-testülete 

10/2009.(V.14.) sz. határozatával 

35/2004. sz. határozatával 

1/2005. (I.25.) sz. határozatával 

73/2005.(XI.15.) sz. határozatával 

39/2007. (IV.26.) sz. határozatával 

94/2007. (X.30.) sz. határozatával 

 

Nagytálya község képviselő-testülete 

12/2009.(V.14.) sz. határozatával 

15/2004. sz. határozatával 

1/2005. (I.13.) sz. határozatával 

1/2006.(II.09.) sz. határozatával 

18/2007. (IV.24.) sz. határozatával 

53/2007 (X.31.) sz. határozatával 

 

Noszvaj község képviselő-testülete 

44/2009.(V.14.) sz. határozatával 

63/2004. sz. határozatával 

124/2005. (XII.20.) sz. határozatával 

154/2005.(XI.11.) sz. határozatával 

53/2007. (IV.18.) sz. határozatával 

128/2007 (XI.05.) sz. határozatával 

 

Novaj község képviselő-testülete 

62/2009.(V.28.) sz. határozatával 

108/2004. sz. határozatával 

2/2005. (I.31.) sz. határozatával 

180/2005.(XI.28.) sz. határozatával 

41/2007. (IV.19.) sz. határozatával 

92/2007 (X.25.) sz. határozatával 

 

Ostoros község képviselő-testülete 

64/2009.(V.25.) sz. határozatával 

48/2004. sz. határozatával 

1/2005. sz. határozatával 

102/2005.(XI.07.) sz. határozatával 

34/2007 (IV. 23.) sz. határozatával 

84/2007 (X.29.) sz. határozatával 

 

Szarvaskő község képviselő-testülete 

39/2009.(V.26.) sz. határozatával 

33/2004. sz. határozatával 

1/2005. (I.18.) sz. határozatával 

72/2005.(XI.22.) sz. határozatával 

13/2007 (04.17) sz. határozatával 

27/2007 (X.30) sz. határozatával 

 

Tarnaszentmária község képviselő-testülete 

22/2009.(V.26.) sz. határozatával 

24/2007 (X.26.) sz. határozatával 

 

Verpelét község képviselő-testülete 

73/2009.(V.28.) sz. határozatával 

90/2007 (X.25.) sz. határozatával 
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Társulási Megállapodást az érintett képviselő-testületek döntése alapján a polgármesterek 

és a jegyzők aláírásukkal látják el. 

 

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése képviseletében: 

 

 

Habis László 

Polgármester 
Dr. Kovács Luca 

jegyző 

 

Andornaktálya község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Vámosi László 

Polgármester 
Szabó Zoltán 

jegyző 

 

Demjén község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Fodor Géza 

Polgármester 
Kiss Sándor 

jegyző 

 

Egerbakta község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Varga Tibor 

Polgármester 
Bata Lászlóné 

jegyző 

 

Egerszalók község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Tőgyi Gábor 

Polgármester 
Sütőné Ferenc Teréz 

jegyző 

 

Egerszólát község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Verebélyi György 

Polgármester 
Hunyadi-Búzás Jánosné 

jegyző 

 

Feldebrő község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Kelemen József László 

Polgármester 
Dr. Nagy Tibor János 

jegyző 

 

Felsőtárkány község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Dr. Juhász Attila Simon 

Polgármester 
Dr. Pusztai Csató Adrienn 

jegyző 
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Kerecsend község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Sári László 

Polgármester 
Kiss Sándor 

jegyző 

 

 

Maklár község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Havasi László 

Polgármester 
Nagyné Kassai Magdolna 

jegyző 

 

 

Nagytálya község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Lovasi Ferenc 

Polgármester 
Nagyné Kassai Magdolna 

jegyző 

 

Noszvaj község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Bóta Géza 

Polgármester 
Dr. Nagy Károlyné 

jegyző 

 

Novaj község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Fodor Péter 

Polgármester 
Dr. Andráskó Dénes 

jegyző 

 

Ostoros község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Kisari Zoltán 
Polgármester 

Vasas Ágostonné 

jegyző 

 

Szarvaskő község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Barta Győző 

Polgármester 
Dr. Kovács Luca 

jegyző 

 

Tarnaszentmária község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Czipó László 
Polgármester 

Zrónik István  
jegyző 

 

Verpelét község képviselő-testülete képviseletében: 

 

 

Farkas Sándor  
Polgármester 

Zrónik István  
Jegyző 
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1.sz. Melléklet 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

1.) Alapított szerv neve:  Egri Kistérség Többcélú Társulása 

2.) Alapított szerv székhelye: H-3300 Eger, Mocsáry L. u. 1. 

3.) Alapított szerv típusa:  

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. alapján 

létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulás. 

4.) Alapított szerv működési területe:  

Az Alapított szerv 5.) pontban felsorolt alapító önkormányzatainak közigazgatási területe. 

5.) Az Alapított szerv alapító, fenntartó és felügyeleti szervei: 

 

1. Andornaktálya Község Képviselő-testülete 3399 Andornaktálya, Rákóczi F. út 160. 

2. Demjén Község Képviselő-testülete 3395 Demjén, Kossuth L. tér 1. 

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 3300 Eger, Dobó István tér 2. 

4. Egerbakta Község Képviselő-testülete 3321 Egerbakta, Bátori út 12. 

5. Egerszalók Község Képviselő-testülete 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7. 

6. Egerszólát Község Képviselő-testülete 3328 Egerszólát, Egri u. 2. 

7. Feldebrő Község Képviselő-testülete 3352 Feldebrő, Kossuth út 29. 

8. Felsőtárkány Község Képviselő-testülete 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 

9. Kerecsend Község Képviselő-testülete 3396 Kerecsend, Fő út 55. 

10. Maklár Község Képviselő-testülete 3397 Maklár, Templom tér 7. 

11. Nagytálya Község Képviselő-testülete 3397 Nagytálya, Kossuth L. u. 34. 

12. Noszvaj Község Képviselő-testülete 3325 Noszvaj, Kossuth L. u. 1. 

13. Novaj Község Képviselő-testülete 3327 Novaj, Rákóczi F. u. 3. 

14. Ostoros Község Képviselő-testülete 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

15. Szarvaskő Község Képviselő-testülete 3323 Szarvaskő, Rákóczi F. út 1. 

16. Tarnaszentmária 3331 Tarnaszentmária, Egri út 2 

17. Verpelét 3351 Verpelét, Kossuth út 73. 

 

6.) Alapított szerv alapításának időpontja: 2004. június 30. 
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7.) Az Alapított szerv jogállása:  önálló jogi személyiséggel rendelkező többcélú 

kistérségi társulás, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat 

kell alkalmazni. 

8.) Az Alapított szerv gazdálkodási jogköre: Előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkező, önállóan gazdálkodó többcélú kistérségi társulás. Önálló bankszámlával 

rendelkezik. A Társulás szabadon választhatja meg számlavezető hitelintézetét, az általa 

létrehozott, fenntartott költségvetési szervek csak e hitelintézetnél vezethetik költségvetési 

elszámolási számlájukat. A gazdálkodás jogszerűségét a Tanács Pénzügyi Bizottsága 

ellenőrzi. A Társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának 

megalkotására, az erről történő elkülönített információ-szolgáltatásra, az előirányzat 

gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés 

készítésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67-74. § és 75-77. §, 

valamint a 79-83. §-ainak a helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni, azzal, hogy a képviselő-testület hatáskörét a Társulási Tanács gyakorolja, a 

polgármester részére meghatározott feladatokat a Társulási Tanács elnöke, a jegyző részére 

meghatározott feladatokat a Társulás munkaszervezetének vezetője látja el. 

9. a) Alaptevékenysége: 

TEÁOR 8411 Általános közigazgatás 

9. b) Alaptevékenységet kiegészítő tevékenységek: 

TEÁOR 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás 

(kivéve:társadalombiztosítás) igazgatása 

TEÁOR 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 

10.) Az Alapított szerv feladatai: Az alapítók a közös céloknak megfelelő hatékony és 

eredményes kistérségi együttműködésük hosszú távú biztosítása és feladatellátásuk érdekében 

a Társulási Megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik és oldják meg, 

hangolják össze a települési önkormányzatok alábbi feladatait (hatásköreit): 

- területfejlesztés, 

- egészségügyi- és szociális ellátás, 

- család-, gyermek és ifjúságvédelem, 

- oktatás-nevelés, 

- hulladékgazdálkodás (a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláson, 

/3300 Eger, Dobó I. tér 2./ keresztül), 

- belső ellenőrzés, 

- állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése, 

- közbeszerzési illetve közös beszerzési feladatok ellátása, 

- kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése 

- közművelődési feladatok ellátása. 

A Társulás a Megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóság feltételeitől függően 

fokozatosan vezeti be, illetve látja el. A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az 

időközi jogszabály-változások eredményeként kötelezővé váló feladatokra. 

11.) Gazdálkodási feladatait ellátja:  Pénzügyi-gazdasági feladatait a Társulás 

munkaszervezete útján látja el. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, 

költségvetési határozatban állapítja meg. A Társulási Tanács munkaszervezete útján 

gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról. 
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12.) Az Alapított szerv vezetőjének kinevezési rendje: az Egri Kistérség Többcélú 

Társulásának aláírt Társulási Megállapodása IV/4/4. alfejezetében foglaltaknak megfelelően a 

Társulási Tanács választja a Társulás Elnökét. 

 A Társulást a Társulás Elnöke képviseli. 

13.) Vállalkozásként végezhető tevékenységek: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

14.) A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

Évenként az alapítók az önkormányzati folyó évi költségvetési évük tervezésében szereplő 

lakosságszám után számított működési célú hozzájárulást köteles a Társulásnak megfizetni, 

amelynek mértékét az alapításkor a Társulási Megállapodás, az alapítás évét követően a 

Társulási Tanács az éves költségvetésben állapítja meg. A feladat ellátási költségeket (feladat 

és tagokra eső összeg szerinti bontásban) a Társulási Tanács által évente – a Társulás éves 

költségvetésének elfogadásával egyidejűleg – állapítja meg, amelyet az alapítók a 

költségvetési határozatban lefektetett ütemezés szerint kötelesek a Társulásnak megfizetni. A 

Társulás vagyona a tulajdonában lévő (átadott, fejlesztés, közös beruházás révén keletkező) és 

a költségvetési szerv használatába adott ingatlan, valamint a könyvviteli nyilvántartásban 

szereplő ingó vagyon. 

15.) A vagyon feletti rendelkezési jogosultság:  

a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Tanácsának jogkörébe tartozik. A vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulási 

Megállapodás, a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint egyéb belső 

szabályzatok tartalmazzák. 

16.) Jogszabályi hivatkozások: 

Az alapítók – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) 

bekezdésének h, pontja; a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-a; a 

helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény -; 

a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a 

2007. évi CVII. törvény rendelkezései alapján hozzák létre a Társulást. .Jelen Alapító Okirat 

és módosításai az utolsó önkormányzati alapítói határozat elfogadásának napján lép hatályba. 

Az Alapító Okiratot az érintett képviselő-testületek döntése alapján a polgármesterek 

aláírásukkal látták el. 
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 Alapító Képviselőjének 

megnevezése és 

aláírása 

Az Alapító Okiratot jóváhagyó 

határozat száma 

 

 

1. 

 

 

Andornaktálya Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Vámosi László 

polgármester 

43/2004. sz. határozat 

2/2005. (I.25.) sz. határozat 

13/2006. (I.30.) sz. határozat 

32/2007. (IV.23.) sz. határozat 

72/2007. (X.30.) sz. határozatával 

 

 

2. 

 

 

Demjén Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Fodor Géza 

polgármester 

24/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.11.) sz. határozat 

122/2005. (XI.29.) sz. határozat 

36/2007. (III.28.) sz. határozat 

117/2007. (X.26.) sz. határozatával 

 

 

3. 

 

Eger Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 

 

…………………… 

Habis László  

polgármester 

342/2004. sz. határozat 

7/2005. (I.20.) sz. határozat 

806/2005. (XII.15.) sz. határozat 

151/2007.(IV.26.) sz. határozat 

464/2007. (X.25.) sz. határozatával 

 

 

4. 

 

 

Egerbakta Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Varga Tibor 

polgármester 

65/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.25.) sz. határozat 

100/2005. (XI.30.) sz. határozat 

38/2007. (IV.25.) sz. határozat 

154/2007. (XI.08.) sz. határozatával 

 

 

5. 

 

Egerszalók Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Tőgyi Gábor  

polgármester 

39/2004. sz. határozat 

2/2005. (I.19.) sz. határozat 

3/2006. (I.25.) sz. határozat 

40/2007. (IV. 25.) sz. határozat 

129/2007. (X.17.) sz. határozatával 

 

 

6. 

 

Egerszólát Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Verebélyi György  

polgármester 

 

48/2004. sz. határozat 

16/2005. (I.26.) sz. határozat 

99/2005. (XI.30.) sz. határozat 

26/2007. (IV.24.) sz. határozat 
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75/2007 (X.30.) sz. határozatával 

 

 

7. 

 

Feldebrő Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Kelemen József 

László 

polgármester 

 

74/2007. (X.25.) sz. határozatával 

 

 

8. 

 

Felsőtárkány Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Dr. Juhász Attila 

Simon 

polgármester 

 

59/2004. sz. határozat 

9/2005. (I.20.) sz. határozat 

130/2005. (XII.15.) sz. határozat 

66/2007 (V.08.) sz. határozat 

147/2007. (XI.13.) sz. határozat 

 

9. 

 

 

Kerecsend Község 

Képviselő-testülete 

 

 

…………………… 

Sári László  

polgármester 

 

17/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.19.) sz. határozat 

93/2005. (XII.20.) sz. határozat 

30/2007. (V.07.) sz. határozat 

60/2007 (X.29.) sz. határozatával 

 

 

10. 

 

Maklár Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Havasi László 

polgármester 

 

35/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.25.) sz. határozat 

73/2005. (XI.15.) sz. határozat 

39/2007. (IV.26.) sz. határozat 

94/2007. (X.30.) sz. határozat 

 

11. 

 

Nagytálya Község 

Képviselő-testülete 

 

…………………… 

Lovasi Ferenc 

polgármester 

15/2004. sz. határozat 

1/2005. (I.13.) sz. határozat 

1/2006.(II.09.) sz. határozat 

18/2007. (IV.24.) sz. határozat 

53/2007. (X.31.) sz. határozatával 

 

 

12. 

 

 

Noszvaj Község 

Képviselő-testülete 

 

……………… 

Bóta Géza 

polgármester 

63/2004. sz. határozat 

124/2004. (XII.20.) sz. határozat 

154/2005. (XI.11.) sz. határozat 

53/2007. (IV.18.) sz. határozat 

128/2007. (XI.05.) sz. határozatával 

  

Novaj Község 

…………… 

Fodor Péter  

108/2004. sz. határozat 
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13. Képviselő-testülete polgármester 2/2005. (I.31.) sz. határozat 

180/2005. (XI.28.) sz. határozat 

41/2007. (IV.19.) sz. határozat 

92/2007 (X.25.) sz. határozatával 

 

 

14. 

 

 

Ostoros Község 

Képviselő-testülete 

 

…………… 

Kisari Zoltán  

polgármester 

48/2004.  sz. határozat 

1/2005. (I.14.) sz. határozat 

102/2005. (XI.07.) sz. határozat 

34/2007 (IV. 23.) sz. határozat 

84/2007 (X.29.) sz. határozatával 

 

15. 

 

Szarvaskő Község 

Képviselő-testülete 

 

……………… 

Barta Győző  

polgármester 

33/2004.  sz. határozat 

1/2005. (I.18.) sz. határozat 

72/2005. (XI.22.) sz. határozat 

13/2007 (IV.17) sz. határozat 

27/2007. (X.30.) sz. határozatával 

16. Tarnaszentmária 

Község Képviselő-

testülete 

 

……………… 

Czipó László 

polgármester 

 

24/2007. (X.26.) sz. határozatával 

 

17. 

 

Verpelét Község 

Képviselő-testülete 

 

……………… 

Farkas Sándor 

polgármester 

 

90/2007. (X.25.) sz. határozatával 
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2.sz. Melléklet 

A Társulás részére a tagönkormányzatok által átadott feladat- és hatáskörök 

 

 Ktt. szerinti átadott feladat- és hatáskör  
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Andornaktálya  
X - X X X X X X - X X  

Demjén  
X - X X X X X X - X X  

Eger  
X - X X - X X X - X X  

Egerbakta  
X - X X X X X X - X X  

Egerszalók  
X - X X X X X X - X X  

Egerszólát  
X - X X X X X X - X X  

Feldebrő  
X - X X X X X X - X X  

Felsőtárkány  
X - X X - X X X - - X  

Kerecsend  
X - X X - X X X - X X  

Maklár  
X - X X X X X X - X X  

Nagytálya  
X - X X X X X X - X X  

Noszvaj  
X - X X - X X X - X X  

Novaj  
X - X X X X X X - X X  

Ostoros  
X - X X X X X X - X X  

Szarvaskő  
X - X X X X X X - X X  

Tarnaszentmária  
X - X X X X X X - X X  

Verpelét  
X - X X - X X X - X X  
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3. sz. Mellléklet 

 

TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

 Önkormányzat 
Belépést jóváhagyó 

határozat száma 

Tagság megszűnésének 

időpontja 

1. Andornaktálya   

2. Demjén   

3. Eger MJV   

4. Egerbakta   

5. Egerszalók   

6. Egerszólát   

7. Feldebrő   

8. Felsőtárkány   

9. Kerecsend   

10. Maklár   

11. Nagytálya   

12. Noszvaj   

13. Novaj   

14. Ostoros   

15. Szarvaskő   

16. Tarnaszentmária   

17. Verpelét   
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1.sz. függelék 

LAKOSSÁGSZÁM 

 

 KSH Kód Önkormányzat Cím 
Lakosság szám 

(fő) 2010.01.31. 

1. 1017987 Andornaktálya 
3399 Andornaktálya,Rákóczi út 

160. 
2 900 

2. 1008660 Demjén 3395 Demjén, Kossuth tér 1. 645 

3. 1020491 Eger MJV 3300 Eger, Dobó tér 2. 55 156 

4. 1012821 Egerbakta 3321 Egerbakta, Bátori út 12. 1 530 

5. 1024758 Egerszalók 3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7. 1 884 

6. 1013648 Egerszólát 3328 Egerszólát, Egri u. 2. 1 142 

7. 1020747 Feldebrő 3352 Feldebrő, Kossuth u. 31 1 115 

8. 1016328 Felsőtárkány 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. 3 627 

9. 1028079 Kerecsend 3396 Kerecsend, Fő út 55. 2 335 

10. 1027696 Maklár 3397 Maklár, Templom tér 30. 2 467 

11. 1027605 Nagytálya 3397 Nagytálya, Kossuth u. 34. 884 

12. 1018810 Noszvaj 3325 Noszvaj, Kossuth u. 1. 1 792 

13. 1029276 Novaj 3327 Novaj, Rákóczi u. 3. 1 469 

14. 1027216 Ostoros 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 2 716 

15. 1003382 Szarvaskő 
3323 Szarvaskő, Rákóczi F. út 

1. 
368 

16. 1009052 Tarnaszentmária 3331 Tarnaszentmária, Egri u. 2. 252 

17. 1024147 Verpelét 3351 Verpelét, Kossuth L. u. 73 3 976 

 Összesen Eger MJV nélkül 29 102 

 Társulás által lefedett összlakosságszám 84 258 
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2. sz. függelék 

 

EKTcT tagdíjak és hozzájárulások 

2011.évre 

 Önkormányzatok 
EKTcT  ált. 

tagdíj 

Belső ell. 

tagdíj 

Közokt. kieg. 

tagdíj 

Szakszolg 

hozzájár. 

1. Andornaktálya     

2. Demjén     

3. Eger MJV     

4. Egerbakta     

5. Egerszalók     

6. Egerszólát     

7. Feldebrő     

8. Felsőtárkány     

9. Kerecsend     

10. Maklár     

11. Nagytálya     

12. Noszvaj     

13. Novaj     

14. Ostoros     

15. Szarvaskő     

16. Tarnaszentmária     

17. Verpelét     
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3. sz. függelék 

 

Együttműködési Megállapodás  

a belső ellenőrzési feladat ellátásáról 

(Önkormányzatonként elfogadott külön megállapodás) 
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4. sz. függelék 

 

 

A Társulás elkülönült munkaszervezetének struktúrája 

 

 

A Munkaszervezet 12 főfoglalkozású alkalmazottból áll 

- Munkaszervezet vezetője 

- Gazdasági vezető 

- Területfejlesztési ügyintéző 

- Kistérségi referens 

- Közoktatási referens 

- Informatikus 

- Belső ellenőrzési vezető 

- 4 fő belső ellenőr 

- Adminisztratív munkatárs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.b. Napirendi Pont 

Rendelet-tervezet az Egri Kistérség Többcélú T{rsul{sa részére történő feladat- és hat{skör 

{tad{sról  (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester kijelentette, hogy a napirend előterjesztése minden képviselő 

sz{m{ra megküldésre került. Szóbeli kiegészítést nem kív{nt tenni, kérte kérdés, észrevétel 

megtételét. 

 

 

Mivel kérdés, észrevétel m{s javaslat nem hangzott el, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st 

rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi rendeletet: 

 

Ostoros Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

13/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete  

az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére történő feladat- és hatáskör átadásról 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 41. §-a (továbbiakban: Ötv.), a helyi önkormányzatok társulásáról 

és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény (továbbiakban: Ttv.); a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 

(továbbiakban: Ktt.) rendelkezései, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. Tv. (továbbiakban: Tft.) felhatalmazása alapján, az Egri Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodásában foglaltakkal összhangban a következő rendeletet 

alkotja: 

1. § 

(1) A Képviselő-testület a Ktt. 2. § (1) bekezdés a) pontjában  nevesített oktatás és 

 nevelés feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja: 

 

 a) a logopédia szakszolgálat,  

 b) a gyógytestnevelés szakszolgálat,  

 c) a pályaválasztási tanácsadás szakszolgálat  

 

 ellátásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 

 

(2) A Képviselő-testület a Ktt. 2. § (1) bekezdés a) pontjában nevesített oktatás és nevelés 

 feladatok közül az (1) bekezdésben rögzített feladatok vonatkozásában az Egri 

 Kistérség  Többcélú Társulásának átadja a tanügyigazgatás kistérségi 

 koordinációjával  kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 

 

(3) A Képviselő-testület a Ktt. 2. § (1) bekezdés a) pontjában nevesített oktatás és nevelés 

 feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja az Önkormányzat 

 által  fenntartott oktatási intézmények vonatkozásában az Egri Kistérség Többcélú 

 Társulása által  igényelt a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 
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 közoktatási kiegészítő  normatív támogatások alátámasztó adatai tekintetében 

 adatkérési és betekintési  hatásköröket. 

2. § 

A Képviselő-testület a Ktt. 2. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített egészségügyi ellátási 

feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja a háziorvosi ügyelet 

megszervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 

3. § 

A Képviselő-testület a Ktt. 2. § (1) bekezdés d) pontjában nevesített család-, gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja: 

 

a) a családok átmeneti otthonában történő gyermekelhelyezés, 

b) a gyermekek átmeneti otthonában történő gyermekelhelyezés, 

c) a helyettes szülőnél történő gyermekelhelyezés, 

d) a családi napközi szolgáltatás  

 

biztosításával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 

4. § 

A Képviselő-testület a Ktt. 2. § (1) bekezdés e) pontjában nevesített közművelődési, 

közgyűjteményi tevékenységgel összefüggő feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú 

Társulásának átadja a mozgókönyvtári szolgáltatás megszervezésével és működtetésével 

kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 

5. § 

A Képviselő-testülete a Ktt. 2. § (1) bekezdés j) pontjában nevesített környezet- és 

természetvédelemi, valamint hulladékkezelési feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú 

Társulásának átadja: 

 

a) a helyi hulladékgazdálkodási terv készítésével és felülvizsgálatával, 

b) az állati eredetű hulladékok kezelésével 

 

 kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 

6. § 

A Képviselő-testület a Ktt. 2. § (1) bekezdés m) pontjában nevesített esélyegyenlőségi 

program megvalósításával összefüggő feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú 

Társulásának átadja a kistérségi együttműködés keretében történő esélyegyenlőségi 

programok kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 

7. § 

A Képviselő-testület a Ktt. 2 § (1) bekezdés n) pontjában nevesített foglalkoztatási feladatok 

közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja: 

 

a) a Társulásban ellátott feladatok vonatkozásában a közfoglalkoztatás szervezésével,  

b) a foglalkoztatással összefüggő kistérségi koncepciók készítésével és kistérségi 

 tevékenységek koordinálásával 

  

kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 
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8. § 

A Képviselő-testület a Ktt. 2. § (1) bekezdés r) pontjában nevesített területfejlesztési 

feladatok közül az Egri Kistérség Többcélú Társulásának átadja: 

 

a) a települési területfejlesztési és településrendezési tervek véleményezésével,  

b) a térségi kerékpáros közlekedés fejlesztésével összefüggő koncepciókészítéssel és 

 felülvizsgálattal,  

c) a térségi fejlesztési tervek készítésével és felülvizsgálatával, 

d) a térségi árvízvédelmi koncepciók és tervek készítésével és felülvizsgálatával  

 

kapcsolatos feladatokat és hatásköröket. 

9. § 

A Képviselő-testület az Ötv. szerinti, belső ellenőrzési feladatot, a korábban megkötött 

együttműködési megállapodásban szabályozott eljárásrend szerint átadja az Egri Kistérség 

Többcélú Társulásának. 

10. § 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kisari Zoltán polgármester Vasas Ágostonné jegyző 

 

 

 

 

 

4.c. Napirendi Pont 

Javaslat az Egri Kistérség Többcélú T{rsul{sa részére 2011. évben teljesítendő tagdíjak és 

hozz{j{rul{sok megfizetéséről (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester előadta, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést minden 

képviselő megkapta. Kérte kérdés, észrevétel, egyéb javaslat megtételét. 

 

Bartók L{szló bizotts{gi tag kérdése, hogy ismeretes-e m{r pontosabb inform{ció a 

közigazgat{s {tszervezéséről. 

 

Kisari Zolt{n polg{rmester rövid t{jékoztat{st adott a jelenleg ismert {tszervezési ir{nyról, 

melyben kiemelte, hogy 200 j{r{si hivatal jön létre, j{r{si korm{nyhivatalok alakulnak. 

Jelentős {trendeződés v{rható, melyhez új intézményi rendszerek, új finanszíroz{si módok 

t{rsulnak 2012-2013. évtől. 

Több kérdés, észrevétel nem lévén, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 
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A képviselők egyhangúlag (5:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

63/2011.(VI.27.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: az Egri Kistérség Többcélú Társulása részére 2011. évben teljesítendő tagdíjak 

és hozzájárulások 

 

Ostoros Község Képviselőtestülete az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodása alapján, jelen határozatában kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás 

2011. évi elfogadott költségvetési határozatában megállapított 2011. évi 

 

tagdíj jogcímeken megfizet a Társulásnak: 

 általános tagdíj címén 271 600,- Ft-ot, 

 belső ellenőrzési feladat ellátására, belső ellenőrzési tagdíj címén 325 920,- Ft-ot, 

 közoktatással kapcsolatos feladatok ellátására, közoktatási kiegészítő tagdíj címén 

54 320,- Ft-ot, 

 

hozzájárulás jogcímen megfizet a Társulásnak: 

 szakszolgálati feladatok ellátására, szakszolgálati hozzájárulás címén 495 452,- Ft-ot, 

 

az összes jogcím tekintetében, mindösszesen 1 147 292,- Ft-ot. 

 

Ostoros Község Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy az Egri Kistérség 

Többcélú Társulása 9/2011.(II.18.) számú költségvetési határozata alapján a fent 

nevesített tagdíjakat és hozzájárulásokat két egyenlő részben fizeti meg a Társulásnak 

az Egri Kistérség Többcélú Társulása Raiffeisen Banknál vezetett 12033007-00110122-

00100008 számú bankszámlára történő utalással, az alábbi ütemezés szerint: 

 

 tagdíj címén nevesített pénzösszegek első félévi részletét 2011. év június hó 30. 

napjáig, második félévi részletét 2011. év szeptember hó 30. napjáig fizeti meg, 

 hozzájárulás címén nevesített pénzösszeg első félévi részletét 2011. év június 30. 

napjáig,  második félévi részletét 2011. év október hó 31. napjáig fizeti meg. 

 

Felelős: Kisari Zoltán polgármester 

Határidő: értelemszerűen, de 2011. december 31. 

 

 

Csatlakozott az üléshez Dr. Lantos Bálint képviselő. 

 

5. Napirendi Pont 

Besz{moló a helyi civil szervezetek működéséről (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte Molnár Lajos polgármesteri biztost, tegye meg a 

napirenddel kapcsolatos szóbeli kiegészítéseit. 
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Molnár Lajos polgármesteri biztos röviden ismertette a helyi civil szervezetek működéséről 

szóló beszámolót, és kiemelte az alábbiakat; az Ostorosi Civil Kerekasztal megalakulásával 

erősödő és partneri viszony jött létre az önkormányzat, valamint a helyi szervezetek 

képviselői között. Szólt az összehangolt tevékenység fontosságáról, s szólt arról, hogy 

központi szabályozás révén változni fog a civil szervezetek működésének jogi háttere, 

emellett változnak a támogatási rendszerek is. Előadta, hogy mindez hatással lesz a 

közösségek nyilvántartási rendszerére, s várhatóan új statisztikai, információs, elektronikai 

rendszer fog kiépülni. 

 

Balogh Erzsébet a Magyar Vöröskereszt ostorosi szervezetének titkára megköszönte a 

feladatok ellátásához nyújtott önkormányzati segítséget, majd beszámolt a 2010. évben 

végzett munkájukról. Ehhez kapcsolódva előadta, hogy 2010. évben létrejött a Heves Megyei 

Önkéntes Centrum, mely szervesen kapcsolódik a Vöröskereszt által vállalt szellemiséghez, 

illetve tevékenységhez. Ismertette, hogy a Centrum 35 fő regisztrált önkéntessel kb. 800 óra 

önkéntes munkát végzett, ezért e figyelemreméltó kezdeményezéshez való csatlakozást 

önkormányzati szinten megfontolásra javasolja.   

Röviden szólt az „Önkéntesség éve” 2011. évi feladatokról, többek között felhívta a 

figyelmet; a 2011. július 21-ei véradásra, valamint a július 6-ai élelmiszerosztásra. 

 

Molnár Lajos polgármesteri biztos előadta, hogy a civil kerekasztal kiemelkedő lehetőséget 

kapott 2011. júniusában, amikor képviselhette településünket Lemhényben, 

testvértelepülésünk meghívása alapján. A delegációnak fontos küldetése volt, elsőként az, 

hogy erősítse a két település civil szerveződéseinek együttműködését. Megköszönte a 

lehetőséget, valamint köszönte a nyújtott önkormányzati támogatást. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a hozzászólásokat, s összegzését az alábbiak szerint 

fogalmazta meg; fontos üzenete van a napirendnek, több mint tíz közösség működik a 

községben, s beszámolóik nyomán is látható, hogy a közösségi munkában ők szerves részt 

vállalnak. Véleménye, hogy erre figyelemmel kell lennie az önkormányzatnak, s a 

működtetési költségekhez is hozzá kell járuljon a testület. 

A napirend részeként kiadott Heves Megyei Önkéntes Centrumhoz csatlakozással egyetért, 

annak elfogadását javasolja a képviselő-testület részére oly módon, hogy az 

együttműködésben fogadó fél lenne az önkormányzat, a hivatalával együtt. 

 

Több kérdés, észrevétel nem lévén Kisari Zoltán polgármester a helyi civil szervezetek 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 
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A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

64/2011.(VI.27.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a helyi civil szervezetek működéséről 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az Ostorosi Civil Kerekasztal szervezeteinek tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Molnár Lajos polgármesteri biztos 

Határidő:  azonnal 

 

 

Kisari Zoltán polgármester a napirend részeként a Heves Megyei Önkéntes Centrumhoz 

történő csatlakozásról szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

 

65/2011.(VI.27.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Csatlakozás a Heves Megyei Önkéntes Centrumhoz 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves Megyei 

Önkéntes Centrum kezdeményezését és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a Heves Megyei Önkéntes Centrumhoz történő csatlakozást a 

határozat mellékletét képező megállapodás szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

 

Felelős:  Kisari Zoltán polgármester 

Határidő:  azonnal 
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6. Napirendi Pont 

Javaslat a 2070588949. azonosító sz{mú „IKSZT kialakít{sa és működtetése” elnevezésű 

p{ly{zat aj{nlattételi felhív{s{nak jóv{hagy{s{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

 

Kisari Zoltán polgármester rövid tájékoztatást adott arról, hogy a napirendben szereplő 

projekt a közbeszerzési eljárás előkészítésének újabb állomásához érkezett. Ismertette a 

programhoz fűződő teljesítési határnapokat, melyben kiemelte a területátadás 2011. 

szeptember 1-jei időpontját, valamint a projekt befejezési időpontját, mely                              

2012. július 31-e. Előadta, hogy a témakörben több egyeztetés is zajlott, többek között a 

számla benyújtási lehetőségekről, melyben a részszámlázás engedélyezését javasolta.           

Az ajánlattétel vonatkozásában felsorolta a döntési alternatívákat: 1.) legalacsonyabb 

ajánlattétel, 2.) legelőnyösebb ajánlattevő lehetősége közül az 1.) alternatívát preferálta. 

További döntést igénylő kérdés, hogy az eljárás során milyen biztosíték kerüljön 

megfogalmazásra: 1.) pénzügyi, 2.) mérleg szerinti eredmény szerint. Megjegyezte, hogy az 

ajánlattételi felhívás elfogadását követően az megküldésre kerülhet az érintett kör részére, s 

várhatóan októberben első körben a lehívási lehetőség is megnyílik. Ehhez kapcsolódóan 

újszerű elemként említette a Kbt. 251.§-át, mely alapján legalább 3 cég ajánlata alapján 

döntést hozhat a pályázat kiírója, s az ajánlattevők (felkérés alapján) közül a bizottság 

kialakíthatja álláspontját. Véleménye, hogy olyan céget kell választani, mely tőkeerős és a 

bizalommal bíró, illetve ismert, lehetőleg Heves megyei vállalkozás legyen. 

Kérte kérdés, észrevétel, illetve egyéb javaslat megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, Kisari Zolt{n polg{rmester szavaz{st rendelt el. 

 

Szavaz{s 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

66/2011. (VI.27.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: A 2070588949. azonosító sz{mú „IKSZT kialakít{sa és működtetése” elnevezésű 

p{ly{zat aj{nlattételi felhív{s{nak jóv{hagy{sa 

 

Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete a fenti t{rgyú előterjesztést megt{rgyalta, s az 

al{bbi hat{rozatot hozza: 

 

1.  A Képviselő-testület a hat{rozat mellékletét képező Integrált Közösségi Szolgáltató    

Tér kialakítása és működtetése Ostoroson című aj{nlattételi felhív{st jóv{hagyja. 

 

2. A Képviselő-testület a közbeszerzési elj{r{st megindítja. Felhatalmazza a 

tisztségviselőket a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Hat{ridő:  azonnal   

Felelős:  Polg{rmester 

  Jegyző 
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Melléklet 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Ostoroson 

 

1.) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA ÉS 

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: 

a) Hivatalos név: Ostoros Község Önkormányzat 

b) Cím:  

Ország: Magyarország  

Postai irányítószám: 3326 

Város/Község: Ostoros 

Postai cím: Hősök tere 4. 

c) Telefonszám: 06-36-356-010 

d) Telefaxszám: 06-36-356-010 

e) E-mail cím: ostoros@mail.datanet.hu 

f) Kapcsolattartó: Dér Attila 

  

2.) KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE: 

„Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Ostoroson” 

A meglévő művelődési ház átalakítása, bővítése és korszerűsítése. 

- Jelenlegi beépítés: 452,6 m2 

- Tervezett beépítés: 544,11 m2 

- Földszint alapterülete összesen: 412,29 m2 

- Padlástér alapterülete összesen: 249,50 m2, ebből belső átalakítással érintett rész: 57,49 

m2, tetőfelújítással érintett rész: 249,50 m2. 

- Kiviteli terv készítése. 

 

3.) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

 

Vállalkozási szerződés. 

 

4.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 

 

Beruházás kezdése: 2011. szeptember 1. 

Teljesítés határideje: 2012. július 31. 

 

5.) TELJESÍTÉS HELYE:  

 

3326 Ostoros, Szent István tér 2. Hrsz.: 678. 

 

6.) ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS: 

 

a)  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

- Teljesítési határidőre vonatkozó késedelmi kötbér, melynek mértéke 50.000,-Ft/nap. 

- A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes vállalkozási díj 30%-ának megfelelő összeg. 

 

b)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre 
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Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevőnek végszámla benyújtására van 

lehetősége. Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlát a Kbt. 305.§ 

szerint teljesíti. 

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása.  

 

7.) AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 

VAGY 

 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 

 Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 

megadni) 

 

 Szempont Súlyszám 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 

az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 

 
                                                                                      

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok 

közötti pontszámot: 

 
                                                                                      

 

8.) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK ÉS A 69. § (2) BEKEZDÉSÉBEN 

FOGLALTAK: 

 

a) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és külső erőforrást 

nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61.§ (1) 

bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Nem lehet továbbá ajánlattevő, a 

közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó és erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés 

a)-c) pontjaiban, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak. 

Igazolási mód: A Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint. 
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b) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó alvállalkozónak az 

alábbiak szerint kell igazolni gazdasági és pénzügyi alkalmasságát: 

P/1. 2010. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának másolata. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 

alvállalkozó: 

P/1. Ha a 2010. évi mérleg szerinti eredménye kisebb, mint nulla.  

(Külön-külön megfelelés). 

 

c) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak műszaki illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell 

igazolnia: 

M/1. Az ajánlatok beadását megelőző 3 éven belül befejezett építési beruházások 

ismertetése. (Kbt. 67.§. (2) bekezdés a) pontja) 

M/2. Az építési beruházásért felelős szakember végzettségének, képzettségének és 

gyakorlati idejének ismertetése, különös tekintettel az építési beruházás 

teljesítéséért felelős szakemberekre, a felelős műszaki vezetőre vonatkozóan. 

(Kbt. 67.§ (2) bekezdés c) pontja) Igazolási mód: Önéletrajz, végzettséget és 

képzettséget, gyakorlati időt igazoló dokumentumoknak a csatolása. A felelős 

műszaki vezető szakemberek névjegyzékbe vételről szóló határozat másolata is. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 

alvállalkozó: 

M/1. Aki nem rendelkezik az ajánlatok beadását megelőző 3 év valamelyikében, az 

ajánlatok beadásának időpontjáig műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább 1 

darab, legalább nettó 25 millió forint nagyságrendű magasépítési, vagy felújítási 

referenciával. 

M/2. Ha nem rendelkezik a 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti szakirányú 

végzettségű 1 fő magasépítés „A” kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki 

legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

 

A fenti feltételek és ezek előírt igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbb(ak)-e? 

 igen     

 nem  

 

9.) HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 

 

Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Kbt. 83. §-a alapján. 

 

10.) AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 

 

Dátum:  2011/…/…   (év/hó/nap) 
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Időpont: 10:00 

 

11.) AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 

 

NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft (4400 

Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 

 

12.) AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 

 

Magyar 

 

13.) AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE IDEJE: 

 

Dátum: 2011/…/…   (év/hó/nap)                                                                      

Időpont: 10:00 óra 

Helyszín: NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft 

(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:  

Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint személyek. 

 

14.) ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁRGYALNI, VAGY A BENYÚJTOTT 

AJÁNLATOKAT TÁRGYALÁS NÉLKÜL BÍRÁLJÁK EL: 

 

 Tárgyalás nélküli 

 

 Tárgyalásos 

 

15.) A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ESETÉN A TÁRGYALÁS 

LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE ÉS AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT 

ALAPVETŐ SZABÁLYOK, AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 

 
                                                                                      

 

16.) AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA: 

Az ajánlattételi határidő lejártát követő naptól számított 14. napon. Ha ez a nap nem 

munkanap, akkor az összegezés megküldésére a következő munkanapon kerül sor. 

Ajánlatkérő a Kbt. 251. § (5) bekezdése alapján jelen közbeszerzési eljárásban adott 

esetben a Kbt. 94. §-át megfelelően alkalmazza. 

 

17.) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 

 

Az eredményről szóló összegzés megküldésének napját követő naptól számított 11. 

napon. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap. 

 

18.) RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT 

LEHETŐSÉGE VAGY KIZÁRÁSA: 

Részekre történő ajánlattétel :  
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 igen     

 nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók: 

 egy részre 

 egy vagy több részre 

 valamennyi részre  

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?:                                                                    
 igen     

 nem  

 

19.) AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZZA-E A 253. § (1) BEKEZDÉSÉT: 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott 

 igen     

 nem  

 

20.) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45.00.00.00-7 •••• -•   •••• -•  

További 

tárgy(ak) 
•• .•• .•• .•• -•  

•• .•• .•• .•• -•  

•••• -•   •••• -•  

•••• -•   •••• -•  

 

21.) AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA (TÁRGYALÁS 

NÉLKÜLI ELJÁRÁS ESETÉN): 

 

A Kbt. 78. § (1)-(2) bekezdés szerint. 

 

22.) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL 

ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

 igen     

 nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és 

bármely egyéb hivatkozási alapot:  

112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján IKSZT kialakítása és működtetése. 

Azonosító: 2070588949 

 

23.) EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

 

1.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban papír alapon kell benyújtani, 

valamint 1 példányban CD. vagy DVD. adathordozón elektronikus formában is 

csatolni kell, pdf. kiterjesztésű formátumban. A benyújtás helye megegyezik a 

bontás helyével. A csomagoláson fel kell tüntetni a „Integrált Közösségi 

Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Ostoroson”. Az ajánlat 2011. ………...-

án 10.00 óráig nem bontható fel.” A csomagoláson más nem szerepelhet. 

2.) A dokumentáció másra át nem ruházható. 

3.) Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

4.) Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli. 

5.) Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 70/A. § (1)-(3) 

bekezdésénél egyszerűbb formai követelményt írt elő. 
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6.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70.§. (2) bekezdésében 

foglaltakra. 

7.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4)-(7) bekezdésére. 

8.) Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pont szerinti 

alvállalkozókat és az erőforrást biztosító szervezetet. 

9.) A erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatából 

egyértelműen ki kell derülni, hogy melyik alkalmassági feltételre vonatkozik és az 

erőforrásait milyen módon kívánja Ajánlattevő rendelkezésére bocsátani. 

10.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4.§ 3/E pontjában foglaltakra. 

11.) Ha ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegzésben a második 

legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének 

visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 

12.) Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. §. (1) bekezdés b) pontja szerint alvállalkozójának és az 

erőforrást biztosító szervezetnek 60 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző 

által hitelesített cégkivonat másolatát és az aláírási címpéldány másolatát kell 

csatolniuk az ajánlatba. 

13.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők szíves figyelmét a Kbt. 86.§ (2) bekezdésében 

foglaltakra. 

14.) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai az 

érvényesek.  

15.) Ajánlatkérő 2011. …………….-én 10.00 órakor lehetőséget biztosít ajánlattevők 

részére a helyszín megtekintésére. Találkozás helyszíne: 3326 Ostoros, Szent 

István tér 2. 

16.) Az ajánlatot CD. vagy DVD. adathordozón elektronikus formában is csatolni kell, 

pdf. kiterjesztésű formátumban. Az elbírálás tárgyát a papír alapon, az előírt 

módon benyújtott ajánlat képezi. Az elektronikus melléklet nem jelenti az 

ajánlatnak a 257/2007.(X.4.) Korm.rendelet szerinti elektronikus benyújtását. 

 

24.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 
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7. Napirendi Pont 

Javaslat a LEADER p{ly{zat keretében létesítendő Ostorosi Sportp{lya felújít{s{ról szóló 

34/2011. (IV.11.) sz{mú hat{rozat módosít{s{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester rövid tájékoztatást adott a LEADER program keretében 

felújítandó iskolai sportpálya felújításának jelenlegi állásáról. Bejelentette, hogy a program 

keretében lehetőség nyílik a műszaki tartalom megváltoztatására, így javasolja a műfüves 

felület telepítésének újragondolását. Ismertette az eredeti, valamint az új elképzelés műszaki, 

költségvetési paramétereit, továbbá a műfűves konstrukció emeltebb összegű költségterhének 

finanszírozási ajánlatát. Hozzáfűzte, hogy a LEADER szervezettel történt egyeztetést 

követően az eredeti pályázati céltól való eltérés 20%-nál több nem lehet.   

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő az eredeti pályázati konstrukció kivitelezését javasolja. 

 

Böjt László képviselő csatlakozott az előtte szólóhoz. 

 

Bóta László képviselő egyetértett az előtte szólókkal, s az elnyert – eredeti műszaki tartalmú 

– pályázati cél megvalósítását erősítette meg. 

 

Kisari Zoltán polgármester megköszönte a hozzászólásokat, s a napirend zárásaként 

szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

67/2011. (VI.27.) sz{mú  

Képviselő-testületi hat{rozat 

 

T{rgy: Javaslat a LEADER p{ly{zat keretében létesítendő Ostorosi Sportp{lya 

felújít{s{ról szóló 34/2011. (IV.11.) sz{mú hat{rozat módosít{s{ra  

 

Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete a fenti t{rgyú előterjesztést megt{rgyalta, és 

alaphat{rozat{t az al{bbiak szerint módosítja, illetve kiegészíti: 

 

1.  A Képviselő-testület az Ostorosi iskolai sportp{lya – LEADER p{ly{zaton elnyert –   

     felújít{s{t v{ltozatlan műszaki tartalommal hajtja végre.  

 

2. Az Önkorm{nyzat Képviselő-testülete a p{ly{zati cél megvalósít{s{hoz a v{llalt 

önerőt biztosítja, amely 1.626.077,- Ft, azaz Egymillió-hatsz{zhuszonhatezer-

hetvenhét forint. 

 

Hat{ridő:  szeptember 30.   

Felelős:  Polg{rmester 

  Jegyző 
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8. Napirendi Pont 

T{jékoztató az Ostorosért Polg{rőr Egyesület 2010. évben végzett munk{j{ról (ír{sos anyag a 

mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester kérte Molnár Lajos urat, az Ostorosért Polgárőr Egyesület 

elnökét a napirend előterjesztésére. 

 

Molnár Lajos polgármesteri biztos, az Ostorosért Polgárőr Egyesület (OPE) elnöke előadta, 

hogy a beszámoló tartalmazza az egyesület 2010. évben végzett munkáját, s a 2011-es évre 

vonatkozó célkitűzéseket.  

Kijelentette, hogy a település közös ügye a térfigyelő rendszer létesítése, mely a település 

lakosságának közbiztonságát erősítené, azonban az OPE pénzügyi kerete nem teszi lehetővé a 

pályázaton elnyert projekt önerejének finanszírozását (1,5 MFt). Kérést fogalmazott meg a 

képviselő-testület felé: 1.) az Önkormányzat finanszírozza meg a beruházás önerejét 2.) az 

OPE hitelfelvétellel biztosítja az önerőt, melyhez kéri az Önkormányzat készfizető kezesség 

vállalását. 

 

Kisari Zoltán polgármester köszönte a beszámolót. Előadta, hogy amennyiben jövőképet lát 

az Önkormányzat a projekt kapcsán, úgy át kell tekinteni a további teendőket. Álláspontja 

szerint az OPE stabil gazdálkodást mutat, de ilyen típusú finanszírozást nem képes teljesíteni. 

Megjegyezte, hogy az Önkormányzat a programhoz 500 eFt támogatást előirányzott, de 

továbbgondolást igényel a különböző felkérések, s adományok kezelése. Hozzátette, hogy 2 

biztosító pozitívan jelzett vissza támogatásukról biztosítva a települést, de véleménye szerint a 

lakosság megszólítására is szükség lehet, hiszen közös érdek a jól működő közbiztonság 

megteremtése. 

 

Bóta László képviselő véleménye, hogy közös összefogással, adakozással segíthető a cél 

megvalósulása. A program teljesüléséhez előfinanszírozást javasolt. 

 

Kisari Zoltán polgármester megítélése szerint az érintettség kérdése fontos szempont lehet az 

adakozási szándékot illetően. Röviden ismertette a telepítési szempontokat, a település 

védendő pontjait. 

Kérte további kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem hangzott el, Kisari Zoltán polgármester a 

lakosság nevében megköszönte az Egyesület 2010. évi tevékenységét, s további jó munkát 

kívánt a község közbiztonságának megőrzéséhez. A napirend kapcsán szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 
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68/2011.(VI.27.) számú 

Képviselő-testületi Határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató az Ostorosért Polgárőr Egyesület 2010. évben végzett munkájáról 

 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 

megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület az Ostorosért Polgárőr Egyesület 2010. évben végzett munkájáról 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

9. Napirendi Pont 

Javaslat az Eger-Audit Kft megbíz{si szerződésének al{ír{s{ra (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend előterjesztését mindenki megkapta. 

Tájékoztatta a képviselőket a megbízási szerződés tartalmáról, majd kérte kérdés, észrevétel 

megtételét. 

 

Bóta László képviselő kérdése, hogy mennyivel változott a megbízási díj mértéke? 

 

Kisari Zoltán polgármester válaszként előadta, hogy nincs növekedés a feladatellátás 

díjában, s a szerződés 2014. április 30-áig él. 

 

Más kérdés, észrevétel nem lévén Kisari Zoltán polgármester szavazást rendelt el.  

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

69/2011. (VI.27.) számú  

Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Kft megbízási szerződése 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Ostoros Község Önkormányzata, valamint az 

EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Kft (3300 Eger, Trinitárius u. 2.) között 

létrejövő, a határozat melléklete szerinti megbízási szerződést jóváhagyja.  

A megbízási szerződés hatálya: 2011. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig, tartó 

határozott időtartam. 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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Melléklet 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

mely létrejött egyrészről 

Ostoros Község Önkormányzat 
székhely: 3326 Ostoros, Hősök tere 4. 

képviseli Kisari Zoltán polgármester 

az alábbiakban Megbízó,  

 

másrészről az 

EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.  
székhely: 3300 Eger, Trinitárius u. 2.  

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 000558  

képviseli: Dr. Gál János ügyvezető 

az alábbiakban Megbízott,  

 

között a következő feltételekkel: 

 

 

I. Szerződés tárgya: 

 

Megbízó e szerződés keretében megbízza Megbízottat a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, 

mely megbízást Megbízott a hivatkozott jogszabály 92/C. §-ában leírt tartalommal 

vállalja el. 

A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért természetes személyként Dr. Gál János 

bejegyzett könyvvizsgáló felelős (MKVK tagszáma: 000029), aki költségvetési 

minősítéssel rendelkezik. 

 

 

II. A Megbízott feladatai: 

 

A könyvvizsgálatra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően: 

 

a.)  Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves 

pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás, eredmény-

kimutatás, valamint kiegészítő melléklet könyvvizsgálata. Az Önkormányzat és 

intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési 

beszámoló véleményezése/záradékolása. 

b.) Az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek, készletállományának, 

pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának, 

eredményének vizsgálata. 

c.) Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése, különösen az adósságot 

keletkeztető kötelezettségvállalások – hitelfelvétel, kezességvállalás – tekintetében. 

d.) A költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálata, véleményezése. 
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III. A szerződés hatálya: 

 

A szerződést a felek a 2011-2013. gazdasági évekre vonatkozóan, 2011. május 1. 

napjától 2014. április 30. napjáig tartó határozott időre kötik.  

 

IV. A szerződés teljesítése, a teljesítés módja: 
 

1. Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségét Megbízó által rendelkezésére 

bocsátott dokumentumok feldolgozásával, elemzésével, valamint helyszíni 

tájékozódás alapján teljesíti, az alábbiak szerint: 

 

- rendszeresen, az elvégzendő feladat által megkövetelt időtartamra, illetve szükség 

esetén a helyszínen történő szakmai egyeztetéssel, 

- a felmerülő, a könyvvizsgálat kompetenciájába tartozó problémák telefonon történő 

megbeszélése, illetve fax, levél útján történő tisztázása, 

- a féléves és az éves beszámoló helyszínen történő vizsgálata, költségvetési 

rendelettervezet, valamint a háromnegyed-éves tájékoztató, a költségvetési 

rendeletmódosítások észrevételezése, 

- bármely könyvvizsgálói jelentési kötelezettség, illetve véleményezés fennállása esetén 

részt vesz a Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület ülésein. 

 

2. Megbízott működése, vizsgálatai alapján a következő jelentéseket készíti el a 

Képviselőtestület részére: 

 

- az éves költségvetési, illetve a zárszámadási rendelettervezetre és az Önkormányzat és 

intézményei adatait tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentést, 

- a szükséges, közbenső - az I. féléves, az I-III. negyedéves tájékoztatóról, valamint a 

költségvetési koncepcióról készült - jelentéseket, illetve jelzéseket az észlelt, általa 

súlyosnak ítélt problémákról, a jogszabályi rendelkezések, az alapító okirat/ok/ 

megsértéséről, vagy az Önkormányzat jövőbeni helyzetét hátrányosan befolyásoló 

tényezőkről. A költségvetési rendeletmódosításokat azok szerkezete és számszerű 

összefüggései tükrében észrevételezi. 

 

3. A szerződés IV/2. pontja szerinti könyvvizsgálói jelentéseket a jogszabályi 

határidőket, illetve a Képviselő-testületi és bizottsági ülések időpontjait is figyelembe 

véve készíti el, és átadja az Önkormányzat részére. 

 

 

V. Felek jogai és kötelességei: 

 

Megbízó kötelességei: 

 

 Felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar számviteli és egyéb 

vonatkozó előírások szerinti éves beszámoló elkészítéséért. 

 A szabálytalanságok megelőzéséért és feltárásáért felelősség terheli. 
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 Biztosítja a Megbízott feladatai teljesítéséhez szükséges feltételeket, különös 

tekintettel a helyszíni munkálatokat segítő koordinációra, beleértve a kapcsolódó 

intézményi munkálatokat is. 

 Az Önkormányzat tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatban nála meglévő 

adatokat és információkat – szükség szerint jegyzék kíséretében - időben Megbízott 

rendelkezésére bocsátja. 

 

 Kellő időben informálja a könyvvizsgálót minden, a gazdálkodással kapcsolatos 

fontosabb döntés előkészítésről, döntésről. 

 Megbízott részére az éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói véleményezési 

kötelezettségi körbe tartozó dokumentumokat olyan időpontban átadja, hogy 

Megbízott véleményezését az I. pontban foglaltaknak megfelelően maradéktalanul 

elvégezhesse, beleértve független könyvvizsgálói jelentésének elkészítését is. 

 Meghívja a könyvvizsgálót a Képviselő-testületi ülésekre, illetve a meghívást 

biztosítja a pénzügyi bizottsági ülésekre, különös tekintettel a könyvvizsgálói 

véleményezési körbe tartozó témákra; az ezekről készült írásos dokumentumokat 

(jegyzőkönyvek, rendeletek, határozatok) Megbízott számára, kérésére átadja. 

 A Megbízottnak nyújtott információkról – a könyvvizsgáló kérésének megfelelően -  

Teljességi és Jegyzői nyilatkozatot ad. 

 Megbízó nyilatkozik, hogy az éves egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgáló 

tudomása, illetve hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg. 

 Az éves egyszerűsített beszámolót csak a könyvvizsgáló által véleményezett 

tartalommal teheti közzé, illetve hasznosíthatja. 

 Az e szerződésben vállaltak során a Megbízottat ért kárt, felróhatóság esetén, a 

vonatkozó szabályoknak megfelelően megtéríti. 

 A szerződésben foglalt díjazást - a feladat teljesítése esetén - a megállapított összegben 

kifizeti. 

 A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 

törvény 6. §-ában előírt feladat végrehajtásához az azonosító adatlaphoz az adatokat 

Megbízott részére megadja és amennyiben azokban változás történik, 15 napon belől 

arról Megbízottat tájékoztatja. Köteles a hivatkozott törvény betartásában 

közreműködni és a szükséges információkat Megbízott részére megadni. 

 

 

A Megbízott kötelezettségei: 

 

 A Megbízóval egyeztetve tevékenységére éves vizsgálati programot készít. 

 Úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre 

kerülő éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de 

a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem 

az, hogy megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolóról, illetve a 

véleményezési körébe tartozó előterjesztésekről adott könyvvizsgálói 

záradékhoz/véleményhez. A Megbízott által kibocsátott könyvvizsgálói 

záradék/vélemény nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a 

közzétételre kerülő éves beszámoló, előterjesztés mentes minden hibától. 
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 A jelen szerződésben meghatározottak szerint, a könyvvizsgálatra vonatkozó általános 

követelményekre, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra, az államháztartás 

szervezeteinek könyvvizsgálatára érvényes kamarai módszertani útmutatásokra és az 

önkormányzati sajátosságokra tekintettel elvégzi a könyvvizsgálatot. 

 Munkáját a jó szakember gondosságával, hatékonyan, a hazai (és a nemzetközi) 

könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végzi és az ehhez igazodó technikákat, 

módszereket alkalmazza. 

 A Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján, a hatályos 

jogszabályok ismeretében, azokat megtartva és alkalmazva végzi munkáját és 

határidőre elkészíti írásos véleményezéseit, jelentéseit (a Megbízó hibájából származó 

esetleges késedelemért a Megbízottat nem terheli felelősség). A könyvvizsgálói 

jelentésért és az írásos véleményezésért Megbízott felel. 

 A Megbízóval a feladatok ellátása során együttműködik, a vizsgálatok egyes fázisait a 

Megbízóval szükség szerint egyezteti, a könyvvizsgálatról – a Megbízó kérésére – 

menet közben a szükséges tájékoztatást megadja, különös tekintettel azokra a 

megállapításokra, amelyek alapján az esetleges hibák a jelentések készítéséig, illetve a 

beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók. 

 A Képviselő-testület összehívását köteles kezdeményezni, ha ennek szükségessége a 

törvényi előírások alapján felmerül. 

 A tudomására jutott adatokat és egyéb információkat bizalmasan, a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak, standardoknak, a titokvédelemnek megfelelően kezeli. 

 A jelen szerződés II. pontjában meghatározottak szerint elkészíti jelentéseit. 

 Felel a megbízás során a Megbízónak okozott esetleges kárért, s a Megbízót a 

vonatkozó szabályok szerint kártalanítja. 

 A Megbízónak végzett szolgáltatásait a könyvvizsgálatra vonatkozó standardoknak, 

kamarai módszertani útmutatásoknak megfelelően dokumentálja, a könyvvizsgálathoz 

felhasznált dokumentációkat, az éves beszámolót a jogszabályokban előírt ideig 

megőrzi. 

 

 

VI. Egyéb kérdések: 

 

1. Megbízó és Megbízott együttműködésében irányadónak tekinti azt a törvényi előírást, 

mely szerint a könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a 

könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható. 

 

 

2. E megbízás nem vonatkozik adószakértői tevékenységre. Megbízott az éves 

beszámoló könyvvizsgálata részeként részletesen nem tekinti át az adók kiszámítását 

és az adóbevallást. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes 

adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel, 

illetve a vonatkozó kormányrendelettel összhangban elkészített éves beszámoló 

könyvvizsgálói záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a benyújtott 

adóbevallásokat az adóhatóság elfogadja. 
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3. Megbízót és Megbízottat a szerződésben foglaltak teljesítése során kapcsolattartóként 

a következő személyek képviselik: 

 

 Megbízó részéről:  Kisari Zoltán polgármester 

 

 Megbízott részéről:  Dr. Gál János bejegyzett könyvvizsgáló 

       

 

4. A Megbízott jogosult feladatai végrehajtásához Megbízóval egyeztetve - saját 

költségére és felelősségére – a harmadik személyt igénybe venni, akivel a szerződést 

Megbízott köti. 

 

5. A szerződést a szerződő felek - a Megbízott, illetve a Megbízó kezdeményezésére - 

közös megegyezéssel módosíthatják, ha a szerződés feltételeiben a szerződés 

megkötésekor nem ismert, új tényezők merülnek fel. 

 

6. Jelen szerződést Megbízó felmondhatja, amennyiben Megbízott a szerződésben vállalt 

kötelezettségeit súlyosan megsérti. A Megbízott felmondhatja a szerződést, 

amennyiben a Megbízó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz 

eleget. 

 

 A szerződés 60 napos határidővel bármelyik fél részéről írásban - indoklás nélkül - 

felmondható. 

 

7. A Megbízott és a Megbízó az e szerződés tárgyán kívüli gazdasági kihatású 

előterjesztések könyvvizsgálói véleményezésére külön szerződést köthet. 

 

8. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a teljesített feladatot referenciái között 

feltüntesse. 

 

9. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, továbbá azt, 

hogy az előírásoknak megfelelő, érvényes könyvvizsgálói felelősségbiztosítási 

szerződéssel rendelkezik. 

 

 

VII. A munka díjazása, fizetési feltételek: 

 

A megbízási díj havi  

nettó 26.000.- Ft + törvényes ÁFA, 

 

azaz havi nettó Huszonhatezer forint + törvényes ÁFA.  

 

Megbízó a megbízási díj összegét – a feladat teljesítéséről az adott hó utolsó napjára 

kiállított számla alapján – átutalja Megbízott számlájára. 
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VIII. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a könyvvizsgálat 

rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Eger, 2011. június 27. 

 

 

 ...............................................................   ...............................................................  

 Megbízó nevében  Megbízott nevében 

 Kisari Zoltán Polgármester  Dr. Gál János ügyvezető 
 

10. Napirendi Pont 

Folyósz{mla-hitel szerződés meghosszabbít{sa (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester rövid tájékoztatást adott arról, hogy az OTP és Kereskedelmi 

Bank Nyrt. Egri Igazgatósága pénzintézetnél lejárt a folyószámla-hitel szerződés, amelynek 

meghosszabbítására jelen előterjesztés elfogadásával kerülhet sor. 

Kérte kérdés, észrevétel megtételét. 

 

Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem hangzott el, Kisari Zoltán polgármester szavazást 

rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 

 

70/2011. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: A 2011. évi költségvetésben elfogadott folyószámla hitelfelvétel folyamatának 

elindítása 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 10.000.000,- Ft, azaz: Tízmillió forint 

folyószámlahitel felvételét az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Egri Igazgatósága Eger, 

Hatvani-kapu tér 7. pénzintézettől. Kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzat 2011. 

évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.14.) rendeletét a folyószámlahitel összegével 

módosítja. 

A Képviselő-testület a hitel fedezetéül: a 2011-2012. évi költségvetését ajánlja fel. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelszerződés 

aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 
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11. Napirendi Pont 

Besz{moló a Novaj-Ostoros SE munk{j{ról (ír{sos anyag a mellékletben) 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy a napirend írásos előterjesztését minden képviselő 

megkapta. Megjegyezte, hogy a sportegyesület szervesen kapcsolódik a civil közösségekhez, 

azonban külön napirend foglalkozik az elnökség szakosztályok szerinti beszámolójával.         

A beszámoló alapján látható, hogy a szervezet működtetésére nincs pénz, a fiatalok 

bizonytalanok; a focicsapat, kézilabdacsapat finanszírozást vár, hiszen több ostorosi sportoló 

is érintett az egyesületben. Megjegyezte, hogy a költségvetés nem tartalmaz ilyen támogatási 

forrást. Előadta, hogy több szakember egybehangzó véleménye szerint az együttműködés 

kereteit újra kellene gondolni, hiszen településünkön is kezd kitermelődni az önálló sportélet 

személyi bázisa. Véleménye, hogy mindaddig, amíg a feltételek erre nem adottak, 

szükségesnek ítéli az együttműködés pénzügyi feltételeinek tisztázását, hiszen sok eredményt 

mutatnak sportolóink. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő a labdarúgással kapcsolatban tette fel kérdését; az országot járva 

kis községekben gyakran lát gyepes focipályát; nincs lehetőség a településünkön is ilyen 

létesítmény kialakítására? Véleménye, hogy e területen lennének karizmatikus emberek, s ha 

a feltételek rendelkezésre állnának, - akár vállalkozások bevonásával -  célszerűnek tartaná 

elgondolkodni a megvalósításon. 

 

Bóta László képviselő elmondta, hogy korábban vezetőségi tag volt az egyesületben, ismeri a 

működési mechanizmusokat, bár szerinte a rendszer kezd finanszírozási vonalon átalakulni. 

Hozzátette, hogy Novaj az egyesület alapvető működési költségeihez való hozzájárulást kérné 

Önkormányzatunktól. Véleménye, hogy az egyesület legfontosabb feladata az ifi, valamint a 

serdülő csapat kinevelése. Fontosnak tartja a sportot a település életében, mert nagy az 

összetartó ereje, ezért lenne célszerű támogatókat nyerni a folytatáshoz. 

 

Kisari Zoltán polgármester előadta, hogy egyetlen hely van településünkön, a salakos pálya, 

mely alkalmas lehet a labdarúgásra, viszont ehhez az infrastruktúrát biztosítani kell. 

Megjegyezte, hogy évek óta kéri a sportbarátokat a sportegyesület létrehozására, mert a  célok 

eléréséhez cselekvő akarat kell. A sportegyesülettel kapcsolatban megfogalmazta javaslatát: - 

pénzügyi bizottság vizsgálja meg a serdülők, ifik részére a maximum nevezési díjjal 

egyenértékű támogatás lehetőségét. Véleménye, hogy településünk az önálló 

sporttevékenység irányába halad, ez jövőképet is ad, de a vállalkozások szerepvállalása a 

feladathoz nélkülözhetetlen lesz. 

 

Bóta László képviselő álláspontja szerint kimutatást kellene bekérni az ostorosi, novaji 

résztvevőkről, s a nevezési díjakról. 

 

Kisari Zoltán polgármester több hozzászólás nem lévén összegezte az elhangzottakat, s a 

napirend zárásaként szavazást rendelt el. 

 

Szavazás 

 

A képviselők egyhangúlag (6:0) elfogadt{k az al{bbi hat{rozatot: 
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71/2011. (VI.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Tárgy: Besz{moló a Novaj-Ostoros SE munk{j{ról 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Novaj-Ostoros Sportkör Egyesület 

beszámolóját elfogadja. 

A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság 

tisztségviselőit, hogy a sportegyesületet érintő támogatási döntés megalapozásához a 

szükséges adatokat szerezze be, s készítse elő támogatási javaslatát.   

 

 

Határidő: 2011. szeptember 15. 

Felelős: Polgármester 

              Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság Elnöke 

 

 

Kisari Zoltán polgármester felkérte Böjt László képviselőt, tegye meg a településtisztasággal 

kapcsolatos észrevételeit. 

 

Böjt László képviselő elővezette, hogy egyre több a vendég településünkön, akik többnyire 

pozitív véleményt fogalmaznak meg községünkről. Sajnálattal állapította meg, hogy vannak 

olyan pontok a községben, például a fő utca egyes részei, vagy az autóbusz-megálló 

környezete, ahol gondozatlanság mutatkozik. Kijelentette, hogy fokozott figyelmet kellene 

fordítani a településtisztaságra, a közterületek karbantartására, valamint a település bevezető 

szakaszainak tisztán tartására. Erre a területre nagyobb figyelemfordítást kér, s felvetette a 

falubejárás megtartásának igényét. 

 

Dr. Lantos Bálint képviselő csatlakozott az előtte szólóhoz, s hozzátette, hogy a település 

bevezető útja kritikán aluli állapotban van. 

 

Kisari Zoltán polgármester egyetértett Böjt László képviselő felvetésével, s hozzáfűzte, hogy 

más a településről alkotott kép, ha tiszta, rendezett környezettel találkozik az ide látogató. 

Előadta, hogy a feladat ellátására szűkös a helyi erőforrás lehetősége, s a közmunkások kevés 

eredménnyel bírnak. Helyi vállalkozással a napokban kerül egyeztetésre átalánydíjas 

szerződés, mely a közterületeink, zöldfelületek tisztántartását célozza. Állást foglalt amellett, 

hogy minden ingatlantulajdonos kötelezettsége az ingatlanának rendben tartása, ezért a 

gondozatlan területeket fel kell tárni, s az ilyen ingatlantulajdonosokat fel kell szólítani.              

A falubejárás igényét jónak ítélte, szervezésére intézkedést kért a jegyzőtől.  

Előadta, hogy a település bevezető útjának problémája régi keletű, s a Közútkezelő Kht 

többször megszólításra került az útminőség kapcsán. Megjegyezte, hogy több száz aláírással a 

lakosság is a problémafelvetés mögé állt, s emellett Dr. Herman István országgyűlési 

képviselő úr is tájékoztatást kapott e régóta húzódó megoldatlan helyzetről, melyben az 

Önkormányzat továbbra is várja a Kht. intézkedéseit. 
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Röviden szólt a 2011. június 30-ai Alapszolgáltatási Központ Projektzáró Rendezvényéről, az 

intézmény ünnepélyes átadásáról, melyre minden jelenlévőt várnak a közreműködők. 

 

Mivel több téma, napirend nem volt, Kisari Zolt{n polg{rmester megköszönte a munk{t és 

az ülést bez{rta. 

      K.m.f. 

 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<.  <<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

            Kisari   Zolt{n       Vasas Ágostonné 

            Polg{rmester             Jegyző 

 


