
 
 
 
 
 
Szám:          /2018. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2018. december 12-én (szerda) 17.00 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 
Napirend: 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 

 
Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
 

3. Javaslat a Monori Tankerületi Központtal és az Érdi Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési 
szerződés módosítására 
 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

4. Javaslat pályázat benyújtásához a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési együttműködés” 
tárgyában 

 
Előterjesztő: Erős József alpolgármester 

 
5. Javaslat Gyál város ivóvízellátó és szennyvízelvezető vízi közmű rendszerének gördülő fejlesztési 

tervének (2018-2032) módosítására (Később kerül kiküldésre)  
 

Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 

 
6. Javaslat a kialakuló Gyál 099/225 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására 

 
Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Javaslat a kialakuló gyáli 5177/1 hrsz.-ú út (Brassói utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 
 

Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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8. Javaslat a gyáli 5121/1 hrsz.-ú út (Kis-szélső utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

 
Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Gyál, 2018. december 10.  
 
       Tisztelettel: 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 

 

 

Tárgy: Javaslat „Kertváros”Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

„Kertváros” Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) alapdokumentuma a Társulási 
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás). „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a 
továbbiakban: Tanács) 2018. december 10-ei ülésen 20/2018.(XII.10.) számú határozattal hagyta jóvá a 
Megállapodás módosítását. A Megállapodásban rögzítettek biztosítják a tagok részére a nyújtott szolgáltatások 
legitimitását és a hozzájuk kapcsolódó állami támogatásokat. A Megállapodás jóváhagyásához, módosításához 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) 
bek. alapján a Társulásban részt vevő Képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges. 

2018. november 12. napján tartott ülésén a Tanács kinyilvánította abbéli szándékát, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (2) bek. b) pontjában 
nevesített idősek nappali ellátását a jövőben társulási keretek között kívánják megoldani a Társulás által 
fenntartott Kertváros Szociális Központ által. A 17/2018. (XI.12.) sz. határozatában a Tanács felkérte a társult 
települések Képviselő-testületeit, hogy 2018. november 30. napjáig nyilatkozzanak arról, hogy az idősek nappali 
intézményi ellátásába (idősek klubja) a településüket be kívánják-e kapcsolni. Gyál Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2018. november 29-ei ülésén megtárgyalta a 17/2018. (XI.12.) sz. TT határozatot, és 
210/2018. (XI.29.) sz. határozatában úgy nyilatkozott, hogy az idősek nappali ellátása jogszabályi feladatát a 
Társulás keretein belül kívánja megoldani, és Gyált be kívánja kapcsolni a szolgáltatásba. 

 
A Tanács 17/2018. (XI.12.) sz. határozata alapján, és a tagönkormányzatok véleménynyilvánításával 

összhangban módosította a Megállapodást (1.sz.melléklet, a jobb áttekinthetőség kedvéért pirossal szedve a 
módosított részeket). 

1. Az idősek és demensek betegek nappali intézményi ellátásának feladata a Megállapodás III. 
fejezetbe A Társulás részletes feladatai cím, Szociális feladatok alcím alá került beépítésre. Itt 
szerepel az is, hogy egyelőre ezt a feladatot Gyálon látja el a Társulás és térítési díjat nem kér érte, 
kizárólag az étkezésért kell az igénybevevőknek fizetni. 

2. Módosították a tárgyévnek megfelelően a lakosságszámot az 1. számú mellékletben, és ennek okán 
az I. fejezet Általános rendelkezések cím 3. pontja is átdolgozásra került.  

3. Az I. fejezet Általános rendelkezések cím 9. pontjában is szerepeltetni kell, hogy az idősek és 
demensek betegek nappali intézményi ellátásának feladata egyelőre csak Gyálon lesz ellátva. 

4. A IV. fejezet A Társulás tagsági viszonyai, szervezet, működésének ellenőrzése cím A Társulás 
elnöke alcím alatt módosították az elnök beszámolási kötelezettségét május 31. napjára, tekintettel 
arra, hogy a beszámolási kötelezettség időpontját jogszabály erre módosította.  

5. A 2.számú mellékletbe kerül feltüntetésre a Társulás által alapított intézmény, Kertváros Szociális 
Központ alapadatai. Ide felvették azokat a címeket az intézmény telephelye(i)ként, ahol már tudják, 
hogy idősek klubját szeretnének működtetni a jövőben. 

Az egységes szerkezetbe foglalt Megállapodás az előterjesztés 2. sz. melléklete. 

Kérem a T. Képviselő-testületet a javaslat megvitatására, és a határozati javaslat támogatására. 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyjaa „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 20/2018.(XII.10.).sz 
határozattal elfogadott Társulási Megállapodásának 1. sz. melléklet szerinti módosításait, és a 2.sz 
melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina irodavezető-helyettes 
 
Gyál, 2018. december 10. 
 
 
 
 
         Pápai Mihály 

polgármester 



1.sz.melléklet 

Okiratszám: K/20726-5/2018. 

“KERTVÁROS" 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

 

A 2013. április 18. napján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, 
Felsőpakony Község Önkormányzata, Gyál Város Önkormányzata valamint Ócsa Város Önkormányzata által 
megkötött „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása (a továbbiakban: Megállapodás) az 
alábbiak szerint módosul.  

1. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések cím 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Társulás tagjainak nevét és székhelyét, képviselőjét, valamint az egyes települések 2018. január 1-i 
lakosságszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ezt követően a települések lakosságszáma minden évben a 
KSH által közölt előző éves adatoknak megfelelően kerül figyelembe vételre.” 

2. A Megállapodás I. fejezet Általános rendelkezések cím 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Társulás által alapított intézmény: Kertváros Szociális Központ, melynek valamennyi alapítói joga a 
Társulási Tanácsot illeti meg. A Társulás intézménye szolgáltatásait a Társulás teljes működési területén 
biztosítja (általános rend), míg az általános rendtől eltérően az idősek és demens betegek nappali ellátását 
kizárólag Gyál Város közigazgatási területén nyújtja, valamint a szociális étkeztetést is kizárólag Gyál Város 
közigazgatási területén biztosítja a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Kertváros 
Szociális Központ között létrejött megállapodás alapján.” 

3. A Megállapodás III. fejezet A Társulás részletes feladatai cím Szociális feladatok alcím helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„A Társulás ellátja a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, szociális 
étkeztetés, valamint idősek és demens betegek nappali ellátásának szociális feladatait. Gyál Város 
Önkormányzata rendeletet alkot a társulási keretek között működő házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, családsegítés, szociális étkeztetés, valamint idősek és demens betegek nappali személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásairól, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A rendelet 
területi hatálya a társult települések közigazgatási területe, míg. a szociális étkeztetés, valamint az idősek és 
demens betegek nappali ellátása esetén Gyál város közigazgatási területe. A Társulás, illetve a 
fenntartásában működő Kertváros Szociális Központ a családsegítést és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, valamint az idősek és demens betegek nappali ellátását – az étkezésért fizetendő térítési 
díjon felül -  térítésmentesen, a házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést a rendeletben meghatározott 
intézményi térítési díj ellenében biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 
meghatározott jogosulti körnek. A Társulás ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálatnak és család- és 
gyermekjóléti központnak a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott faladatait. A család- és gyermekjóléti központ 
ellátási területe a járás lakosságára terjed ki.” 

4. A Megállapodás IV. fejezet A Társulás tagsági viszonyai, szervezet, működésének ellenőrzése cím A 
Társulás elnöke alcím helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„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 megválasztásához 
a Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

A Társulási Tanács elnöke minden év május 31. napjáig beszámol a Társulás tagjainak a Társulás 
működéséről. Az elnök részletes feladatát és hatáskörét egyebekben a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg.” 

5. A Megállapodás 1. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 75. 
Lakosságszáma: 5 245 fő 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata 



  2 

Székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. 
Lakosságszáma: 5 339 fő 
Gyál Város Önkormányzata 
Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 
Lakosságszáma: 24 405 fő 
Ócsa Város Önkormányzata 
Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky út 2. 
Lakosságszáma: 9 705 fő 
A Társulás lakosságszáma összesen: 44 694 fő” 

6. A Megállapodás 2. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Kertváros Szociális Központ 

Székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 42-44. 

 

Területi irodák: 2351 Alsónémedi, Fő út 75.  
 2347 Bugyi, Kossuth Lajos u.17. 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. 

Telephely:         Gyáli Idősek Klubja 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 16-18. 

 
Az intézmény ellátási területe: a társult települések teljes közigazgatási területe.” 

 

Jelen Megállapodás módosítás a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat polgármesterének 
aláírásával válik hatályossá.  

Kelt: Gyál, 2018. december 10. 

        Pápai Mihály 
            Társulási Tanács Elnöke 
Záradék: 

Jelen Társulási Megállapodás módosítást a Társulási Tanács ……../2018.(XII.10.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

A Társulási Megállapodás módosítást az alábbi képviselő-testületek hagyták jóvá és fogadták el előírásait 
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként: 

• Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete a …/2018. (XII.13.) számú önkormányzati határozatával, 

• Bugyi Nagyközség Képviselő-testülete a …./2018. (XII….)számú önkormányzati határozatával, 

• Gyál Város Képviselő-testülete a …/2018. (XII.12.) számú önkormányzati határozatával, 

• Ócsa Város Képviselő-testülete a …/2018. (XII….) számú önkormányzati határozatával, 

A Társulási Megállapodás módosítást az érintett önkormányzatok polgármesterei aláírásukkal látják el. 

Kelt, „időbélyegző szerint” 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:    Vincze József  
          polgármester  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében: Somogyi Béla  
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         polgármester  
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:  Pápai Mihály  

         polgármester  

 
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:  Bukodi Károly  
         polgármester 



2.sz. melléklet 

Okiratszám: K/20726-6/2018. 

“KERTVÁROS" 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

A Gyáli kistérség alábbiakban nevesített, társult önkormányzatai a 2004. június 23. napjával létrehozott 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást a jogfolytonosság biztosítása mellett 2013. 
június 30. napjával a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően önkéntes és szabad elhatározásukból a jogi személyiség további fenntartása 
mellett jelen társulási megállapodással átalakítják. 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A Társulás neve: “Kertváros" Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás). 

2. A Társulás székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 54. 
 
3. A Társulás tagjainak nevét és székhelyét, képviselőjét, valamint az egyes települések 2018. január 1-i 

lakosságszámát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Ezt követően a települések lakosságszáma minden évben a 
KSH által közölt előző éves adatoknak megfelelően kerül figyelembe vételre.  

 
4. A Társulás működési területe: az 1. számú mellékletben szereplő települési önkormányzatok közigazgatási 

területe. 

5. A Társulás bélyegzője: “Kertváros” Önkormányzati Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen a 
Magyar Köztársaság címerével. 

6. A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodásában a költségvetési szervek működésére vonatkozó 
szabályokat alkalmazó szerv, melynek munkaszervezeti és pénzügyi-gazdasági feladatait a Gyáli 
Polgármesteri Hivatal látja el. 

7. A Társulás képviseletét a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása 
esetén a Társulási Tanács által megbízott polgármester látja el. A képviselet részletes szabályait a Társulás 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

8. A Társulás vagyona felett tulajdonosként a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
rendelkezik. 

9. A Társulás által alapított intézmény: Kertváros Szociális Központ, melynek valamennyi alapítói joga a 
Társulási Tanácsot illeti meg. A Társulás intézménye szolgáltatásait a Társulás teljes működési területén 
biztosítja (általános rend), míg az általános rendtől eltérően az idősek és demens betegek nappali ellátását 
kizárólag Gyál Város közigazgatási területén nyújtja, valamint a szociális étkeztetést is kizárólag Gyál Város 
közigazgatási területén biztosítja a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Kertváros 
Szociális Központ között létrejött megállapodás alapján. 

10. E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásában a Társulás települései 
együttműködnek. 

11. A Társulás a közös pályázatkészítés mellett támogatja a társult tagok egyéni pályázatait is abban az esetben, 
ha az adott pályázat nem ellentétes a társult tagok által elfogadott közös jövőképpel. 
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II. 

A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és 
eredményes tevékenység érdekében 2008. január 1. napjával e megállapodás 2. sz. melléklete szerinti 
költségvetési szervet, a Kertváros  Szociális Központot hozták létre, melynek célja és feladata a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben rögzített ellátási formák biztosítása, így a Társulás célja és 
feladata ezen intézmény működtetése. 

III.  

A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI  

Szociális feladatok 

A Társulás ellátja a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, szociális étkeztetés, 
valamint idősek és demens betegek nappali ellátásának szociális feladatait. Gyál Város Önkormányzata 
rendeletet alkot a társulási keretek között működő házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
családsegítés, szociális étkeztetés, valamint idősek és demens betegek nappali személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásairól, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A rendelet területi hatálya a társult 
települések közigazgatási területe, míg a szociális étkeztetés, valamint az idősek és demens betegek nappali 
ellátása esetén Gyál város közigazgatási területe. A Társulás, illetve a fenntartásában működő Kertváros 
Szociális Központ a családsegítést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint az idősek és demens 
betegek nappali ellátását– az étkezésért fizetendő térítési díjon felül - térítésmentesen, a házi segítségnyújtást és 
a szociális étkeztetést a rendeletben meghatározott intézményi térítési díj ellenében biztosítja a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jogosulti körnek. A Társulás ellátja a 
család- és gyermekjóléti szolgálatnak és család- és gyermekjóléti központnak a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott faladatait. 
A család- és gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

A Társulás ellátja a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó alapellátást. Gyál Város Önkormányzata 
rendeletet alkot a társulási keretek között működő gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó alapellátásról, 
annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról. A rendelet területi hatálya a társult települések 
közigazgatási területe. A Társulás ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálatnak és család- és gyermekjóléti 
központnak a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és 
végrehajtási rendeleteiben meghatározott faladatait. A család- és gyermekjóléti központ ellátási területe a járás 
lakosságára terjed ki. 

A Társulás szolgáltatásainak igénybevétele 

A Társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit a társult települések közigazgatási területén 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által az szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások igénybevételéről megalkotott önkormányzati rendeletei.  
 

IV. 

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE, MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE  

A tagsági jogviszony keletkezése 

A Társulásban résztvevő települések minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozatban mondják ki a 
Társulásban való részvételüket. A Társuláshoz való csatlakozásról a csatlakozás tervezett időpontját legalább 6 
hónappal megelőzően dönteni kell. A csatlakozni kívánó település döntéséről a Társulási Tanácsot értesíti.  
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A tagsági jogviszony megszűnése 

1. A Társulásból bármelyik résztvevő, a képviselő-testület kilépésre vonatkozó - minősített többséggel hozott - 
határozata megküldésével az év végén kiléphet. 

 A kilépésre vonatkozó határozatot legalább 6 hónappal a kilépést megelőzően kell a Társulás képviseletét 
ellátó személynek írásban bejelenteni. 

2. A társulási tagság megszűnik: 

- ha a település megszűnik, összeolvad vagy egyesül, 
- ha a Társulási Tanács a Társulás megszűnését kimondja, s azt a Társulást képező települések képviselő-

testületei megerősítik határozatukkal, 
- ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges befizetési kötelezettségnek valamely tagtelepülési 

önkormányzat a Társulás döntésében megjelölt határidőben nem tesz eleget, a Társulási Tanács 
minősített többségű határozatával dönthet a tagsági viszony megszüntetéséről. A tagság ebben az 
esetben a határozat átvételével megszűnik, azonban az intézmény által nyújtott ellátásért az ellátás teljes 
időtartama alatt a megszűnt tagnak is fizetési kötelezettsége van. 

A Társulás tagnyilvántartása 

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

2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza: 

- az önkormányzat megnevezését, székhelyét, 
- belépés időpontját, 
- a tag által teljesített befizetéseket és a végleges támogatásként kapott összeget, 
- a tagság megszűnésének időpontját, 
- a szavazati jogosultságot és mértékét. 

A Társulás szervei 

A Társulás szervei a Társulási Tanács, a Társulás elnöke és alelnöke. 

Társulási Tanács 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-
testületei által delegált tagok alkotják.  

Társulás Elnöke 

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 megválasztásához a Társulási 
Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

A Társulási Tanács elnöke minden év május 31. napjáig beszámol a Társulás tagjainak a Társulás működéséről. 
Az elnök részletes feladatát és hatáskörét egyebekben a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata határozza 
meg. 

Társulás Alelnöke 

A Társulási Tanács az önkormányzatok választási ciklusának idejére a saját tagjai sorából alelnököt választ. Az 
alelnök személyére a Társulás elnöke tesz javaslatot. A Társulás alelnökének megválasztásához a Társulási 
Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges.  
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A Társulás működésének ellenőrzése 

Az ellenőrzési rend részét képezi: 

1. a Társulási Tanács elnökének éves beszámolója 

2. a zárszámadás elfogadása 

3. a Gyáli Polgármesteri Hivatalban, mint a Társulás munkaszervezeti, pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó 
szervezetben folyó munka ellenőrzésére a Gyáli Polgármesteri Hivatalra vonatkozó belső szabályzatok az 
irányadók 

4. a Társulási Tanács külön döntéssel eseti ellenőrzések elrendelésére jogosult.  

V. 

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSE 

A Társulási Tanács ülései 

1. A Társulási Tanács a Társulás döntéshozó szerve. 

2. A Társulási Tanács üléseit évente minimum 4-szer, negyedévente, a Társulási Tanács által meghatározott 
időpontban tartja. 

3. A Társulási Tanács ülésének összehívását írásban kezdeményezheti bármely tag a napirend megjelölésével, 
s az elnök azt köteles összehívni. 

4. Az elnök köteles a Társulási Tanács ülését összehívni a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője 
kezdeményezésére. 

5. Az elnök az e fejezet 3. és 4. pontjaiban meghatározott esetekben legkésőbb 5 napon belül köteles a Társulási 
Tanácsot összehívni. 

6. A Társulási Tanács összehívását, az ülés előkészítését, az előterjesztések tartalmi és formai elvárásainak 
meghatározását a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

7. A Társulási Tanács üléseit az elnök, távolléte és akadályoztatása esetén az Őt helyettesítő alelnök vezeti le. 
Mindkettejük egyidejű akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti.  

 
8. A határozatképességet a tagnyilvántartásba bejegyzett szavazati jog és mértéke, valamint a jelenléti ív 

alapján kell megállapítani. 
 
9. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van. 

10. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített 
jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási 
Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni a Pest 
Megyei Kormányhivatal vezetőjének. 

A Társulási Tanács döntései 

A Társulási Tanács döntése határozat. A Társulási Tanács határozatait kézfelemeléssel hozza. A döntésekre 
vonatkozó részletszabályokat a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. 

A tagok szavazatainak száma 

A Társulási Tanácsban a tagokat településenként egy szavazat illeti meg. 
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A Társulási Tanács döntése meghozatalához 
szükséges szavazati arányok 

1. Minősített többséggel hozott döntés szükséges: 

- ha azt jogszabály írja elő; 

- a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott kérdésekben. 

A minősített többséghez legalább annyi tag „igen” szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő 
tagok szavazatának több, mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának felét.  

2. Az 1. pontban fel nem sorolt valamennyi esetben a javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel. Az 
egyszerű többséghez legalább a jelenlévő tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges. 

VI. 

A TÁRSULÁS TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

A Társulás tagjának jogai 

1. Képviselője 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. Teljes joggal képviseli képviselője útján a saját önkormányzata érdekeit. 

4. Igényelheti a Társulás érdekképviseletét, érdekérvényesítési tevékenységét. 

5. Igényelheti, és igénybe veheti a Társulásba tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit. 

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

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

8. A Társulási Tanács döntése alapján részesedhet a Társulás tevékenysége révén elért pénzbevételekből 
(alapítványi támogatások, pályázatok, vállalkozás, egyéb pénzbevételi stb.). 

9. Javaslatot tehet a Társulást érintő bármely kérdésben, jogosult a Társulás törvénysértő határozatának 
észrevételezésére és megtámadására. 

10. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet a Társulás tisztségviselőihez és szerveihez, felvilágosítást 
kérhet tőlük a Társulás bármely tevékenységéről, amelyre a címzettek 30 napon belül kötelesek választ adni, 
betekinthet a Társulás irataiba. 

11. A Társuláson belül egy-egy kérdésben kisebbségben maradt tagnak joga van a kisebbségi vélemény 
rögzítésére és képviseletére. 

12. Részesülhet a hazai és nemzetközi kapcsolatokból származó előnyökből. 

A társulás tagjainak kötelességei 

1. A Társulási Megállapodás és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása. 

2. Képviselője útján rendszeres részvétel a Társulás szerveinek munkájában, elősegítve a társulási célok és 
feladatok közös megvalósulását. 

3. Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 
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4. A Társulás határozatainak végrehajtása. 

5. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a Társulás vezetőjével való egyeztetése, 
illetve a Társulással való közlése. 

6. Befizetési kötelezettségek teljesítése. Ha a Társulás céljainak megvalósításához szükséges, költségvetési 
számlára történő befizetési kötelezettségnek valamely tagtelepülési önkormányzat határidőben nem tesz 
eleget, Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Adó Iroda irodavezetője 
negyedévente történő összesítést követően felszólító levelet küld az adós önkormányzat polgármesterének a 
befizetési kötelezettség – kézhezvételtől számított – 5 munkanapon belüli rendezéséről (Gyál Város esetében 
az eljárás ugyanez). Amennyiben az adós tagtelepülési önkormányzat a felszólító levélben foglaltaknak nem 
tesz eleget, a Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatban dönthet a tagsági viszony 
megszüntetéséről. 

7. A Társulás feladatkörébe tartozó ügyekhez a szükséges adatok és információk továbbítása a Társuláshoz. 

8. A Társulási tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása, a befizetések teljesítése, a vagyon 
megóvása, annak lehetőség szerinti gyarapítása. 

VII. 

A TÁRSULÁS VAGYONA, KÖLTSÉGVETÉSE 

1. A Társulás feladatainak ellátásához, vagyonának működtetéséhez a tagok költségvetési hozzájárulást 
fizetnek.  

2. A Társulás vagyona áll: 

 a költségvetési számláján nyilvántartott befizetésekből,  

 a Társulás  ingatlan vagyonából,  

 a külön leltár szerinti ingó vagyontárgyakból. 

A Társulás vagyonának átruházására a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

3. A Társulási Tanácsot megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, illetve terhelik. 

A költségvetési számla forrásai 

1. Kötelező befizetés 

a) A Társulás működési költségeinek fedezése céljára: 
2013. évben a tagok fizetési kötelezettsége 30 Ft/fő. Ezt követően évenként a tagot a Tanács által 
elfogadott költségvetési határozatban meghatározott összegű, az önkormányzat folyó évi 
költségvetésének tervezésében szereplő állandó lakosságszám után számított tagdíjfizetési 
kötelezettség terheli.  

b)   A Kertváros Szociális Központ működtetéséhez: a tagoknak az igénybevett szolgáltatásokhoz igazodó, 
az éves költségvetési határozatban meghatározott fizetési kötelezettsége áll fenn. * 

 
A kötelező befizetéseket tizenkét részre elosztva, minden hónap 5-ig kell teljesíteni. 
 

2. Saját elhatározáson alapuló befizetés 

- a tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásainak meghatározott időre szóló átengedése a 
Társulásnak. 

3. Egyéb: 
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- állami támogatás, hozzájárulás, 
- állami pályázati forrás, 
- gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás, 
- a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem 

használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, 
- a számláról kihelyezett összeg hozadéka. 

4. A számla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az 
alelnök és a munkaszervezet Társulási Tanács által ezzel megbízott dolgozói gyakorolják. Az ellenjegyzés 
jogát a Gyáli Polgármesteri Hivatal gyakorolja, mint gazdálkodó szerv, a vonatkozó szabályzataiban 
meghatározottak szerint. 

Költségvetés, beszámoló, számlakezelés 

1. A Társulás az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzati költségvetések elkészítését 
megelőzően éves költségvetést készít. 

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

3. A számla kezelése, a felhasználására vonatkozó döntések meghozatala a Társulási Tanács feladata.  

Közös intézmény fenntartása, finanszírozása 

 A közös intézmény fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami költségvetési támogatásból 
történik. A támogatás és annak leigénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások 
szerint történik. 

 A támogatás által nem fedezett fenntartású költségeket a Társulásban résztvevők a Társulás éves 
költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös fenntartású intézmény támogatás által nem 
fedezett kiadásai forrásául a Társulás egyéb bevételei vehetők igénybe. Dönthet a Tanács pótbefizetésről is. 
A közösen fenntartott intézmény fejlesztési és felújítási szükségletét a Társulás költségvetésében kell 
megtervezni. A fejlesztés és felújítás kérdésében a Társulási Tanács dönt. 

A pénzügyi támogatás felhasználásának további szabályai 

1. A költségvetési számlán lévő összeg a Társulás vagyona, a tagok által befizetett részarányt végleges 
megszűnés esetén történő elszámolásnál lehet figyelembe venni. 

2. Az átmenetileg szabad pénzeszközök feletti rendelkezés jogát a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 
Kötelezettségvállalásra a Társulás „Kötelezettségvállalásról, érvényesítésről, utalványozásról, 
ellenjegyzésről és a számlák igazolásának rendjéről” szóló szabályzata értelmében az elnök, akadályoztatása 
vagy tartós távolléte esetén az alelnök, mindkettejük akadályoztatása esetén pedig a munkaszervezeti 
feladatokat ellátó hivatal vezetője jogosult.  

3. A döntéshozatalnál az általános tanácsi döntéshozatali szabályok szerint kell eljárni. 

A Társulás tagjának kilépése, kizárása esetén a vagyoni kérdések rendezése 

1.   A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, 
amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó szabályok 
irányadók. 

 
3. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 5 évre el lehet 

halasztani, ha annak természetben történő kiadása a társulás további működését veszélyeztetné. Ez esetben a 
kivált tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.  
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VIII. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

Társulási Megállapodás módosítása 

A Társulási Megállapodás módosítását bármely tag kezdeményezheti. A módosításhoz mind a 
tagönkormányzatok képviselő-testületének minősített többségű döntése, mind pedig a Társulási Tanács 
minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

Megszűnés 

A Társulás megszűnik, ha: 

- annak megszűnését valamennyi tag minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozatával 
kimondja, 

- ha a társulásban csak egy tag marad. 
- törvény erejénél fogva 
- bíróság jogerős döntése alapján. 

 
A társulás megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezése 

1. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó vagyont a tagok a Társulás 
és a költségvetési számla fennállása alatt teljesített hozzájárulásai arányában a végleges támogatások, 
juttatások arányos részének betudásával kell felosztani. 

2. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben 
osztják fel. 

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 közös tulajdon megszüntetése nem történhet olyan 
módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon 
célvagyon. 

5. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során a Társulás tagjai 
olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat 
ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 

6. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és 
átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás 
biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg. 

IX. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen megállapodás a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat polgármesterének 
aláírásával válik hatályossá. 

2. E Társulási Megállapodás mellékletei: 

  1. számú melléklet: Társulási tagok jegyzéke (neve, székhelye, lakosságszáma), 

  2. számú melléklet: A Társulás által alapított intézmények jegyzéke. 
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3. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás kérdéseket 
elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. 

4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ rendelkezései az 
irányadók. 

Gyál, „időbélyegző szerint” 

  Pápai Mihály 
  Társulási Tanács Elnöke 

 

Záradék: 

Jelen Társulási Megállapodást a Társulási Tanács …../2018. (XII.10.) sz. határozatával jóváhagyta, egységes 
szerkezetbe foglalta, a tagönkormányzatok képviselő testületei is ugyanezen tartalommal hoztak határozatot. 

• Alsónémedi Nagyközség Képviselő-testülete önkormányzati határozatának száma: …./2018. (XII.13.)  

• Bugyi Nagyközség Képviselő-testülete önkormányzati határozatának száma: ……../2018. (XII……)  

• Gyál Város Képviselő-testülete önkormányzati határozatának száma: ………/2018. (XII.13.)  

• Ócsa Város Képviselő-testülete önkormányzati határozatának száma: ………./2018. (XII…...)  

 

Gyál, „időbélyegző szerint” 

 

 Pápai Mihály 
 Társulási Tanács Elnöke 
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1. számú melléklet 

a “Kertváros” Önkormányzati Társulása társulási megállapodásához 

A Társulás tagjai és székhelyei, a települések lakosságszáma 

• Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő út 75. 

Lakosságszáma: 5 245 fő 

• Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. 

Lakosságszáma: 5 339 fő 

• Gyál Város Önkormányzata 

Székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

Lakosságszáma: 24 405 fő 

• Ócsa Város Önkormányzata 

Székhelye: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Lakosságszáma: 9 705 fő 

A Társulás lakosságszáma összesen: 44 694 fő 
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2. számú melléklet 

a “Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásához 

A Társulás által alapított intézmény 

• Kertváros Szociális Központ 

Székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 42-44. 

 

Területi irodák: 2351 Alsónémedi, Fő út 75.  
 2347 Bugyi, Kossuth Lajos u.17. 

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 46-48. 

Telephely:         Gyáli Idősek Klubja 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 16-18. 

 
Az intézmény ellátási területe: a társult települések teljes közigazgatási területe. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Érd és Térsége Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 51/2017.(II.23.) sz. határozatában döntött arról, hogy alapítóként részt kíván venni az Érd 
és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban (továbbiakban: Társulás) és felhatalmazta 
Polgármester Urat a Társulási Megállapodás aláírására. A Társulás magalapítására 2017. február 28-án 18 
önkormányzat részvételével került sor. A Társulási Megállapodás első módosítása több gyakorlati kérdés 
kapcsán tartalmazott pontosításokat, azt a Képviselő-testület 103/2017.(IV.27.) sz. határozatával hagyta jóvá. A 
további módosítások egyes települések csatlakozásának, illetve kiválásának elfogadását, és ehhez kapcsolódóan 
a szavazati arányok változását tartalmazták. 
Jelen 6. számú módosítás nyolc település (Dabas, Hernád, Inárcs, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, 
Újhartyán és Újlengyel) kiválásának elfogadása miatt szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
hatodik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy jelen 
döntést küldje meg a Társulási Tanács elnökének. 

 
 

Határidő: a megküldésre 2018. december 20. 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
G y á l, 2018. december 3. 
 
 
 
  Rozgonyi Erik 
  címzetes főjegyző 
 
 
Melléklet:  
Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének levele 
Társulási Megállapodás a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 

AZ ÉRD ÉS TÉRSÉGE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL 

 
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 
PREAMBULUM 

 
Az alább felsorolt helyi önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban 
és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladék tv.) 36. § (1) 
bekezdésében biztosított társulási jog alapján, a közös érdekek felismerésén alapuló, a 
Hulladék tv. szerinti települési hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás feladatainak 
hatékonyabb és célszerűbb megoldása, mint közös cél érdekében, valamint, együttműködésük 
intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2. Budaörs Város Önkormányzata 

3. Diósd Város Önkormányzata 

4. Gyál Város Önkormányzata 

5. Halásztelek Város Önkormányzata 

6. Nagytarcsa Község Önkormányzata 

7. Sóskút Község Önkormányzata 

8. Százhalombatta Város Önkormányzata 

9. Szigethalom Város Önkormányzata 

10. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

11. Tárnok Nagyközség Önkormányzata 

12. Tököl Város Önkormányzata 

13. Vecsés Város Önkormányzata 

mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, egyenként Tag) önálló jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre, és biztosítják annak 
működési feltételeit. 
Tagok rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz 
igazodó arányos teherviselés alapján az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
hulladékgazdálkodási feladataik hatékonyabb, célszerű ellátására hozzák létre. 

 
 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 



 
 
 

 2 

1. A Társulás neve: Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
 
2. A Társulás székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1. 
 
3. A Társulás postacíme: 2030 Érd, Alsó u. 1. 
 
4. A Társulás adószáma:15837491-2-13 
 
5. A Társulás működési területe: a Tagok (a társult önkormányzatok) közigazgatási területe 
 
6. A Társulás tagjainak (a továbbiakban: Tagok, egyenként a Tag) neve székhelye, 
képviselője, és 2014. január 1-ei lakosságszáma:  
 

- Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó utca 1.) képviseli: T. 
Mészáros András polgármester 
Lakosságszám: 65554  

- Budaörs Város Önkormányzata (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) képviseli: 
Wittinghoff Tamás polgármester 
Lakosságszám: 28964 

- Diósd Város Önkormányzata (2049 Diósd, Szent István tér 1.) képviseli: Bogó 
László polgármester 
Lakosságszám: 9428 

- Gyál Város Önkormányzata (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) képviseli: Pápai 
Mihály polgármester 
Lakosságszám: 23775 

- Halásztelek Város Önkormányzata (2314 Halásztelek, Kastély park 1.) képviseli: 
Szentgyörgyi József polgármester 
Lakosságszám: 9433 

- Nagytarcsa Község Önkormányzata (2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.) képviseli: 
Rimóczi Sándor Vilmos polgármester 
Lakosságszám: 3854 

- Sóskút Község Önkormányzata (2038 Sóskút, Szabadság tér 1.) képviseli: König 
Ferenc polgármester 
Lakosságszám: 3259 

- Százhalombatta Város Önkormányzata (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.) 
képviseli: Vezér Mihály Ph.D. polgármester 
Lakosságszám: 19208 

- Szigethalom Város Önkormányzata (2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10.) 
képviseli: Fáki László polgármester 
Lakosságszám: 17818  

- Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.) 
képviseli: Szabó József polgármester 
Lakosságszám: 36161  

- Tárnok Nagyközség Önkormányzata (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) 
képviseli: Szolnoki Gábor polgármester 
Lakosságszám: 9277 

- Tököl Város Önkormányzata (2316 Tököl, Fő u. 117.) képviseli: Hoffman Pál 
Lakosságszám: 10259 
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- Vecsés Város Önkormányzata (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) képviseli: Szlahó 
Csaba polgármester 
Lakosságszám: 20505 
 

7. A Társulás bélyegzői: 

- hosszúbélyegző: a társulás neve, adószáma és bankszámlaszáma 

- körbélyegző: körben a Társulás neve és székhelye 

8. A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodásban megjelölt cél(ok) elérése 
érdekében önkormányzati Társulást hoznak létre. 

9. A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződései: A vonatkozó előírások teljesítése 
mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás nevét és székhelyét, illetve a Társulás 
által kötött szerződések esetében a Társulás adószámát és törzskönyvi nyilvántartási számát is 
minden esetben fel kell tüntetni. 
 

II. A TÁRSULÁS IDŐBELI HATÁLYA 

 
1. A Társulás jelen Társulási Megállapodás aláírása napján határozatlan időre jön létre. 
 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 

1. Az Mötv. 87. § rendelkezéseinek megfelelően, valamint az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet szerint a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező szerv. 
 

2. A Társulás munkaszervezeti feladataival, (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése), 
valamint a bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Társulás székhelye 
szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. 
 
3. Társult önkormányzati Tagok megbízásából a Társulási Tanács Elnöke – az alapítók 
képviseletében – intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál 
történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt. 
 

IV. A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI 

1. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladataik 
hatékonyabb, célszerű ellátása érdekében a Társulást alapító Tagok szándékában áll, hogy a 
magyar és európai hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak maradéktalan 
figyelembe vételével a lakosság anyagi és a Tag Önkormányzatok költségvetési terheinek 
csökkentésével saját hulladékkezelési közszolgáltatásukat összehangolják és fejlesszék a 
tagok közigazgatási területén. 
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2. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet 
védő rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális 
rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság 
számára. Jelen megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére szolgál. 
 
V. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS 
TAGJAI FELADATAI 

1. A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az 
esedékesség időpontjában alapvető kötelezettségük.  
 
2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, 
egységes fejlődését szem előtt tartva, a megállapodásban foglalt elveket betartják, annak 
érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, 
közreműködnek a megvalósításban.  
 
3. Tagok megismerték, átgondolták és értékelték a regionális rendszer szerepét, a jelen 
Társulási Megállapodásban megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, a kialakított 
felelősségi rendszert elfogadták.  
 

4. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és 
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotás, illetve határozathozatal, továbbá a folyamatos információadás és 
kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a Társulás alapvető céljainak 
eléréséhez. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő 
kapcsolódó (pl.: közszolgáltatási) szerződésekre. 
 
5. A Tagok a Társulás működésének időtartama alatt az alábbi feladatok teljesítését vállalják: 
 

a) Az együttműködési kötelezettség terén: 
- Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a cél megvalósítása 
érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők; 
- Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, 
az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, 
illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő hatályos 
döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket;  
- Előre átgondoltan felmérik az egyes tag önkormányzatok szerepét, a megállapodásban 
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban foglalt 
rendelkezéseket;  
- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a cél megvalósítása érdekében kölcsönösen 
együttműködnek egymással, ami kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások 
megszervezésére és fenntartására. 
 
b) Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 

- A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi 
alapok előteremtése; 
- A Társulási megállapodás megkötésével a Tagok kötelezettséget vállalnak a járulékos 
költségek és a Társulás működési költségeinek biztosítására;  
- A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;  



 
 
 

 5 

- Költségfelosztás elfogadása a települések között; 
- Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása; 
- A lakosság tájékoztatása érdekében a települési önkormányzat a közszolgáltatási szerződés 
közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodik; 
- Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt önkormányzati 
feladatok Társulás útján történő ellátása és fejlesztése; 
- Tagok rögzítik, hogy csak olyan Közszolgáltató kerülhet kiválasztásra, aki rendelkezik a 
hulladékról szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel és megfelelőségi 
véleménnyel; 
- Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő 
költségeket biztosítani kell. 
 
c) Műszaki területen: 

- Együttműködés a Közszolgáltató társasággal; 
- Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon 
követése,  
- Gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása; 
- Egységes hulladékgyűjtési rendszer fenntartása, fejlesztése; 
- Szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás, fejlesztése; 
- A területen keletkező települési hulladék mennyiségének, jövőbeni alakulásának felmérése, 
a meglévő felmérések aktualizálása; 
- A Társulás tagjainak területén eddig meglévő szolgáltatási minőség biztosítása, adott 
esetben javítása. 
 
6. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak 
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer 
működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, 
mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a Hulladék tv. 
36.§-a alapján ugyanezen törvény 33. §, 34. §, 37. §, 90. § (8) bekezdésében, a települési 
önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási 
közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a Társulásra átruházzák. 

7. A Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék 
kezelésére vonatkozó, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervvel 
összhangban lévő közszolgáltatás szervezését és fenntartását a Társulás látja el.  

 
8. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők: 

a) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, 
b) a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, és elszállításának 

szervezése, 
c) a települési hulladék kezelésének szervezése, 
d) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása. 

9. A Tagok rögzítik, hogy a Közszolgáltatási Szerződés minden társult Tagra kiterjedő 
érvénnyel és hatállyal, valamennyiük nevében kerül aláírásra a Társulási Tanács Elnöke által. 

10. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok alapján a mindenkori közszolgáltatási 
szerződésben szabályozzák: 
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- a szerződés teljesítésének biztosítékait; 
- a kapcsolattartás módját; 
- a hulladékkezelési tevékenységeket végző esetleges más szolgáltatók és a Közszolgáltató 
együttműködési kötelezettségét, 
 
11. Tagok rögzítik, hogy a Társulás, a megalakulását követően tulajdonosi részesedést szerez 
az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban 
(cégjegyzékszáma: 13-09-160121; székhely: 2030 Érd, Sas utca 2.; statisztikai számjel: 
24166324-3811-572-13), azért, hogy a  Társulás és az ÉTH Nonprofit Kft. által aláírt 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján az ÉTH Nonprofit Kft. lássa el a 
Tagok számára a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.   
 
12. Abban az esetben, ha a Társulás tulajdonában álló gazdasági társaság megfelel a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi követelményeknek, 
úgy tekintettel arra, hogy e gazdasági társasággal történő szerződés megkötése a 
Közbeszerzésekről szóló törvény kivételi körébe esik, és ezáltal a szerződés megkötése 
érdekében közbeszerzési eljárást nem szükséges lefolytatniuk, úgy a Társulás kötelezettséget 
vállal arra, hogy a közszolgáltatás ellátására e gazdasági társaságot jelöli ki.  
 
13. Amennyiben a 12. pontban foglaltak teljesítése jogszerűen nem lehetséges, a Tagok 
kijelentik, hogy a jelen Társulási Megállapodásban foglalt célok és feladatok teljesítése 
érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, és a közszolgáltatási 
szerződés megkötésére vonatkozó hatásköreiket a Társulásra ruházzák át.  
 
14. A Társulás - tulajdonosi joggyakorlása által - vállalja, hogy a Közszolgáltató elsősorban 
azzal a hulladékgazdálkodási társasággal köt alvállalkozói szerződést, mely az adott 
településen jelen Társulás megalakulását megelőzően közszolgáltatási szerződés alapján 
ellátta a közszolgáltatást.  
 
15. A felelős hulladékgazdálkodás elve alapján a Tagok rögzítik: 
 

a) abban az esetben, ha egy alvállalkozó által ellátott szolgáltatás költségei meghaladják a 
koordináló szerv által fizetett szolgáltatási díjat, akkor e különbözet biztosítása nem a 
Társulás kötelezettsége; 
 
b) ha a Közszolgáltatót az illetékes hatóság az érintett régió területén közszolgáltatás 
ellátására jelöli ki, az ezzel összefüggésben keletkező többletköltségek nem a Társulást 
terhelik; 
  

c) a Tag közigazgatási területén a kötelező közszolgáltatáson felüli, szabad kapacitás terhére 
végzett szolgáltatásból származó bevétel az érintett alvállalkozót illeti. 
 

16. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység 
költségeinek és eredményeinek elszámolása során mind a Társulás, mind az ÉTH 
vonatkozásában azt az elvet alkalmazzák, hogy az elszámolás alapja az NHKV Zrt-től 
megkapott szolgáltatási díj.  A szolgáltatási díj a mindenkor hatályos OHKT-ben rögzített 
feladatok végrehajtása alapján, a miniszteri rendelet szerint jár a közszolgáltatónak. 
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17. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a Tag jogosult a Közszolgáltató 
tevékenysége során keletkező iratokba betekinteni, tőle közvetlen felvilágosítást kérni, melyet 
a Közszolgáltató köteles teljesíteni.  
 

 

VI. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 

1.  A Társulás államháztartási szakágazati besorolása: 

381100  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
 
 

2. Kormányzati funkció szerinti megjelölés: 
 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása 

 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 

 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
 

051070 Használt eszköz bontása 
 

051080 Hulladék újrahasznosítása 
 

 
VII. A TÁRSULÁS SZERVEZETE 
 
1. Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben 
állapodnak meg:  

Szervezeti rendszer: 
 

a) A Társulás döntéshozó és irányító szerve: Társulási Tanács 

b) A törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Pest Megyei Kormányhivatal 

c) A Társulás képviselője: Társulási Tanács Elnöke 

VIII. A TÁRSULÁSI TANÁCS 
 
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsban a Tagokat a 
polgármesterek képviselik.  
 
2. A Társulási Tanács Tag képviselőjének akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy 
alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazással helyettes képviselő útján is gyakorolhatja a szavazati jogát. A 
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meghatalmazást a meghatalmazott legkésőbb a Társulási Tanács ülésének megkezdéséig 
köteles a Társulási Tanács ülését vezető Elnöknek/Alelnöknek/Korelnöknek átadni.  
 
3. Amennyiben a polgármester személyében változás következik be, úgy e változásról a Tag a 
Társulási Tanács Elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester 
polgármesterré történt megválasztásával a Társulási Tanács Tagjává válik. A polgármester 
személyében bekövetkező változás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli. 
 
4. Az egyes tagokra jutó szavazati jog mértékét a Tagok a költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott lakosságszámok alapulvételével állapítják meg, az alábbiak szerint:  
 

 

  Szavazatszám: 
 

1 Budaörs 11 szavazat 
2 Diósd 4 szavazat 
3 Érd 25 szavazat 
4 Gyál 9 szavazat 
5 Halásztelek 4 szavazat 
6 Nagytarcsa 2 szavazat 
7 Sóskút 1 szavazat 
8 Százhalombatta 7 szavazat 
9 Szigethalom 7 szavazat 
10 Szigetszentmiklós 14 szavazat 
11 Tárnok 4 szavazat 
12 Tököl 4 szavazat 
13 Vecsés 8 szavazat 

 
5. A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai 
által átruházott feladat-és hatásköröket.  
 
6. A Társulási Tanács kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: 
 
a) A Társulás éves költségvetésének, valamint éves beszámolójának elfogadása; 

b) a Társulási Tanács Elnökének, Alelnökeinek megválasztása, esetleges díjazásuk 
megállapítása, visszahívásuk; 

c) a pénzügyi hozzájárulás (tagdíj) mértékének meghatározása; 

d) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés elfogadása; 
 

e) annak az ügyletkörnek a meghatározása, amelyen belül a Társulási Tanács Elnöke a Tanács 
hozzájárulása nélkül vállalhat kötelezettséget; 

f) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdések megtárgyalása, döntés a tag csatlakozásának 
elfogadásáról és a tag kizárásáról; 
 
g) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása; 
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h) a Társulási Tanács szervezeti és működési szabályzatának elfogadása; 
 
i) gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, átruházásáról, gazdasági 
társaság alapításáról, megszüntetéséről szóló döntés;  
 

j) az azokról a kérdésekről való döntés, amelyeket a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, 
illetve alapító okirat gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe utal. 
 
7. A Társulási Tanács a 6. pontban foglalt ügyekben minősített többséggel dönt. A minősített 
többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő 
Tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 
felét.  

 
8. A 6. pontban fel nem sorolt ügyekben a társulási tanács érvényes döntéséhez legalább annyi 
tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak a felét és az 
általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 
 

9. A közszolgáltatás ellátásához igénybe vett alvállalkozó megbízásánál az érintett Tagot a 
döntéshozatal során egyetértési jog illeti meg. Amennyiben az adott Tag e döntéshozatalnál 
nincs jelen, egyetértését e tekintetben vélelmezni kell.  

10. A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a cél elérésének előrehaladását, 
valamint megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket alapvetőnek és közös 
érdekkörbe tartozónak minősít. 
 

11. A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselő-testületeknek kötelesek évente 
legalább egyszer, de szükség szerint többször is beszámolni a Társulásban végzett 
tevékenységükről.  
 
12. A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.  
 
13. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-
testületeinek mindegyike jóváhagyta a Társulási Megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló 
ülése kimondta a megalakulását. 
 

14. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik, egyebekben 
pedig akkor, ha annak ülését az Elnök összehívja. A Társulási Tanács ülését 15 napon belül 
össze kell hívni, ha azt legalább négy Tag kezdeményezi, és a kezdeményezők együttes 
lakosságszáma eléri a Társulás összlakosságszámának 20%-át, illetve ha törvényességi 
felügyeleti jogkörében eljárva azt a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.   
 

15. A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács Elnöke hívja össze írásban. A Társulási 
Tanács Elnökének akadályoztatása esetén az Alelnök.  
 

16. Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt öt 
munkanappal elektronikus úton kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az 
ülés napirendjét, és mellékelni kell - amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó 
előkészítő anyagokat, írásbeli előterjesztéseket. 
 

17. Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.  
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18. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésén legalább a szavazatok felével 
rendelkező képviselő jelen van. Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell 
összehívni, az eredeti időpontot követő nyolc napon belüli időpontra.  
 
19. A Társulási Tanács döntését ülésén, határozattal hozza. A Társulási Tanács ülésére 
bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek 
az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem 
rendelkeznek. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási 
joggal részt vehetnek. 
 

20. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. 
Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag 
képviselője jelen van, és az adott kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselő 
hozzájárul. 
 

 

21. Az ülést a Tárulási Tanács Elnöke, annak akadályoztatása esetén a Társulási Tanács által 
kijelölt Alelnök vezeti. 
 

IX. A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE – ALELNÖKE 

1. A Társulási Tanács Elnökét és két Alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából határozatlan 
időtartamra választja meg. A Társulást a Társulási Tanács Elnöke képviseli. Képviseleti és 
aláírási joga a Tanács és a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri hivatal 
hatáskörébe tartozó ügyekben önálló.  

 
2. Az Elnök minden, a Tanács hatáskörébe nem tartozó kérdésben értékhatár nélkül jogosult 
dönteni. 
 
3. Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik. Az Elnök feladatkörébe tartozik a Társulási 
Tanács döntéseinek végrehajtása. Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének 
számol be. 
 
4. Az Elnök teljes körű felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű tevékenységéért, a Társulás 
gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért. A Társulás Elnöke a 
tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, kötelezettségének megszegésével okozott kárért a 
polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Az Elnök a Társulási 
Tanács döntése alapján díjazásban részesíthető. 
 
5. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult Tagok, valamint a Társulási Tanács ellenőrzése 
mellett, jelen Megállapodás, és a Társulási Tanács döntéseinek megfelelően, a Tanács 
hatáskörét nem sértve, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.  
 
6. Az Alelnök megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók. A 
Társulás Alelnöke az Elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel 
helyettesíti. Az Elnök tartós akadályoztatása esetén a Tanács által kijelölt Alelnök jár el az 
Elnök jogkörében. Az Alelnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles 
beszámolni. 
 
7. Az Elnök és az Alelnök tisztsége megszűnik: 
 

a.) az Elnök lemondásával, 
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b.) az Elnök halálával, 
c.) az Elnök polgármesteri minőségének megszűnésével, 
d.) az Elnököt/Alelnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszűnésével, 
e.) visszahívással. 
 

8. Az Elnök a tisztségéről bármikor legalább két hónapos lemondási idővel lemondhat. 
Lemondás esetén az Elnök köteles az új Elnök személyének megválasztásáig a 
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a 
Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából. Az Elnök 
lemondásával az Alelnöki megbízatás nem szűnik meg. 
 
9. Az Elnököt a Társulási Tanács ülése bármikor jogosult visszahívni. Az elnöki tisztség 
lemondáson kívüli bármely okból történő megszűnése esetén az Alelnök köteles 15 napon 
belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnök megválasztásának céljából.  
 
10. Az Alelnöki tisztség megszűnésére az Elnöki tisztség megszűnésére vonatkozó szabályok 
értelemszerűen vonatkoznak azzal, hogy az Alelnöki tisztség bármely okból történő 
megszűnése esetén az Elnök köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új 
Alelnök megválasztásának céljából.  
 

X. A TÁRSULÁS ALAPÍTÓINAK HATÁSKÖRE  
 
1. Az alapítói jogok gyakorlására vonatkozóan a Társult Önkormányzatok úgy rendelkeznek, 
hogy az alapítói hatáskörbe tartozó döntéseket a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei 
(közgyűlése) hozzák meg, együttesen, vagy külön-külön megtartott ülésen és a meghozott 
döntések végrehajtásával kapcsolatos intézkedések ellátásával a Társulás székhelye szerinti 
polgármesteri hivatalt bízzák meg. 
 
2. Az alapítók hatáskörébe tartozó döntések akkor tekinthetők hatályosnak, ha a Társult 
Önkormányzatok mindegyike elfogadta azt. A székhely szerinti polgármesteri hivatal az 
alapítói hatáskörbe tartozó döntések előkészítéséről és végrehajtásáról a vonatkozó testületi 
határozatok rendelkezésre bocsátását követő 8 napon belül intézkedik. 
A székhely önkormányzat a döntések előkészítésénél biztosítja az azonos tartalommal történő 
döntéshozatal feltételeit, az előterjesztések rendelkezésre bocsátásával és egyeztetés 
lefolytatásával. 
 
 
XI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS ELLENŐRZÉSE 
 
1. A Társulás felett a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője törvényességi felügyeleti jogot 
gyakorol. 
 

2. A Társulás Tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és 
gazdasági szempontból ellenőrzik a Társulás működését. A polgármester évente legalább 
egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, 
a társulási cél megvalósulásáról.  
 

3. A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.  
Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban 
a Tag köteles a Társulás Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenőrzés körét, és az 
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ellenőrzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat. A Társulás Elnöke köteles gondoskodni 
arról, hogy az ellenőrzést végző Tag az általa igényelt bármely, a Társulás gazdálkodására és 
működésére vonatkozó iratba betekinthessen, azt megvizsgálhassa. A Tag a vizsgálat 
lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti, vagy ilyen célból szakértőt kérhet fel. A 
Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni 
az ellenőrzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését. 
 

4. A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás Tagjai 
tudomásul veszik, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, jogszabályban 
megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit szintén ellenőrizni jogosultak. 
 

5. A Társulás és a Tagok kötelesek tűrni és elősegíteni a KEHI, az Állami Számvevőszék, a 
Magyar Államkincstár, az Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy 
egyéb, jogszabályban megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban 
elrendelt ellenőrzéseket. 
 
6. A Társulás belső pénzügyi ellenőrzését a szervezet minden szintjén érvényesülő belső 
kontrollrendszer működtetésével, és a belső ellenőrzés működtetésével kell ellátni. 

7. A belső kontrollrendszer működtetése a Társuláson belül magában foglalja a Társulási 
Tanács által folytatott első szintű irányítási és ellenőrzési rendszert, amelynek létrehozásáért, 
működtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelős. A Társulás belső ellenőrzésének 
kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Elnök köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést 
végző személy vagy szervezet tevékenységét az Elnöknek közvetlenül alárendelve végzi, 
jelentéseit közvetlenül az Elnöknek küldi meg. 
 
8. Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Korm. 
rendelet, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 
 

XII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 
 
1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 
képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás 
képviseletére az Alelnök jogosult.  

XIII. A TÁRSULÁSI TAGSÁG 

1. A Társulási Tagság Keletkezése 

1.1. A önkormányzatok tagsági viszonya a társulási megállapodás aláírásával keletkezik.  

1.2. A Társulás tagjainak száma bővíthető. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt az 
esetleges tagfelvétel kérdésében. A Társuláshoz csatlakozni az év bármely időpontjában 
lehetséges.  

2. A Társulás Tagjainak Jogai és Kötelezettségei 

2.1. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Megállapodásban, a társuló Tagok között, a 
Társulási Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, és pénzügyi 
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kötelezettségeit határidőben teljesítse. A Társulás által tizenöt napos fizetési határidővel 
megküldött felhívás eredménytelen elteltét követően a Társulás jogosult jelen Megállapodás 
XIV. 14. pontja szerint eljárni. 
 
2.2. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás 
céljának eléréséhez a tőle elvárható támogatást nyújtsa. 
 

2.3. A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás 
rendelkezésére bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a 
Társulás működéséhez szükségesek. 
 

2.4. Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata 
szükséges, akkor a döntéshez szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselő–
testületének soron következő ülésére előterjeszteni, és a döntésről a Társulási Tanács Elnökét 
értesíteni. 
 

2.5. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselője útján – szavazati 
joggal részt venni. A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat 
igénybe venni. 
 
2.6. A Társulás Tagja részt vesz a Társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a szervezeti és működési szabályzat megalkotásában, a Társulás 
szervezetének kialakításában. 
 
2.7. A Társulás Tagja javaslatot tehet a Társulást érintő bármely - tagsági jogosultságának 
megfelelő - kérdésben. Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a 
Társulás tisztségviselőihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tőlük a Társulás 
tevékenységéről, amelyre a címzettek harminc napon belül kötelesek választ adni. Betekinthet 
a Társulás dokumentumaiba, irataiba. 
 
3. A Társulási Tagság Megszűnése 
 

3.1. A társulási tagság megszűnik: 
 

a.) a Tag kiválásával 
b.) kizárással, 
c.) a Társulás megszűnésével. 
 
3.2. A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a kiválással és kizárással 
kapcsolatos felelősségi szabályokat. 
 
3.3. A Tag a Társulásból naptári év utolsó napjával - december 31-ei hatállyal - válhat ki. A 
kiválásról szóló minősített többséggel meghozott döntést a Tag képviselő-testülete legalább 
hat hónappal korábban köteles meghozni, és a Társulási Tanács Elnökével és a Társulás 
tagjaival közölni. 
 
3.4. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendő pénzügyi 
kötelezettségek összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a Társulás 
minden esetben érvényesíteni fog. A Társulásból kiváló Taggal a Társulás elszámol. Az 
elszámolás elveinek világosnak, átláthatónak és az érdekeltek által egyértelműen 
követhetőnek kell lenniük. Abban az esetben, ha a Társulás a tevékenységével összefüggésben 
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pályázati forrást vesz igénybe, a kiválni szándékozó Tag a befizetett önrészt a Társulástól nem 
követelheti vissza. 
 
3.5. A Társulás tagját a Társulási Tanács minősített többségű döntésével a Társulásból a 
naptári év utolsó napjával kizárhatja, ha a Tag a tagdíjfizetési, vagy a társulás felé fennálló 
egyéb pénzbeli kötelezettségének ismételt felszólítás ellenére sem tesz eleget. 
 
3.6. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot 
meg kell hallgatnia. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi kiválásának 
jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben sem mentesül a Tag a kár megtérítésének és 
egyéb fizetési kötelezettsége teljesítése alól.  
 
 
XIV. A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
  
1. A Társulás bevétele elsősorban a Tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyoni 
eszközökből áll.  

2. A Társulás bevételei különösen: 
 

- a Tagok által a működési költségekre átadott pénzügyi eszközök (tagdíj), 
- belföldi és nemzetközi támogatások: a Tárulás bevételét képezi a Társulás által 

esetlegesen pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget 
csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

 

A Társulási Tanács megállapítja éves költségvetését és gondoskodik annak végrehajtásáról, 
figyelemmel kíséri a források hatékony felhasználást, évente beszámol a költségvetés 
végrehajtásáról, gazdálkodásáról. A Társulás tulajdonával való rendelkezési jogot a Társulási 
Tanács gyakorolja. 

A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért, a Társulási Tanács a felelős. 

3. A Társulás működési költségeit biztosító tagdíj tárgyévben esedékes összegét a Tanács a 
tárgyévet megelőző év november 30. napjáig állapítja meg, hogy azt a Tagok 
költségvetésükben tervezni tudják. A tagdíj befizetésének teljesítése költségvetési évenként 
két részletben történik, az 

- első részletet a költségvetési év március 31. napjáig, 
- a második részletet a költségvetési év július 15. napjáig 

kötelesek a Tagok a Társulás számlájára utalni. A felhasználás elszámolása gazdasági 
évenként, a tárgyévet követő év április 30-ig történik.  
 
4. Társulás megalakulásának évében a tagdíj összegét a Társulási Tanács első ülésén köteles 
meghatározni, melyet a Társulás tagjai mindenkor a költségvetési törvény szerinti 
lakosságszámuk arányában kötelesek rendelkezésre bocsátani.   
 
5. A tagdíj megállapítása az éves tervezett tagdíjbevétel és a Tagok által képviselt települések 
összlakosságszáma alapján 1 főre jutó tagdíj összege, és az adott település lakosságszámának 
szorzata alapján történik. 
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6. Az év közben csatlakozóknak a tagdíjat időarányosan, a csatlakozás törzskönyvi 
nyilvántartásba vételét követő 45. napig kell megfizetniük. 
 
7. A közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság tulajdonjogának megszerzéséhez átadott 
pénzügyi eszközök egyes tagokat terhelő mértékét és annak befizetési ütemezését az 
esedékesség évének elején a Társulási Tanács határozza meg, hogy azt a Tagok 
költségvetésükben tervezni tudják.  
 
8. A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele (ha van), a Társulás által elnyert 
további támogatás és a Társulásnak tett felajánlások. 
 

9. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni hozzájárulásukat akként bocsátják a Társulás 
rendelkezésére, hogy a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés 
kézhezvételét követő 15 napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják. 
 

10. A Társulás a Tagok által történő alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A 
Társulás működése során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti 
meg. A Társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat vagyonaként kell 
nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári 
Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  
 

11. A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak 
el. A Tag saját finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következők: 

- saját forrás, valamint 
- a járulékos költségek. 

 

12. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben esedékes sajáterő-
hányadnak és a járulékos költségeknek megfelelő összeget az adott évi költségvetésükbe 
beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítják. A saját finanszírozás elemeit a 
Tagok a Társulási Tanács felhívása alapján, a szükséges ütemezésben teljesítik.  
 

13. Tagok vállalják, hogy évente a Társulással az átadott pénzeszközök átadás-átvételére 
vonatkozó megállapodást megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy 
késedelmes megkötése esetére is a pénzügyi kötelezettségvállalások velük szemben 
érvényesen kikényszeríthetőek. 
 

14. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Tagok által vállalt fizetési kötelezettség nem 
teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti Polgármesteri Hivatal a XIII. 2.1. pontban 
meghatározott felszólításban megjelölt fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 30. 
naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely 
önkormányzat, mint Tag nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy 
a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 
(inkasszót) nyújtson be. 
 
XV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 

1. A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba.  
 

2. A Társulás megszűnik,  

a) ha a társulás tagjai az Mötv. 88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák; 
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b) Tagok száma egy Tagra csökken; 
c) Bíróság jogerős döntése alapján; 
d) A törvény erejénél fogva; 
e) Ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; 

3. A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni 
kötelesek. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni 
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.  
 

4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeinek kielégítése után fennmaradó 
vagyont a Tagok között az összes befizetés arányában kell felosztani. A befizetések között 
kell számba venni a Társulás általános működésére tett befizetéseket, valamint a társulás által 
elvégzett konkrét feladatokra tett befizetéseket.  
 

XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Jelen megállapodás hatályba lépéséhez és annak módosításához a Társult 
Tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése 
szükséges. 
 

2. A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, a Társulási Tanács döntése 
szerint, írásban külső szakmai szervezetet bízhat meg. 
 

3. Érvénytelen rendelkezés helyébe a jogszabályban meghatározott érvényes rendelkezés lép. 
Ha valamely szerződési kikötés érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét 
nem érinti, kivéve, ha a Tagok jelen megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem 
kötötték volna meg. 
 

4. A Tagok közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.  
 

5. A jelen megállapodás a tárgyát képező ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes 
megállapodást tartalmazza. A jelen Megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése 
csak írásban, a módosításra irányadó szabályok betartásával hozott döntés alapján, és a Tagok 
által szabályszerűen aláírt formában érvényes. 
 

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így 
különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az Európai Uniós támogatásra vonatkozó jogszabályok, 
valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló törvény rendelkezései az 
irányadóak.  
 

7. Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen 
megállapodást megfelelően előzetesen (minősített többségű határozattal) jóváhagyták, és az a 
jelen megállapodás aláírását követően a Tagokra nézve érvényes és kötelező. 
 

8. A Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata a Megállapodás függelékét képezi. 
 
 
Érd, ………………………….. 
 

                 T. Mészáros András  
                      Érd és Térsége Regionális  

        Hulladékgazdálkodási       
Önkormányzati Társulás Elnöke 
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T. Mészáros András polgármester 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
 
 

Wittinghoff Tamás polgármester 
Budaörs Város Önkormányzata 

 
 
 

Bogó László polgármester 
Diósd Város Önkormányzata 

 
 
 

Pápai Mihály 
Gyál Város Önkormányzata 

 
 
 

Szentgyörgyi József polgármester 
Halásztelek Város Önkormányzata 

 
 
 

Rimóczi Sándor Vilmos polgármester 
Nagytarcsa Község Önkormányzata 

 
 
 

Vezér Mihály Ph.D. polgármester 
Százhalombatta Város Önkormányzata 

 
 
 
 

Fáki László polgármester 
Szigethalom Város Önkormányzata 

 
 
 

König Ferenc polgármester 
Sóskút Község Önkormányzata 

 
 
 

Szabó József polgármester 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 

 
 
 

Szolnoki Gábor  
Tárnok Nagyközség Önkormányzata 

 
 
 

Hoffman Pál polgármester 
Tököl Város Önkormányzata 

 
 
 

Szlahó Csaba polgármester 
  Vecsés Város Önkormányzata 
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ZÁRADÉK:  

 
Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával lép hatályba.  

 
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei, illetve a Társulási Tanács 
jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az alábbi 
határozataikkal fogadták el:  
 

 

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése  

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

Százhalombatta Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

Melléklet:  
Képviselő-testületek, ill. a Társulási Tanács a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást jóváhagyó határozatai. 



 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Monori Tankerületi Központtal 
és az Érdi Szakképzési Centrummal kötött 
vagyonkezelési szerződés módosítására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2018.(IX.27.) sz. határozatával hagyta jóvá az Állami 
Számvevőszék 2017-2018-as évek vizsgálatának eredményeként megküldött vizsgálati jelentésre készített 
intézkedési terveket, valamint a 198/2018.(XI.29.) sz. határozatával azok kiegészítését és javítását. 
 
A Jegyző által készített intézkedési terv 14. pontja 2018. december 15-i dátummal írja elő, hogy a 2018. évi 
beszámoló elkészítéséhez szerződésmódosítással kötelezni kell a vagyonkezelőt arra, hogy a mérleg tételeinek 
alátámasztásához a vagyonkezelésbe adott eszközökről küldje meg a hitelesített leltárt. 
 
Az intézkedési tervnek megfelelően a Monori Tankerületi Központtal 2016. december 15-én megkötött 
vagyonkezelési szerződés 16. pontját, az Érdi Szakképzési Centrummal 2017. október 31-én megkötött 
vagyonszerződés 10. pontját az alábbi mondattal kell kiegészíteni. 
„ A vagyonkezelő az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez legkésőbb évet követően január 31-ig küldje 
meg a vagyonkezelésbe adott eszközök hitelesített leltárát.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 
 

1. a Monori Tankerületi Központtal 2016. december 15-én megkötött vagyonkezelési szerződés 16. 
pontját, az Érdi Szakképzési Centrummal 2017. október 31-én megkötött vagyonszerződés 10. pontját 
az alábbi mondattal egészíti ki. 
„ A vagyonkezelő az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez legkésőbb a tárgyévet követő január 
31-ig küldje meg a vagyonkezelésbe adott eszközök hitelesített leltárát.” 

 
2. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős  Polgármester 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2018. november 29. 
 
 
        Pápai Mihály 
        polgármester 



MEGÁLLAPODÁS 

Vagyonkezelési szerződés módosításáról  

amely létrejött egyrészről a  

Gyál Város Önkormányzata 

székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

képviseli: Pápai Mihály polgármester 

törzsszáma: 730370 

adóigazgatási azonosító száma: 15730370-2-13 

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-21616604 

KSH statisztikai számjele: 15730370-8411-321-13 

(a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Érdi Szakképzési Centrum 

székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 8. 

képviseli: Pergel Antal főigazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 1531945-1-13 

ÁHT azonosítója: 354539 

KSH statisztikai számjele: 15831945-8532-312-13 

(a továbbiakban: Centrum, együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a 

következő feltételekkel. 

 

A Felek között 2017. október 31. napján vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: 

Alapszerződés) jött létre.  

A Felek rögzítik, hogy vagyonkezelés tárgyában fenti napon kötött 

Alapszerződésüket egyező akarattal módosítják, melynek értelmében annak 10. 

pontja az alábbi rendelkezéssel egészíti ki:  

 

„A Vagyonkezelő az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez legkésőbb a 

tárgyévet követő január 31-ig megküldi az Önkormányzat részére a 

vagyonkezelésbe adott eszközök hitelesített leltárát.”  

A jelen szerződés módosítására irányuló megállapodás …….. db eredeti példányban 
készült , melyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás az 
Alapszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlan formában és 



tartalommal érvényben maradnak. Jelen módosítás az Alapszerződés 
elválaszthatatlan részét képezi.  

A jelen megállapodás aláírására Gyál Város Önkormányzata …./2018. (…) sz. 
határozatában adott felhatalmazást. 

Kelt: Gyál, 2018. december „   ” 

 

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

      Gyál Város Önkormányzat        Érdi Szakképzési Centrum 

                 képviseli      képviseli 

              Pápai Mihály            Pergel Antal 

             polgármester                     főigazgató 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 



MEGÁLLAPODÁS 

Vagyonkezelési szerződés módosításáról  

amely létrejött egyrészről a  

Gyál Város Önkormányzata 

székhelye: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 

képviseli: Pápai Mihály polgármester 

törzsszáma: 730370 

adóigazgatási azonosító száma: 15730370-2-13 

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-21616604 

KSH statisztikai számjele: 15730370-8411-321-13 

(a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Monori Tankerületi Központ  

székhelye: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 34. 

képviseli: dr. Hrutkáné Molnár Mónika Katalin tankerületi központ igazgató 

adóigazgatási azonosító száma: 15835310-2-13 

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00336688-00000000 

ÁHT azonosítója: 361628 

KSH statisztikai számjele: 15835310-8412-321-13 

(a továbbiakban: Vagyonkezelő, együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a 

következő feltételekkel. 

 

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között 2016. december 15. napján 

vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre. A Felek 

rögzítik, hogy vagyonkezelés tárgyában fenti napon kötött Alapszerződésüket 

egyező akarattal módosítják, melynek értelmében annak 16. pontja az alábbi 

rendelkezéssel egészíül ki:  

„A Vagyonkezelő az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez legkésőbb a 

tárgyévet követő január 31-ig megküldi az Önkormányzat részére a 

vagyonkezelésbe adott eszközök hitelesített leltárát.”  

A jelen szerződés módosítására irányuló megállapodás …….. db eredeti példányban 
készült , melyet a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás az 
Alapszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlan formában és 



tartalommal érvényben maradnak. Jelen módosítás az Alapszerződés 
elválaszthatatlan részét képezi.  

A jelen megállapodás aláírására Gyál Város Önkormányzata …./2018. (…) sz. 
határozatában adott felhatalmazást. 

Kelt: Gyál, 2018. december „   ” 

 

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

      Gyál Város Önkormányzat        Monori Tankerületi Központ 

                 képviseli      képviseli 

              Pápai Mihály     dr. Hrutkáné Molnár Mónika Katalin 

             polgármester        tankerületi központ igazgató 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 



 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtásához a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési 
együttműködés” tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat célja, Magyarország határain kívül élő magyarság 
szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének 
előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési 
együttműködések erősítése útján. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi 
és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni. 
 
A program ennek érdekében támogatja a különböző országok állampolgárainak és szervezeteinek 
együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy 
nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről. A pályázat benyújtási 
határideje:2018. december 18.  
Az alapkezelő ismét kiírt pályázatán Gyál Város Önkormányzata indulni kíván, melynek célja a két 
testvértelepülés – Gyál és Kibéd - kulturális érdeklődésének bővítése, a magyarságtudat erősítése. 
 
Költségvetés: 
A pályázat keretében 500.000,- Ft és 2.000.000,- Ft közötti, vissza nem térítendő összegre lehet pályázni. 
A gyáli projekt tervezett megvalósítási költsége 2.000.000,- Ft, időszaka: 2019. május 20. – 2019. szeptember 
30. 
A pályázat előfinanszírozására való tekintettel a költségeket nem kell megelőlegezni. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést támogatni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. támogatja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési együttműködés” elnevezésű pályázat 
benyújtását. 

2. a projekt megvalósítására 2.000.000,- Ft összeget pályáz. 
3. felkéri Gyál város polgármesterét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Erős József alpolgármester 
Határidő: 2018. december 18. 
 
Az előterjesztést készítette:Berki-Abonyi Tünde  
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Gazdasági Bizottság 
 
Gyál, 2018. december 5. 

 
  
 Erős József  
 alpolgármester 



 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a kialakuló Gyál 099/225 hrsz.-ú 
ingatlan belterületbe vonására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A gyáli 099/119 hrsz.-ú kivett tanya 557 m2 és szántó 1303 m2 művelési ágú összesen 1880 m2 területű ingatlan 
tulajdonosai Jarábik György és neje Jarábik Györgyné 1188 Budapest, Radóc u.2/B. 1. emelet 4. ajtó alatti 
lakosok kérelmet nyújtottak be hivatalunkhoz tárgyi ingatlanból kialakuló 099/225 hrsz.-ú kivett kivett lakóház, 
melléképület, udvar 501 m2 és szántó 1303 m2 művelési ágú összesen 1804 m2 területű ingatlan végleges más 
célú hasznosítására és belterületbe csatolására vonatkozóan - összhangban Gyál Város településrendezési 
eszközeivel – falusias lakóterület céljára. 
 
A 2007. évi CXXIX. törvény 15. § (2) bekezdése szerint külterületi termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet 
kizárólag az Önkormányzat terjeszthet elő. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzatnak Képviselő-
testületi döntéssel kell igazolnia. 
 
A Képviselő-testület 190/2014.(XI.27.) számú határozatával elfogadott Gyál Város Településszerkezeti Terve 
alapján a kialakuló Gyál, Némedi-szőlő 099/225 hrsz.-ú földrészlet beépítésre szánt, belterületbe vonható terület.  
Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) számú rendelet mellékletét képező 25. számú 
Szabályozási tervlapja tárgyi ingatlant Lf-2 falusias lakóterületbe sorolja. Az övezet telkeinek termelésből 
történő kivonása és belterületbe vonása a tulajdonosok kérelmére folyamatosan történik. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 

1.) Gyál Város Településszerkezeti Tervének megfelelően a kialakuló Gyál, Némedi-szőlői 099/225 hrsz.-ú 
kivett tanya 501 m2 és szántó 1303 m2 művelési ágú összesen 1804 m2 területű ingatlant – az SZT 25 
jelű Szabályozási tervben ábrázoltaknak megfelelően - belterületbe vonja 

2.) a belterületbe-vonással kapcsolatos költségeket a tulajdonosok Jarábik György és neje Jarábik 
Györgyné 1188 Budapest, Radóc u.2/B. 1. emelet 4. ajtó alatti lakosok viselik. 

3.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. március 31. (az eljárás megindítására) 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Kiss István Főépítészi irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. november 28. 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
Melléklet: 1 pld. kérelem 

1 pld. tulajdoni lap 
1 pld. végleges változási vázrajz 
1 pld. SZT 20 szabályozási terv 





TAKARNET v5.2 Felhasználó: TAL794 (Kilépés)

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68/A. § (1a) bekezdésében foglaltak alkalmazása alapján a földhasználati
nyilvántartás adatai szerint a földrészletre van bejelentett földhasználó.

A földhasználatra vonatkozó adatokat tartalmazó földhasználati lap másolat (részleges másolat vagy részleges-szemle másolat) a
Földhasználati lap másolat menüpontban kérdezhető le.
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Tárgy: Javaslat a kialakuló gyáli 5177/1 hrsz.-ú út (Brassói 
utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 A DUMBRAVA-BAU Kft. (székhely:1184 Budapest, Aranyeső u.8.) telekalakítási kérelmet nyújtott be 
a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala Földhivatali Osztályához a tulajdonát képező gyáli 5177 
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában, amely során tényleges használatnak megfelelően a kialakuló 5177/1 hrsz.-ú 26 
m2 területű kivett helyi közút megnevezésű földrészlet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerül. 

 A tulajdonos - a mellékelt nyilatkozatban foglaltak szerint – a kialakuló 26 m2 területű kivett helyi közút 
megnevezésű földrészlet tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város 
Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítsék a Brassói utca kialakult állapotának ingatlan-nyilvántartásba 
történő rögzítését.  

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) DUMBRAVA-BAU Kft. (székhely:1184 Budapest, Aranyeső u.8.) felajánlása alapján a gyáli 5177 

hrsz.-ú ingatlan telekalakítása során kialakuló 5177/1 hrsz.-ú, 26 m2 területű kivett helyi közút 
megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel tulajdonba veszi 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

 

Határidő:  2019. február 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 

Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítészi irodavezető 

Gyál, 2018. november 23. 

  

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

Melléklet:  1 pld. kérelem 
  1 pld. változási vázrajz 
  1 pld. szakhatósági állásfoglalás 
  1 pld. tulajdoni lap másolat 
  1 pld. helyszínrajz. ortfotó 











TAKARNET v5.2 Felhasználó: TAL794 (Kilépés)
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Tárgy: Javaslat a gyáli 5121/1 hrsz.-ú út (Kis-szélső utca) 
tulajdonjogának térítésmentes átvételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 A gyáli 5121 hrsz.-ú ingatlan megosztása során Gyál Város szabályozási tervének megfelelően, a Kis-
szélső utca szélesítését elősegítve, kialakításra került az 5121/1 hrsz.-ú 50 m2 területű „kivett út” megnevezésű 
földrészlet. 

 A tulajdonos Rafael Csaba, 2330 Dunaharaszti Fő út 262./2. szám alatti lakos - a mellékelt 
nyilatkozatában foglaltak szerint – a kialakult fent nevezett kivett út tulajdonjogát térítésmentesen, anyagi 
ellentételezés nélkül felajánlja Gyál Város Önkormányzata részére, hogy ezzel is segítse a Kis-szélső utca 
településrendezési terv szerinti szabályozását.  

 Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni! 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő –testülete 
 
a.) a tulajdonos Rafael Csaba, 2330 Dunaharaszti Fő út 262./2. szám alatti lakos felajánlása alapján a gyáli 

5121/1 hrsz.-ú 50 m2 területű „kivett út” megnevezésű földrészletet t é r í t é s m e n t e s e n köszönettel 
tulajdonba veszi. 

 
b.) felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 

Határidő:  2019. február 15. 
Felelős:  Polgármester 

A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 

 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Kiss István főépítész 

Gyál, 2018. november 26.  

   

                                                                                                                          Rozgonyi Erik 
 címzetes főjegyző 

 
 

Melléklet: 

 1 pld. nyilatkozat 
 1 pld. tulajdoni lap másolat 
 1 pld. Térképmásolat 
 1 pld. SZT-6 jelű szabályozási tervlap  

 





TAKARNET v5.2 Felhasználó: TAL794 (Kilépés)

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

1 / 2 2018.11.26. 12:24



fő

A
megrendelés
eddigi díja:
0 Ft

Súgó

TAKARNET Földhivatali Információs Rendszer https://www4.takarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle5_p.hrsz_s6?sid=0...

2 / 2 2018.11.26. 12:24



Gyál térképe - Kataszter

 

Készült állami alapadatok felhasználásával. A térkép tájékoztató jellegű, másolata semmilyen hivatalos eljárásban nem

használható fel! Az ingatlanok közhiteles adatai az ingatlanügyi hatóságok hivatalos honlapján (www.foldhivatal.hu) érhetők el.
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