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Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének…/2017.(…/…) önkormányzati rendelete 

A településkép védelméről 

 

Ganna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § 

(5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I.  FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja, hatálya, alkalmazása és ételmező rendelkezések 

 

1.§  

(1) E rendelet célja Ganna épített környezetének és sajátos településképének megőrzése és szaksze-

rű alakítása érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi szempontból megha-

tározó területek, a településképi követelmények és a településkép-érvényesítési eszközök meg-

határozásával kapcsolatos szabályok megállapítása.  

(2) Rendelet mellékletei: 

a) 1. számú melléklet: Helyi védett épületek, építmények jegyzéke 

b) 2. számú melléklet: Ganna településképi szempontból meghatározó területeinek lehatáro-

lása 

c) 3. számú melléklet: Javasolt növényfajok jegyzéke és telken belüli beültetési útmutató 

d) 4. számú melléklet: Tiltott növényfajok jegyzéke 

2.§  

(1) A helyi védelem célja Ganna településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti 

örökség települési szinten kiemelkedő értékű elemeinek védelme. 

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti kulturális kincs része, ezért fenntartása, 

védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek. 

(3) Tilos a helyi egyedileg védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, meg-

semmisítése. 

3.§ Az eltérő karakterű területek településképi formálásakor kiemelt cél a meglévő építészeti és 

településképi értékek, a karakter védelme és ezzel egyidejűleg annak elősegítése, hogy a megvalósu-

ló építési tevékenység új értékek teremtésével járjon együtt, a meglévő településképet gazdagítsa, 

annak jó irányú változását eredményezze.  

4.§ E rendelet területi hatálya Ganna Község teljes közigazgatási területére terjed ki. 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen: 

a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-

lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szó-

ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait az e rendelet-

ben foglalt kiegészítésekkel, 

b) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és 

eltérésekkel együtt kell alkalmazni. 
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5.§  

(1) E rendelet előírásait: 

a) 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárások során,  

b) a lakóépület építésének egyszerű bejelentésével megvalósuló, 

c)  és az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén alkalmazni kell. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

6.§ E rendelet alkalmazásában: 

(1) Cégér: a Korm. rendelet 2. § 1b. alpontjában meghatározott fogalom. 

(2) Cégtábla: A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla. 

(3) Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla. 

(4) Védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló építmény, építményrész, épület, egyéb elem. 

(5) Örökségvédelmi érték: a védett területek, a védett értékek, az országosan védett örökségvé-

delmi értékek összefoglaló megnevezése. 

(6) Természeti érték: a védelem alatt álló természeti értékek összefoglaló megnevezése (Országos 

védettségű terület, Egyéb védettségi kategóriák és területek, Ökológiai hálózat). 

 

II.FEJEZET - A HELYI VÉDELEM 

3. A helyi védelem célja és feladata 

7.§  

(1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érde-

kében az Önkormányzat a közigazgatási területén található, Ganna szempontjából kiemelkedő 

és magasabb szintű örökségvédelmi védettséggel nem rendelkező építészeti értékeket helyi 

védelem alá helyezi. 

(2) A védett értékek Ganna kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó 

használatuk, megőrzésük és megfelelő bemutatásuk közérdek. 

(3) A védett értékek védelme a településen működő minden szervezetnek és minden polgárának 

kötelessége. 

(4) A kerületi építészeti értékek védelmének feladata különösen: 

a) különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, építészeti, történeti, régé-

szeti, művészeti, műszaki szempontból védelemre érdemes területek, építmények, épület-

részek, épületegyüttesek, műtárgyak, (együtt: védett érték) körének számbavétele és meg-

határozása, nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése; 

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, a károsodás megszüntetésének 

elősegítése. 

4. A helyi védelem fajtái 

8.§  

(1)  A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet. 

(2) A helyi védelem alá helyezett értékeket az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, te-

lepüléskaraktert meghatározó valamely 

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, 

homlokzati kialakításra, 

b) szoborra, képzőművészeti alkotásra, valamint 

c) az a)-b) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telekre is egészére vagy részére ki ter-

jedhet. 

 



4 
 

 

 

5. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűntetésének szabályai 

9.§  

(1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi 

személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – az önkormányzathoz írásban 

benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor.   

(2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  

a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, 

területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével, 

b) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,  

c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.  

(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  

a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi véde-

lem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével, 

b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat részletes indokolását,  

c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét, 

d) a védettség megszüntetését megalapozó örökségvédelmi szakértő által készített 1 évnél 

nem régebbi értékvizsgálatot. 

10.§  

(1) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:  

a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,  

b) szobor, képzőművészeti alkotás esetén az élő ismert alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,  

c) a kezdeményezőket,  

d) az illetékes építésügyi hatóságot. 

(2) A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az Ön-

kormányzat honlapján 30 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá írásban értesíteni 

kell az (1) bekezdésben meghatározott érdekelteket. 

(3) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 30 napon belül 

írásban észrevételt tehetnek, az észrevétel nyilvános.  

11.§  

(1) A Védett értékekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet. 

(2) A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a védett érték megnevezését,  

b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát  

c) a védett érték azonosító adatait (ismert alkotó megnevezése) 

d) a védelem típusát, 

e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület le-

határolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, helyszínrajz) és 

f) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján. 

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a polgármester, az általa megbízott szakember, vagy a 

főépítész gondoskodik. 
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6. Képviselő-testületi döntéssel összefüggő feladatok 

12.§  

(1)  A helyi védettség alá helyezésre, módosításra, vagy megszüntetésre irányuló kezdeményezé-

sekről, javaslatokról azok beérkezése esetén főépítész bevonásával a Képviselő-testület dönt. 

13.§  

(1) A helyi védelem alá helyezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésről 

szóló előterjesztésben szerepelnie kell a védelem alá helyezés elrendelését vagy megszünteté-

sét vizsgáló értékvizsgálatnak és az érdekeltek észrevételeinek. Amennyiben a főépítész egyér-

telműen megállapítja, hogy a helyi védelemre vonatkozó kezdeményezés tárgya egyértelműen 

nem építészeti érték, akkor a kezdeményezésről főépítész bevonásával a Képviselő-testület kü-

lön értékvizsgálat nélkül is dönthet.  

(2) Értékvizsgálatnak tekinthető a 10 évnél nem régebbi településrendezési eszközök megalapozó 

vizsgálatának vonatkozó munkarésze, vagy külön műemléki szakértői névjegyzékben szereplő 

szakértő által készített értékvizsgálat. 

(3) Az elkészült értékvizsgálat nyilvános dokumentum, azzal kapcsolatosan írásban bárki észrevé-

telt tehet. 

(4) Helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezés esetén a megszüntetést megalapo-

zó műemléki szakértői névjegyzékben szereplő szakértő által készített értékvizsgálat elkészítte-

tése a kezdeményező kötelezettsége. 

(5) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell az érdekel-

teket. 

(6) A helyi egyedi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba lépésétől 

számított 120 napon belül a polgármester kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem 

jogi jellegként való feljegyzését. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem 

érinti. 

14.§ Amennyiben egy helyi egyedi védelem alatt álló értéket műemléki védelem (beleértve a nyil-

vántartott műemléki értékeket) alá helyeznek, annak közzétételével egyidejűleg a helyi egyedi vé-

delem megszűnik. Ebben az esetben a polgármester kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a 

helyi egyedi védelem jogi jellegként való törlését. 

15.§  

(1)  A helyi egyedi védelem alá helyezett értéket egységes táblával meg lehet jelölni. 

(2) A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik.  

(3) A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az Önkormányzat feladata. 

 

7. A helyi értékekkel összefüggő korlátozások, kötelezettségek 

 

16.§  

(1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. 

(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő 

használattal kell biztosítani. 

(3) A helyi értékek használata és fenntartása nem veszélyeztetheti azok építészeti értékeinek 

megőrzését. 

17.§ A védett építmények külső vagy belső felújítási, helyreállítás, bővítési vagy bontási, továbbá a 

védett építmény jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát – függetlenül attól, hogy az 

építési engedély alapján, vagy anélkül végezhető – megkezdeni és végezni, valamint a védett 

építmény rendeltetését megváltoztatni csak szakmai konzultációsorán az Önkormányzat ajánlása 

szerint lehet. 
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18.§  

(1) A védett értékek eredeti külső megjelenését: 

a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit, 

b) eredeti anyaghatását, építészeti díszítő elemeit egészében és részleteiben, 

c) ha ismert, eredeti színhatását, ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását, 

d) az eredeti épület tartozékait és felszerelését 

az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és 

helyreállítani. 

19.§  

(1) Ha a védett érték egyes részét, részletét korábban az eredetitől eltérő megjelenésűvé alakítot-

ták át, az építmény egészére vagy lehatárolható – az átalakított részt is magában foglaló – 

részegységére kiterjedő felújítás során azt 

a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy 

b) ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt kö-

vetkeztetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt ere-

deti elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok, eredeti és analóg forma elemeinek 

alkalmazásával kell helyreállítani. 

(2) Védett érték felújítása során az épület új kortárs építészeti elemmel is kiegészíthető, amennyi-

ben a kiegészítés nem károsítja a védett értéket és ahhoz új építészeti értéket ad. 

 

8. A védettséggel kapcsolatos támogatás 

 

20.§  

(1) A védett értékek fennmaradását és felújítását az Önkormányzat támogathatja. Ezen támogatás 

a védett értékeknek a szokásos karbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüg-

gésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására szolgál. 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti támogatás céljára az éves költségvetési rendeleté-

ben keretösszeget állapíthat meg. 

(3) A támogatásról, annak felhasználásáról és az elszámolási szabályokról az Önkormányzat a ked-

vezményezettel támogatási szerződést köthet. 

21.§  

(1) A védett értékek felújításával kapcsolatos esetleges adókedvezmény a vonatkozó adójogszabá-

lyok keretei között, az ott meghatározott feltételekkel vehető igénybe.  

(2) A védett érték felújításának végrehajtását – az esetleges adókedvezmény igénybe vétele céljá-

ból – kérelemre a polgármester igazolja. 

22.§ A védett értékek felújításakor az építési munkák idejére fizetendő közterület-használati díjat 

külön kérelemre az Önkormányzat részben, vagy egészben elengedheti. 
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III. FEJEZET – A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

 
9. A településkép szempontjából meghatározó területek megállapítása 

 

23.§ Az Önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli ki a 2. számú 

mellékletben feltüntetett területeket: 

a) Történelmi beépítés 

b) Új beépítés 

 

10. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények 

 

24.§ A telkek utcai telekhatárán nyers beton felületű, tömör kerítés nem építhető, lábazat anya-

gaként az alkalmazása megengedett. 

25.§  Főépület tetőfedésére bitumenes zsindely, mesterséges pala, alumínium trapézlemez, cse-

repes lemez, hullámlemez és kék színű tetőhéjalás alkalmazása nem megengedett. 

 

11. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános területi és 

egyedi követelmények 

 

26.§ Kerítés kialakításánál az alábbiakat kell figyelembe venni: 

(1) A telkek utcai telekhatárán max. 2 méter magasságú lehet. 

(2) Útcsatlakozásoknál a szabadlátást akadályozó létesítményeket elhelyezni, valamint 0,60 m-nél 

magasabb növényzetet ültetni tilos. 

(3) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással 

vagy átfestéssel megbontani nem szabad. 

27.§ Az épületet az alábbiak alapján kell kialakítani: 

(1) Főépület tetőkialakítása hagyományos nyeregtetős, vagy lekontyolt nyeregtetős tetőszerkeze-

tű, barnás árnyalatú pikkelyes fedésű lehet. Kiemelten ajánlott cserépfedés alkalmazása. 

(2) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell ki-

alakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes épít-

mény-együttes hatását keltsék. 

(3) A szomszédos épületek utcai homlokzatának magassága maximum 0,5 méterrel térhet el egy-

mástól, valamint tömegformálásukkal és színvilágukkal illeszkedniük kell egymáshoz. 

28.§  
(1)  Közterületeken a légvezetéktől mentes útszakaszokon gondoskodni kell őshonos, a tájkarak-

tert jellemző fasor telepítéséről, valamint a növényállomány megőrzéséről, növeléséről, ami-
nek érdekében a tulajdonos köteles a zöldfelületeket: 
a) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni 
b) a kórokozóktól, a kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől megóvni, továbbá 
c) fejleszteni, megfelelően tartani és felújítani. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jó karbantartásnak minősül a fás szárú növény:  
a) fajtatulajdonságainak és növekedési jellemzőinek megfelelő metszése, ifjítása 
b) öntözési lehetőségének biztosítása, továbbá 
c) eltávolítása kiszáradás esetén 

 
29.§  

(1)  A laktelkek előtti közterületi sávokon kétszintű (gyep- és cserjeszint) növényzet kiültetése ja-
vasolható az alábbi ültetési távolságokkal: 
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a) gázvezetékről 2,0 méter 
b) egyéb vezetéktől, csapadékvíz elvezető ároktól 1,0 méter 
c) fák közötti ültetési távolság alacsony növekedésű fa esetén, 5,0 -6,0 méter, magas növeke-

désű fa esetén 6,0 -10,0 méter 
d) kiskoronás fa telekhatártól, épülettől legalább 2,0 méterre, ajtó, ablak elé legkevesebb 2,5 

méterre, kapubehajtótól legkevesebb 0,8 méterre 
e) középkoronájú fa telekhatártól, épülettől legalább 2,5 méterre, ajtó, ablak elé legkevesebb 

3,0 méterre, kapubehajtótól legkevesebb 1,0 méterre  
f) nagykoronájú fa telekhatártól, épülettől legalább 3,0 méterre, ajtó, ablak elé legkevesebb 

3,5 méterre, kapubehajtótól legkevesebb 1,5 méterre ültethető. 

30.§ Nyílt csapadékvíz elvezető árkok kialakításánál: 
a) megfelelő keresztmetszetű árok kialakítás és jó karbantartása, 
b) csapadékvizek helyben tartása érdekében az új vízelvezető árkok építésénél vízáteresztő 

természetes anyagok használata szükséges. 
(2) Kertek zöldfelületének kialakításánál a 3. és 4. számú melléklet szerinti növénylistákat kell fi-

gyelembe venni. 
(3) A lakóterületek megengedett zöldfelületének minden 100 m2-e után legalább egy, nagy lomb-

koronájú fa ültetése szükséges. 

31.§   

(1) Új épületek kialakításánál, a meglévő házak átépítésénél az alábbiakat kell figyelembe venni: 

a) az épületek utcai homlokzatának arányrendszere igazodjon a környezethez, az épületek 

magassága és szélessége 1: 1,5 arányú legyen, 

b) a területeken csak magastetős épületek épülhetnek,  

c) oromfalas vagy lekontyolt tetőszerkezetű épület is egyaránt építhető, 

d) a meglévő, értékes beépítésű területen álló épületeknél a nyílászárók felújításánál, cseréjé-

nél a történelmileg kialakult hagyomány szerinti ajtók – ablakok arányát és számát lehető-

ség szerint meg kell őrizni, 

e) lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően vakolt homlokzati megjele-

néssel, a településre jellemző halvány (fehér, sárga, barna és árnyalatai) színezéssel alakít-

hatók ki, 

f) épület csak magastetővel létesíthető, melynek meredekség 40o és 45o közötti, 

g) épületek homlokzatán egyedi árnyékoló-berendezés elhelyezése, színezése a homlokzat fe-

lületének színéhez és a nyílászáróhoz illeszkedő, azzal harmonizáló módon megengedett, 

h) a közterületről látható homlokzat tetőzetén tetőablakok egy szintben helyezhetők el. 

32.§ Közterületeken pavilon legfeljebb 4 m2 alapterülettel, fa homlokzattal, térelemes, önálló 

alapszerkezet nélküli építhető. A pavilont a településképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírá-

sok figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának biztosí-

tásával kell elhelyezni. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilo-

nok állíthatók fel. 

 

 

12. A településképi szempontból meghatározó hagyományos beépítésű területekre vonatkozó 

egyedi építészeti követelmények 

 

33.§ A hagyományos beépítésű területeken épületeket az alábbiak betartása mellet lehet kialakí-

tani: 

(1) Új épületet közterülettel való homlokzati kapcsolattal kell építeni, előkert kialakítása nem 

megengedett. 
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(2) Gépészeti berendezéseket, 1,2 méternél magasabb fém kéményt, szellőzőt, klímaberendezést, 

megújuló energia berendezéseit (napelem, szélkerék) utcafronti homlokzatra nem lehet elhe-

lyezni. 
(3) Az utcafronton a kialakult beépítéshez és a hagyományokhoz igazodóan tömör kerítés építése 

javasolt, azonban az új beépítések, házak előtt a kerítés építésénél áttört kerítés is megenge-

dett. Legalább 50 cm lábazat felett fém, illetve léckerítés készülhet.  

(4)  A meglévő épületek tornácának beépítése nem megengedett. 

(5) Nyílászárók felújításakor, cseréjekor fa anyagút, de legalább fa mintázatút kell alkalmazni. 

 

13. A településképi szempontból meghatározó új beépítésű területekre vonatkozó egyedi épí-

tészeti követelmények 

 

34.§ Az új beépítésű területeken épületeket az alábbiak betartása mellet lehet kialakítani: 
(1) Gépészeti berendezéseket, 1,2 méternél magasabb fém kéményt, szellőzőt, klímaberendezést, 

megújuló energia berendezéseit (napelem, szélkerék) utcafronti homlokzatra takart módon el 

lehet helyezni. 

(2) Előkert a szabályozási terv alapján kialakítható oly módon, hogy az előkertbe telepített növé-

nyek nem takarhatják ki az épület homlokzatát.  

 

 

14. A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

35.§  

(1) A helyi értékek korszerűsítését, átalakítását, bővítését vagy részleges bontását a védelem té-

nye nem zárja ki, amennyiben az építmény védelmére okot adó jellegzetességei nem változnak 

meg, azok eredeti helyükön megtarthatók. 

(2) Védett értékhez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új építmény, építményrész 

építése nem sértheti a védett építészeti érték fennmaradását, érvényesülését, hitelességét. 

(3) A védett értéket lehetőség szerint eredeti állapotban kell megőrizni. Előnyben kell részesíteni 

az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma megőrzését biztosító, állagjavító, kon-

zerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat. 

(4) A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások közül 

előnyben kell részesíteni a védett értékek fennmaradását, érvényesülését szolgáló megoldáso-

kat. 

(5) Helyi értéken hirdetés, reklám nem helyezhető el, kivéve 

a) az építményben lévő funkciókkal összefüggő cégtáblát, cégfeliratot vagy cégért, 

b)  az építmény külső homlokzatán folyamatban lévő, a hatóság által tudomásul vett vagy jog-

erős engedély alapján végzett építési tevékenység időszakát, vagy 

c) időszaki kulturális rendezvény vagy program hirdetményét. 

(6) Kápráztatást, vakítást, zavaró fényhatást okozó világítást, valamint LED futófényt elhelyezni 

nem lehet a cégtáblák, cégfeliratok, cégérek valamint az időszakosan elhelyezett hirdetések és 

reklámok megvilágításához. 

(7) Helyi érték jókarban tartása keretében nem végezhető olyan tevékenység, amely a védett ér-

ték fizikai sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával, továbbá a védett érték megjelenésé-

nek megváltoztatásával jár. Az értékőrző helyreállítás során a jókarban tartási munkák elvégzé-

sét segítő szerkezeti megoldások alkalmazása és kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése 

szükséges. 
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(8) A védett érték alkotórésze, tartozéka, beépített berendezési tárgya – a kivitelezési, restaurálási 

munkák miatt szükséges ideiglenes eltávolítás kivételével – csak különösen indokolt esetben 

távolítható el vagy helyezhető át. 

36.§  

(1) Helyi egyedi védettségű építmény nem bontható. 

(2) Helyi egyedi védettségű építmény részlegesen akkor bontható, ha 

a) a bontani kívánt építményrész (az építmény egy bizonyos hányada) építészeti értéket nem 

hordoz, 

b) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a védelem alá he-

lyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható. 

37.§  

(1) Helyi értékesetén az önkormányzat kötelezheti a tulajdonost 

a) a védett értéket vagy látványt eléktelenítő, idegen részek eltávolítására, 

b) a védett értékek jellegének kifejezésére, vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló munká-

latok elvégzésére. 

38.§  

(1) Az 1. számú mellékletben megjelölt helyi egyedi védelemmel érintett elemeken a településkép 

védelme érdekében az építési tevékenységgel érintett építmény homlokzati architektúrája és a 

homlokzattagolása (nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok) védettek. Az ettől való eltérés 

csak kármegelőzés esetén megengedett. Kötelező a meglévő anyaghasználathoz igazodó, vagy 

azt kiemelő anyagok beépítése. 

(2) A kiegészítő elemek, egyéb műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezése nem 

megengedett. 

 

IV. FEJEZET - EGYÉB TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

15. A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelye-

zésének szabályai 
39.§  

(1) Közműlétesítmények (nyomvonalas létesítmények, elektromos transzformátor, közvilágítási 
kapcsolószekrény, távközlési elosztószekrény, gáznyomás-szabályzó) elhelyezésénél figyelem-
mel kell lenni a városképi megjelenésre.  

(2) Vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy meglévő oszlopsoron vezethető, új 
oszloplétesítése nem megengedett. 

(3) A közép-, a kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózatokat, illetve a vezetékes elektroni-
kus hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeit földalatti elhelyezéssel kell kivitelezni helyi 
védelemmel érintett területen. 

(4)  Gáznyomás-szabályzók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés csak 
az előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető. 

(5) Kisméretű (maximum 30 cm átmérőjű, 50 cm magasságú hengerbe foglalható) mobilhálózati 
bázisállomás (mikrocella) meglévő közműoszlopokon elhelyezhető, épületek utcai homlokzatán 
takart módon helyezhető el. 

(6) Önálló antennatartó szerkezet (torony) és lakóterület között legalább 500 méteres távolságnak 
kell lennie. 

40.§  
(1) Az utcai homlokzatokon kívül a homlokzati napelemeket úgy kell elhelyezni, hogy azok igazod-

janak az épület nyílásméretéhez, kiosztásához. 
(2) Magastetős épület esetén táblás napelemeket/napkollektorokat a tető lejtésével párhuzamo-

san úgy kell elhelyezni, hogy 
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a) azok a tetőszélein, gerincén ne lógjanak túl, 
b) legfeljebb 2 sort alkossanak, 
c) széleik igazodjanak egymáshoz és a tetősík ablakaihoz, 
d) legfeljebb az adott tetősík 50%-át fedheti le. 

(3) Közterülettel határos 5 méteres teleksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete 
táblás napelemmel/napkollektorral lefedhető. 

(4) Napelemcserép a tető teljes felületén alkalmazható. 

 

V. FEJEZET - REKLÁMHORDOZÓKRA ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ TELEPÜ-

LÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

16. Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmé-

nyek 

 

41.§  

(1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy kell kiala-

kítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintesés 

függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen 

összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsú-

lyaival. Ha cégérek és hirdetőtáblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utó-

lagos elhelyezés nem engedhető meg. 

(2) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el. 

(3) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés épület-

díszítő tagozatot nem takarhat el. 

(4) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 5%-ánál nagyobb felületén nem helyez-

hető el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés. 

(5) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz: 

a) előkertben nem helyezhető el, 

b) A1-es ívméretet (840x597 mm) meghaladó mérettel nem helyezhető el a beépítésre szánt 

területeken. 

42.§  

(1) Reklámvilágítással, térvilágítással kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, és ezáltal in-

gatlanhasználatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak 

áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el. 

(2) Háromdimenziós reklámtárgyakat elhelyezni nem lehet. 

(3) Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el. Egyéb 

közműberendezésen legfeljebb 2 darab, A1-es méretet meg nem haladó méretű helyezhető el 

a beépítésre nem szánt területeken. 

(4) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az üzletkira-

katától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon. 

(5) A helyi területi és egyedi védelemmel érintett épületek közterületi homlokzati vonala előtt ut-

cabútoron reklámhordozót elhelyezni nem lehet. 

(6) Molinó kizárólag építkezés védőhálójára tehető ki, illetve időszakos rendezvény népszerűsíté-

sére, szabadtéri, időszaki kiállítás prezentálására használható. 
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VI. FEJEZET –TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK 

17. Szakmai konzultáció  

43.§  

(1) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni Ganna polgármesterétől 

a) településképi bejelentés köteles eljárást  

b) lakóépület építésének egyszerű bejelentésével megvalósuló beruházást  

megelőzően Ganna  teljes közigazgatási területén. 

(2) Helyi védett épületek külső-belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a vé-

dett építmény jellegét, megjelenését bármilyen módon érintő munka alkalmával. 

(3) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni Ganna polgármesterétől bármely építési/bontási 

munka esetén, ha a tervezett építési tevékenység 

a) helyi védett értéket érint, 

b) a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet hatálya alá 

tartozik, 

c) fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsola-

tos. 

44.§  

(1) A szakmai konzultációt a polgármester, vagy az általa megbízott főépítész folytatja le a terve-

zés kezdeti, vagy az azt megelőző szakaszában. 

(2) A szakmai konzultáció során a polgármester vagy az általa megbízott főépítész javaslatot tehet 

a településképi követelmények érvényesítésének módjára. 

(3) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben foglaltakat a településképi és kötelezési 

eljárás során figyelembe kell venni. 

(4) A konzultációról emlékeztető készül, és a polgármester aláírva az ügyfélnek és a tervezőnek 15 

napon belül postai úton, vagy elektronikus üzenetben megküldi.  

(5) Amennyiben a polgármester vagy az általa megbízott főépítész szükségesnek tartja a szakmai 

konzultáció megismétlését, akkor arra az emlékeztetőben javaslatot tehet, ebben az esetben 

az építtető és a tervező új szakmai konzultációt kezdeményezhet. 

(6) Az emlékeztetőkről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, az emlékeztető tartalma nyilvános, 

arról kérésre a polgármester másolatot ad. 

 

18. Településképi bejelentési eljárás  

45.§  

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági el-

járásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 

(XI. 8.) kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető 

építési munkák közül: 

a) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása, 

b) megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében telje-

sítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló 

ba) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, 

vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, 

bb) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, 

bc) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), 

bd) ideiglenes fedett lovarda, 

be) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabály-

zat szerinti - állvány jellegű építményépítése. 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


13 
 

46.§  

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének 
–részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egysé-
gek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat 

a)  a korábbi rendeltetéshez képest 

aa) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, 

ab) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szüksé-

gessé, 

b) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, 

c) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát. 

47.§  

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló törvényrek-

lámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) 

kormányrendeletben szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok 

és reklámhordozók elhelyezésénél, az alábbi esetekben: 

a) településképet meghatározó területek az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az épí-

tési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített 1 m2 területet meghaladó rek-

lámtábla, kirakat elhelyezése esetén, 

b) a helyi védett területen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek előker-

ti kerítésére, kerítés kapujára vagy támfalára rögzített, az építési telek előkertjében álló cég-

jelzés, reklám- és hirdető berendezés elhelyezése; 

c) helyi védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése esetén. 

 

19. Településképi követelmények  

48.§  

(1) Településképi követelmény megszegésének minősül a bejelentési kötelezettség  

a) elmulasztása,  

b) a bejelentési eljárás alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása, 

c) a bejelentési eljárás alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajtása. 

 

49.§  

(1) A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak 

végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki, 

amelynek összege  

a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén ……. forint,  

b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén ….. forint,  

c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés 

mértékétől függően legalább …… forint  legfeljebb ……. forint, 

d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább …… 

legfeljebb …… forint,  
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

20. Hatályba léptető rendelkezések 

 

50.§ E/jelen rendelet 2017. október ... napján lép hatályba. 

 

21. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

51.§ E/jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ganna Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 6/2006. (XI.29.) sz. rendeletének 6.§-ának (2), (4), (5), (11), (13); 8.§-ának  

(3) b) és d); 12.§-ának (8), (9), (11) valamint a 2. számú melléklet 4-14 sorszáma és az 1. számú 

függeléke. 



Ganna …/2017 (…/…)Képviselő testület Településkép védelmi rendelet, 1. számú melléklet 

 

Helyi védett épületek, építmények jegyzéke 

 

Megnevezés Hrsz. Cím Tulajdon 

Lakóház 225. Fő utca 11. magán 

Lakóház 224/1. Fő utca 13. magán 

Lakóház 221/1. Fő utca 19. magán 

Lakóház 220. Fő utca 21. magán 

Lakóház 15. Fő utca 28. magán 

Lakóház 178. Fő utca 43. magán 

Lakóház 75. Fő utca 66. magán 

Lakóház 81. Fő utca 78. magán 

Lakóház 135. Fő utca 85. magán 

Lakóház 97. Fő utca 106. magán 

Lakóház 98. Fő utca 108. magán 

 



Sporttelep

Vízmű

Temető

Templom + 

mauzóleum

Új beépítés

Jelentős zöldterület

Műemlék

Helyi védettségű

Pápakovácsi

F

ő

 

u

t

c

a

F

ő

 

u

t

c

a

F

ő

 

u

t

c

a

Egyéb zöldfelület

Történelmi beépítés

Tapolcafő

Pápa

Ganna  …/2017 (.../...) Képviselő testület Településképvédelmi rendelet, 2. számú
melléklet

Ganna  településképi szempontból meghatározó területeinek
lehatárolása
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Ganna…/2017 (…/…) Képviselő testület Településkép védelmi rendelet, 3. számú melléklet 

 

Javasolt növényfajok jegyzéke és telken belüli beültetési útmutató 

 

Nagyfák  

Acer campestre Mezei juhar     

Acer platanoides Korai juhar    

Acer pseudoplatanus Hegyi juhar 

Acer tataricum Tatár juhar 

Alnus glutinosa Mézgás éger 

Carpinus betulus Gyertyán 

Fraxinus excelsior Magas kőris 

Juglans regia Közönséges dió 

Platanus acerifolia Platán 

Prunus amygdalus Mandula 

Quercus robur Kocsányos tölgy 

Salix alba Fehér fűz 

Tilia cordata Kislevelű hárs 

Tilia tomentosa Ezüsthárs 

 

Alacsony termetű fák 

Alacsony termetű gyümölcsfák (meggy, szilva) 

Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’        Bíborvirágú galagonya 

Pyrus calleryana ’Chanticleer’       Kínai körte 

Sorbus borbasii Borbás-madárberkenye 

Tilia tomentosa ’Bori’ Ezüst hárs ’Bori’ fajtája 

 

Cserjék 

Berberis vulgaris Közönséges borbolya 

Buxus sempervirens Puszpáng (temető!) 

Cornus mas Húsos som 
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Cornus sanguinea Veresgyűrű som 

Cotinus coggygria Cserszömörce 

Crataegus monogyna Egybibés galagonya 

Juniperus sabina ’Tamariscifolia’    Nehézszagú boróka  

Hibiscus syriacus Mályvacserje 

Hippophae rhamnoides Homoktövis 

Kerria japonica 'Pleniflora'    Boglárkacserje 

 

Kolkwitzia amabilis Kínai lonc 

Laburnum anagyroides Aranyeső 

Ligustrum vulgare Vesszős fagyal 

Philadelphus coronarius Jezsámen 

Prunus spinosa Kökény 

Prunus tenella Törpe mandula 

Spiraea cinerea 'Grefsheim'       Hamvas gyöngyvessző 

Spiraea vanhouttei Köz. gyöngyvessző 

Syringa vulgaris Kerti orgona 

 

Évelők 

Aster sp. Őszirózsa 

Bergenia cordifolia Szívlevelű bőrlevél 

Calendula officinalis Körömvirág 

Chrysanthemum sp. Krizantém  

Convallaria majalis Májusi gyöngyvirág 

Hemerocallis sp. Sásliliom fajok 

Hosta sp. Árnyékliliom fajok Iris 

pallida ’Variegata’ Dalmát nőszirom 

Lavandula angustifolia Levendula 

Rosa sp. Rózsa fajok 

Salvia officinalis Orvosi zsálya 

Sedum sp. Varjúháj 

Sempervivum sp. Kövirózsa 
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Yucca filamentosa Fürtös pálmaliliom 

 

 

Az alábbi táblázatban találhatók a legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlantól (épület) illetve a 

telekhatártól, méterben megadva. 

 

 Típus Épülettől Telekhatártól 

 

a) Virág 0,5 0,5 

b)  1 m-nél magasabbra nem növő 

cserje, bokor 

1,5 1,0 

c) 2 m-nél magasabbra nem növő 

cserje, bokor, sövény, díszfa, szőlő 

2,0 1,5 

d) 3 m-nél magasabbra nem növő 

minden egyéb bokor és díszfa 

2,5 2,0 

e)  4 m-énél magasabbra nem növő, nem 

terebélyes díszfa 

3,5 3,0 

f)  4 m-nél magasabbra növő terebélyes 

díszfa, alacsony növésű gyümölcsfa 

4,5 4,0 

g)  Cseresznye, nyár, fűz, akác, fenyő és 

egyéb magasabb növésű gyümölcsfa 

5,5 5,0 

h) Dió, szelíd és vadgesztenye 6,5 6,0 



Ganna …/2017 (…/…) Képviselő testület Településkép védelmi rendelet, 4. számú melléklet 

 
Tiltott növényfajok jegyzéke 

 

A telepíthető fás szárú növényfajok mindenképp őshonos, táji adottságoknak megfelelő 

növényfajok legyenek. Nem telepíthetők a tájidegen, agresszívan gyomosító, invazív fajok. Ezen 

növényfajok a következők: 

 

fehér akác (Robinia pseudoacacia) 

bálványfa (Ailantus altissima)  

fehér eper (Morus alba) 

ezüstfa (Eleagnus angustifolia) 

zöld juhar (Acer negundo) 

amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 

kései meggy (Prunus serotina)  

kanadai nyár (Populus x canadensis) 

nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 

gyalogakác (Amorpha fruticosa)  

kisvirágú nebáncsvirág (Impatiens 

parviflora) 

bíbor nebáncsvirág  (lmpatiens 

grandiflora) 

Japánkeserűfű-fajok (Fallopia spp.)  

magas aranyvessző (Solidago gigantea) 

kanadai aranyvessző (Solidago 

canadensis) 

selyemkóró (Asclepias syriaca)  

ürömlevelű parlagfű (Ambrosia 

artemisiiflora) 

arany ribiszke (Ribes aureum) 

adventív szőlőfajok ( Vitis-hibridek) 

vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.) 

süntök (Echinocystit lobata) 

észak-amerikai őszirózsák (Aster novi 

belgii) 

olasz szerbtövis (Xanthium strumaium 

subsp. italicum) 

amerikai karmazsinbogyó (Pytholacca 

americana) 

 

kanadai átokhínár (Elodea canadensis)  

aprólevelű  átokhínár/vékonylevelű átokhínár 

(Elodea nuttallii)  

moszatpáfrányfajok  (Azolla mexicana, Azolla 

filiculoides) 

borfa, tengerparti seprűcserje (Baccharis halimifolia) 

kaliforniai tündérhínár (Cabomba caroliniana) 

vízijácint (Eichhornia crassipes) 

perzsa medvetalp (Heracleum persicum)  

kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum) 

Sosnowsky-medvetalp (Heracleum sosnowskyi) 

hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides)  

fodros átokhínár (Lagarosiphon  major)  

nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora) 

sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides)  

sárga lápbuzogány (Lysichiton americanus) 

közönséges süllőhínár (Myriophyllum aquaticum) 

felemáslevelű  süllőhínár (Myriophyllum 

heterophyllum) 

keserű hamisüröm (Parthenium hysterophorus) 

ördögfarok keserűfű (Persicaria perfoliata) 

kudzu nyílgyökér (Pueraria montana)  

aligátorfű (Alternanthera philoxeroides)  

óriás rebarbara (Gunnera tinctoria)  

tollborzfű (Pennisetum setaceum)  

kínai karmazsinbogyó (Pytholacca esculenta) 

japán komló (Humulus japonicus) átoktüske 

(Cenchrus incertus)  

tündérhínár (Cabomba caroliniana

A fajlista összeállításához az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és 

terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU 

rendeletet, valamint a hazai szakirodalmat (Mihály Botond, Dr. Botta-Dukát Zoltán: Biológiai 

inváziók Magyarországon. Özönnövények 1-II. A KvVM Természetvédelmi Hivatalának 

tanulmánykötetei  9-10., Budapest , 2004., 2006.) használtuk.



Ganna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2017.(…...) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról 

Ganna Község Önkormányzata  a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 

1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján - a  szociális igazgatásról és 

szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdése és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ganna községben lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászorult 

személyekre.  

2. § (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha: 

a) a szociális igazgatásról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásában, 

vagy 

b) időskorúak járadékában részesül, vagy 

c) rendkívüli települési támogatásra jogosult, vagy 

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel. 

 (2) A támogatás mértéke háztartásonként 1-4 m3 tűzifa. 

(3) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az Önkormányzat  a kérelmező lakóhelyére 

szállíttatja. 

(4) Az Önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

3. § (1)  Támogatási kérelmet 2017. november 15. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat 

részére, a kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő. 

(2) A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján 

2017. november 30. napjáig. 

4. § (1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 

(2) A feladat- és hatáskör gyakorlójának a döntéshozatalához a kérelmeket a Pápakovácsi 

Közös Önkormányzati Hivatal Gannai Kirendeltsége előkészíti. 

(3) Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való 

jogosultságról szóló határozatot a rendelet 2.§ a), b), d) pontjára alapított támogatási kérelem 

esetén. 

(4) A kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell 

benyújtani. Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 5 nap 

áll rendelkezésre, melyre a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Gannai 

Kirendeltségének ügyintézője a kérelem benyújtásával egyidejűleg felhívja a kérelmezőt. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 



(5) Kérelmezőt kérelme elbírálásáról határozatban kell értesíteni, a jogorvoslati tájékoztatás 

megjelölésével. 

5. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) E rendelet rendelkezéseiről a rendelet kihirdetésével egyidejűleg tájékoztatást kell adni a 

község lakossága részére a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján, a település 

közterületi önkormányzati hirdetőtábláin. 

(3) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. április 30-án hatályát veszti. 

 

………………..……………… 

Nagy Ottó 

polgármester 

…………………………… 

Bóka Istvánné 

jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 13/2017.(….) önkormányzati rendelethez 

 

K é r e l e m 
 

 

Alulírott ………………………………………… (sz: ………………………………..., an: 

…………………………………, TAJ: ……………………) 8597 Ganna, 

…………………………… szám alatti lakos szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelemmel 

fordulok az Önkormányzathoz. 

 

Indokok: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló törvény szerinti: 

 

a) aktív korúak ellátásában, 

b) időskorúak járadékában, 

c) települési támogatásban,   

d) gyermekvédelmi kedvezményben  

 

részesülök / nem részesülök* 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelőnek minősülök / nem minősülök.* 

 

Ganna, 2017. ……………………………….. 

         …………………………… 

               Aláírás 
* Megfelelő válasz aláhúzandó 

 

Jövedelemnyilatkozat 
 

 

1. Az ellátást igénylő neve:……………………………………………………………………. 

 

leánykori név:…………………………………………………………………………………… 

 

2. Az ellátást igénylő lakóhelye:………………………………………………………………. 

 

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helye:……………………………………………………... 

 

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes a törvényes képviselő neve:……………………. 

 

5. A törvényes képviselő lakóhelye:…………………………………………………………... 



 

6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:………………………...fő 

 

7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozó neve, születési ideje, rokoni kapcsolat: 

 

a,……………………………………………………………………………………….……. 

b,…………………………………………………………………………………….………. 

c,……………………………………………………………………………………….……. 

d,……………………………………………………………………………………….……. 

e,……………………………………………………………………………………….……. 

f,………………………………………………………………………………………….…. 

g,………………………………………………………………………………………….…. 

Kitöltési utasítás: 

 
1. Lakóhelyként a személyi igazolványban, vagy lakcímkártyán szereplő állandó lakóhely vagy 

tartózkodási hely címét kell feltüntetni. 

2. Közeli hozzátartozó a házastárs, élettárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és 

neveltgyermek, az örökbefogadó, a mostoha és nevelőszülő. 

3. Egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 

4. A 2.és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző hónap  

jövedelmét kell szerepeltetni. 

5. A 2. és 3. jövedelem típusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre 

vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel 

osztott részét kell beírni. 

6. A jövedelem-nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak 

fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, adóigazolás) a jövedelem-

nyilatkozathoz csatolni kell. 

7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli 

hozzátartozók számával. 

  

Jövedelmi adatok: 

 

Jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 
Közeli hozzátartozók jövedelme 

a, b, c, d, e, f, g, 
 

Össze-

sen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó jövedelem 

és táppénz 

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 
         

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből származó jövedelem 
         

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátás 
         

5. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó, 

támogatások 

(GYED,GYES,GYET, családi 

pótlék, gyermektartás díj)    

         

6. Önkormányzat, Járási Hivatal és 

Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

         



(Pl. munkanélküli járadék, 

rendszeres szociális segély, ápolási 

díj) 

7. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 
         

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, érték-

papírból származó jövedelem) 
         

9. Összes bruttó jövedelem          

10. Személyi jövedelemadó vagy 

előleg összege 
         

11. Egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulék összege 
         

12. Munkavállalói járulék összege          

13.A család nettó havi jövedelme 

(9-10+11+12)  
         

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ……………………………………Ft/fő. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Tudomásul veszem, a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.III. törvény 10.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzat a NAV útján 

ellenőrizheti. 

 

Ganna, …………………………….. 

 

       …….…………………………………… 

     az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása 

 

A Képviselő-testület döntése: 

Kérelmező részére a képviselő-testület ..................................................... /2017.( .......... ) számú határozatával 

……. m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként. 

Ganna, 2017.  ..............................  

Nagy Ottó polgármester 

                          

 

 

 

 

 
 















Pápakörnyéki Önkormányzatok 

      Feladatellátó Társulás  

                Elnökétől 

       8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

                       Tag Önkormányzata 

                            Polgármestere 

                                   részére 

Székhelyén 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

 

Mellékelten megküldöm a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását, valamint azt egységes szerkezetben. 

 

A Társulási Megállapodás módosítására az alábbi indokok miatt van szükség: 

 

Módosító Okirat 1. pont 

A Társulási Megállapodás 1. melléklete a Társulásban részt vevő Önkormányzatok 2016. január 

1-i lakosságszám adatait vezeti át. 

 

Módosító Okirat 2. pont 

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2017. (VI. 16.) határozatával, 

Nemesszalók Község Önkormányzat Képviselő-testülete 49/2017. (V. 17.) határozatával 

döntött arról, hogy 2018. január 1-től a házi segítségnyújtás feladatellátást nem a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében kívánja ellátni. 

Az Önkormányzat döntését a törvényi határidőn belül hozta meg, így annak a Társulási 

Megállapodás 2. melléklet 2. pontjában történő átvezetésének jogi akadálya nincs. 

 

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, a határozati 

javaslat szerint a Társulási Megállapodás módosítását és azt egységes szerkezetben 

jóváhagyni.  

 

.......  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2017. (…..) határozata 

…..Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 17. módosítását, valamint azt egységes 

szerkezetben az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Vaszar, 2017. 10. 04. 

 Üdvözlettel: 

    Varga Péter 

         elnök 



1. melléklet 

 

 

 

 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Tárulás 

Társulási Megállapodás 

17. módosítása 
 

 

2. A Társulási Megállapodás 1 melléklete a következők szerint módosul: 

 
1. melléklet 

település székhely lakosságszám 2016. január 
1-jén 

Adásztevel 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.  
 

835 

Bakonyjákó 8591 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. 704 

Bakonykoppány 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24.  211 

Bakonypölöske 8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 88. 398 

Bakonyság 8557 Bakonyság, Béke u. 14. 71 

Bakonyszentiván 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35. 244 

Bakonyszücs 8572 Bakonyszücs, Kossuth L. u. 1. 312 

Bakonytamási  8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.  656 

Béb 8565 Béb, Kossuth L. u. 14. 266 

Békás 8515 Békás, Rákóczi F. u. 17. 217 

Csót 8558 Csót, Rákóczi u. 38. 1000 

Dáka 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 672 

Döbrönte 8597 Döbrönte, Fő u. 47. 267 

Egyházaskesző 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. 502 

Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15. 375 

Ganna 8597 Ganna, Fő u. 52. 281 

Gecse 8543 Gecse, Kossuth L. u. 39. 402 

Gic 8435 Gic, Nagy L. út 23. 366 

Homokbödöge 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 47. 723 

Kemeneshőgyész 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. 479 

Kemenesszentpéter 8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2. 620 

Kup 8595 Kup, Fő u. 76. 483 

Külsővat 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.  753 

Lovászpatona 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 1181 

Magyargencs 8517 Magyargencs, Petőfi S. u. 127. 518 

Malomsok 8533 Malomsok, Fő tér 10. 509 

Marcalgergelyi 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. 406 

Marcaltő 8532 Marcaltő, Fő tér 13. 765 

Mezőlak 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. 1005 

Mihályháza 8513 Mihályháza, Jókai u. 10. 755 

Nagyacsád  8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3. 630 

Nagydém 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1. 385 

Nagygyimót 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2. 578 

Nagytevel 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56. 586 

Nemesgörzsöny 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 711 

Nemesszalók 9533 Nemesszalók, Rákóczi F. u. 15. 905 

Németbánya 8581 Németbánya, Fő tér 3.  110 



Nóráp 8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48. 225 

Nyárád 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1. 981 

Pápadereske 8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43. 276 

Pápakovácsi 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. 599 

Pápasalamon 8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3. 362 

Pápateszér 8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17. 1228 

Takácsi  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14. 866 

Ugod 8564 Ugod, Kossuth. u.32. 1373 

Vanyola 8552 Vanyola, Petőfi S. u.14. 564 

Várkesző 8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36. 174 

Vaszar 8542 Vaszar, Fő u. 29. 1542 

Vinár 9534 Vinár, Köztársaság u. 38. 247 

Társulás összesen:                             28328 

 

 

 

2. A Társulási Megállapodás 2. melléklet 2. pontja a következők szerint módosul: 

 
 

2. melléklet 

2.  Házi segítségnyújtás 
 

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

önkormányzatok részvételével: 

 

Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Békás, Csót, 

Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Kup, Lovászpatona, Magyargencs, Marcalgergelyi, 

Mezőlak, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Nyárád, 

Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár 

Község Önkormányzata 

 

 

3. A Társulási Megállapodás 2018. január 1-én lép hatályba. 

 

Vaszar, 2017. 10. 04. 

 

         Varga Péter 

                                                                                                               elnök 

 



2. melléklet 
Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 

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

társulás) (Mötv. 93.§ 1.) 
 

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

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

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

közigazgatási területe. 
 
5. A társulás célja: 

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

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

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

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



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

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

 
8.    A társulás feladatai: 

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

 
 
8.1.  Szociális alapszolgáltatás keretében: 
  - házi segítségnyújtás; 

  - családsegítés; 
   

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

 
8.2.  Gyermekjóléti alapellátás keretében: 

  - gyermekjóléti szolgáltatás. 
E feladat ellátásával összefüggésben a Társulás: 
a.) Koordinálja és szervezi, közösen biztosítja a gyermekjóléti feladatok ellátását, biztosítja a 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
b.) A feladatellátáshoz kapcsolódó pályázatot nyújt be. 

 



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

 
 

8.5. Sport feladatok 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

 
10.1. A társulás tagjainak jogai: 
a) Részt vehet a társulás céljainak, feladatainak meghatározásában, szervezetének kialakításában. 
b) Választhat és választható a társulás szerveibe, tisztségeire. 
c) Tanácskozási joggal részt vehet a társulás bármely testületének, szervezetének ülésein. 



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

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

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

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

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

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

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

 
Abban az esetben, ha a települési önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodás 
szerinti és a társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, vagy kötelező befizetési 
kötelezettségének, valamint a társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban 
rögzített bármely be- és visszafizetési kötelezettségének, az alábbi eljárás az irányadó:  
 
a) A fizetési határidő lejártát követő 15 napon belül a feladatellátó intézmény vezetője  – a 
társulás elnökének egyidejű tájékoztatása mellett – írásban, 8 napos fizetési határidő 
megjelölésével felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésre.   
 
b) Amennyiben az érintett önkormányzat a felszólításban megjelölt határidő lejártáig nem teljesíti 
fizetési kötelezettségét, a társulás elnöke azonnali beszedési megbízást – inkasszót – nyújt be a 
követelésre az önkormányzat által a felhatalmazó levélben megjelölt bankszámla terhére.  
 
c) Amennyiben az érintett önkormányzat a társulással szemben fennálló tartozását a jelen 
megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem 
teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt. (Mötv. 93. § 9.) 
 
10.4.A társulási megállapodás módosítását, bármely tag önkormányzat kezdeményezheti a 
társulási tanács felé írásban - az erről szóló indokolást tartalmazó képviselőtestületi határozat 
megküldésével. Az ilyen kezdeményezésről a tanács a legközelebbi ülésén döntést hoz. (Mötv. 93. 
§ 16.) 

 



11.1. Társulási Tanács 

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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

 



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

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

 
 

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

 



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

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



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

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

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

 
 
 

13.1.6.Irányító szerv vezetője: társulási tanács elnöke  
 

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

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



14. Záró rendelkezés: 
a) Jelen megállapodással létrehozott Pápai Többcélú Kistérségi Társulás az 1998. július 15-ével 
létrehozott Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulás 
(székhelye: 8500 Pápa, Csáky László u. 12.), valamint a 2000. november 30-ával létrehozott Pápa 
és Környéke Települési Önkormányzatok Területfejlesztési Társulás (székhelye: 8500 Pápa, Csáky 
László u. 12.), továbbá a 2008. január 1-jével megszűnő Pápa és Környéke Sportigazgatási és 
Sportszervezési Társulás jogutódja. 
b) A Pápakörnyéki Községi Önkormányzatok Intézményi és Belső Ellenőrzési Társulással, 
valamint a Pápa és Környéke Sportigazgatási és Sportszervezési Társulással szemben fennálló és 
ki nem egyenlített, valamint későbbi követelésekért az abban részt vett tagok teljes felelősséggel 
állnak helyt. 
c) Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az 
SZMSZ rendelkezései irányadóak. 
d) A társulási megállapodást aláíró tagok a társulás működése során felvetődő vitás kérdéseket 
egymás között kötelesek egyeztetni, csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. 
e) A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás működése során felmerülő vitás 
kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 
f) a Társulási Megállapodást, illetve annak módosítását, valamint a Társulási Tanács azon 
döntéseit, melyet a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyniuk a Társulási Tanács döntését követő 
30 napon belül, illetve a soron következő ülésén az érintett képviselő-testületek megtárgyalják 
g) Jelen társulási megállapodást az alapító önkormányzatok képviselőtestületei megtárgyalták, az 
abban foglaltakat megértették és elfogadták, a megállapodásban foglaltak megszegéséből eredő 
követelésekért teljes felelősséget vállalják. A megállapodás aláírására az önkormányzat 
képviseletében a polgármestert felhatalmazták az aláírások mellett feltüntetett határozatokban. 
h Jelen társulási megállapodás 12.1.2 pontjában rögzített, a feladatellátáshoz történő 
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a 2014. január 1-től kell alkalmazni.” 
i) Jelen társulási megállapodás a társult települési önkormányzatok közül az utolsóként jóváhagyó 
önkormányzat(ok) képviselőtestületének határozatával, vagy ahhoz képest megállapított 
hatálybalépés napjával lép hatályba.  
 
 
Pápa, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Csót község polgármestere 
 
 

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

  Gecse község polgármestere 
 
 
 
 Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Gic község polgármestere 
 

 
 

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



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

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Külsővat község polgármestere 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Lovászpatona község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Magyargencs község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Malomsok község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Marcalgergelyi község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Marcaltő község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Mezőlak község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Mihályháza község polgármestere 
 
 

 



Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagyacsád község polgármestere 
 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagydém község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagygyimót község polgármestere 
 
 

 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nagytevel község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nemesgörzsöny község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nemesszalók község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Németbánya község polgármestere 

 
 

 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nóráp község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Nyárád község polgármestere 
 
 

 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápadereske község polgármestere 
 
 



 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápakovácsi község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápasalamon község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Pápateszér község polgármestere 
 
 

 
 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Takácsi község polgármestere 
 
 

 
Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Ugod község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vanyola község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Várkesző község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vaszar község polgármestere 
 
 
 

Képviselőtestület határozata: _________________________________ 
  Vinár község polgármestere 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. melléklet 

település székhely lakosságszám 2015. január 
1-jén 

Adásztevel 8561 Adásztevel, Árpád u. 22.   835 

Bakonyjákó 8591 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9. 704 

Bakonykoppány 8571 Bakonykoppány, Petőfi S. u. 24.  211 

Bakonypölöske 8457 Bakonypölöske, Petőfi S. u. 88. 398 

Bakonyság 8557 Bakonyság, Béke u. 14. 71 

Bakonyszentiván 8557 Bakonyszentiván, Rákóczi u. 35. 244 

Bakonyszücs 8572 Bakonyszücs, Kossuth L. u. 1. 312 

Bakonytamási  8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 1.  656 

Béb 8565 Béb, Kossuth L. u. 14. 266 

Békás 8515 Békás, Rákóczi F. u. 17. 217 

Csót 8558 Csót, Rákóczi u. 38. 1000 

Dáka 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 95. 672 

Döbrönte 8597 Döbrönte, Fő u. 47. 267 

Egyházaskesző 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. 502 

Farkasgyepű 8582 Farkasgyepű, Petőfi S. u. 15. 375 

Ganna 8597 Ganna, Fő u. 52. 281 

Gecse 8543 Gecse, Kossuth L. u. 39. 402 

Gic 8435 Gic, Nagy L. út 23. 366 

Homokbödöge 8563 Homokbödöge, Kossuth L. u. 47. 723 

Kemeneshőgyész 8516 Kemeneshőgyész, Kossuth u. 107. 479 

Kemenesszentpéter 8518 Kemenesszentpéter, Béke u. 2. 620 

Kup 8595 Kup, Fő u. 76. 483 

Külsővat 9532 Külsővat, Kossuth u. 70.  753 

Lovászpatona 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 1181 

Magyargencs 8517 Magyargencs, Petőfi S. u. 127. 518 

Malomsok 8533 Malomsok, Fő tér 10. 509 

Marcalgergelyi 9534 Marcalgergelyi, Kossuth u. 52. 406 

Marcaltő 8532 Marcaltő, Fő tér 13. 765 

Mezőlak 8514 Mezőlak, Arany J. u. 1. 1005 

Mihályháza 8513 Mihályháza, Jókai u. 10. 755 

Nagyacsád  8521 Nagyacsád, Deák F. u. 1-3. 630 

Nagydém 8554 Nagydém, Széchenyi u. 1. 385 

Nagygyimót 8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2. 578 

Nagytevel 8562 Nagytevel, Kossuth L. u. 56. 586 

Nemesgörzsöny 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. 711 

Nemesszalók 9533 Nemesszalók, Rákóczi F. u. 15. 905 

Németbánya 8581 Németbánya, Fő tér 3.  110 

Nóráp 8591 Nóráp, Kossuth L. u. 48. 225 

Nyárád 8512 Nyárád, Kossuth L. u. 1. 981 

Pápadereske 8593 Pápadereske, Rákóczi F. u. 43. 276 

Pápakovácsi 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. 599 

Pápasalamon 8594 Pápasalamon, Petőfi S. tér 3. 362 

Pápateszér 8556 Pápateszér, Petőfi S. u. 17. 1228 

Takácsi  8541 Takácsi, Petőfi S. u. 14. 866 

Ugod 8564 Ugod, Kossuth. u.32. 1373 

Vanyola 8552 Vanyola, Petőfi S. u.14. 564 

Várkesző 8523 Várkesző, Kossuth L. u. 36. 174 

Vaszar 8542 Vaszar, Fő u. 29. 1542 

Vinár 9534 Vinár, Köztársaság u. 38. 247 

Társulás összesen:                             28328 



 
 

1/a melléklet 

A társulás tagjainak képviselői 
 

Fodor Béla Adásztevel község polgármestere    

Takácsné Tompos Rita Bakonyjákó község polgármestere   

Tekán István Bakonykoppány község polgármestere    

Ulaki Béla Bakonypölöske község polgármestere    

Kiss Lajos Bakonyság község polgármestere    

Karvas János Bakonyszentiván község polgármestere    

Oláh Géza Bakonyszücs község polgármestere    

Németh Károly Bakonytamási község polgármestere   

Brunner Imre Béb község polgármestere   

Farkasné Csendes Tímea Békás község polgármestere    

Kékesi István Csót község polgármestere    

Végh József Dáka község polgármestere    

Cseh Lajos Döbrönte község polgármestere    

Lendvai Jánosné Egyházaskesző község polgármestere    

Takácsné Légrádi Edina Farkasgyepű község polgármestere    

Nagy Ottó Ganna község polgármestere   

Istenes Gyula Gecse község polgármestere   

Sebestyén Zoltánné Gic község polgármestere    

Áldozó Péter Homokbödöge község polgármestere    

Molnár Veronika Kemeneshőgyész község polgármestere    

Töreki Nikolett Kemenesszentpéter község polgármestere    

Hiér Judit Kup község polgármestere    

Aczél Péter Külsővat község polgármestere   

Pintér Imre Lovászpatona község polgármestere    

Boros Tamás Magyargencs község polgármestere    

Fintáné Dóra Mária Malomsok község polgármestere   

Szabó Balázs Marcalgergelyi község polgármestere    

Sandl Zolán Marcaltő község polgármestere    

Nagy Gábor Mezőlak község polgármestere    

Mészáros Géza Mihályháza község polgármestere   

Szalóky Nándor Nagyacsád község polgármestere    

Marics Lajos Nagydém község polgármestere    

Szaller Zsolt Nagygyimót község polgármestere    

Orbán Sándor Nagytevel község polgármestere    

Tatai László Nemesgörzsöny község polgármestere    

Varga Jenő Nemesszalók község polgármestere    

Blaskovics Zoltán Németbánya község polgármestere    

Stankovics Ferenc Nóráp község polgármestere    

Pajak Károly Nyárád község polgármestere    

Németh Tibor Pápadereske község polgármestere    

Tóth Frigyes Pápasalamon község polgármestere 

Völfinger Béla Pápateszér község polgármestere    

Burghard Ferenc Pápakovácsi község polgármestere 

Vajda György Takácsi község polgármestere   

Vörös Tibor Ugod község polgármestere    

Varga Rita Vanyola község polgármestere   

Ferenc Dezső Várkesző község polgármestere   

Varga Péter Vaszar község polgármestere   

Horváth Csaba Vinár község polgármestere 
 



2. melléklet 

1.  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

 

 

A feladatellátás a társulás, mint intézményfenntartó keretében történik az alábbi közös hivatal 

székhely önkormányzatok részvételével, az e mellékletben meghatározott illetékességi 

területen: 

Adásztevel Község Önkormányzata: 

Adásztevel, Bakonyjákó, Homokbödöge, Németbánya 

Csót Község Önkormányzata: 

Csót, Bakonytamási, Nagydém, Nagygyimót 

Marcaltő Község Önkormányzata: 

Marcaltő, Egyházaskesző, Malomsok, Várkesző 

Nemesgörzsöny Község Önkormányzata: 

Nemesgörzsöny, Békás, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Nagyacsád, Magyargencs, 

Mezőlak 

Nyárád Község Önkormányzata: 

Nyárád, Dáka, Pápasalamon, Pápadereske 

Pápakovácsi Község Önkormányzata: 

Pápakovácsi, Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Nóráp, Kup 

Pápateszér Község Önkormányzata: 

Pápateszér, Bakonyszentiván, Gic, Vanyola 

Ugod Község Önkormányzata: 

Ugod, Bakonyság, Bakonyszücs, Bakonykoppány, Béb, Lovászpatona, Nagytevel 

Vaszar Község Önkormányzata: 

Vaszar, Gecse, Takácsi 

 

2.  Házi segítségnyújtás 
 

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

önkormányzatok részvételével: 

 

Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Békás, Csót, 

Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, Kup, Lovászpatona, Magyargencs, 

Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Németbánya, 

Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, 

Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata 
 
 
 

3. Háziorvosi ügyeleti ellátás 
 

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

önkormányzatok részvételével: 

 

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonyszücs, 

Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Egyházaskesző, Farkasgyepű, Gic, Ganna, 

Homokbödöge, Kemeneshőgyész, Kemenesszentpéter, Kup, Külsővat, Lovászpatona, 

Magyargencs, Malomsok, Marcalgergelyi, Marcaltő, Mezőlak, Mihályháza, Nagyacsád, 

Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók, Németbánya, Nóráp, 



Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, 

Várkesző. Vaszar, Vinár Község Önkormányzata 
 

 

4. Belső ellenőrzés 
 

A feladatellátás az alábbi települések részvételével történik: 

 

Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, 

Bakonyszücs, Bakonytamási, Béb, Békás, Csót, Dáka, Döbrönte, Farkasgyepű, Ganna, Gic, 

Gecse, Homokbödöge, Kup, Külsővat, Lovászpatona, Magyargencs, Marcalgergelyi, 

Mezőlak, Nagyacsád, Nagydém, Nagygyimót, Nagytevel, Nemesgörzsöny, Nemesszalók,  

Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Takácsi, 

Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata 
  

   

5. Sport feladatok  

 

A feladatellátás a társulás szervezésében történik az alábbi települési önkormányzatok 

részvételével:   
 

Bakonyság, Bakonytamási, Békás, Csót, Dáka, Egyházaskesző, Homokbödöge, 

Lovászpatona, Magyargencs, Malomsok, Marcaltő, Marcalgergelyi, Mezőlak, Nagytevel, 

Nemesgörzsöny, Németbánya, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, 

Vanyola, Várkesző, Vaszar, Vinár Község Önkormányzata 
 

 
 

 
 



Pápakörnyéki Önkormányzatok  

        Feladatellátó Társulás 

                 Elnökétől 

       8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

Feladatellátó Társulás  

Tag Önkormányzatok 

      polgármesterei  

            részére 

 

Székhelyükön 

 

Tisztelet Polgármester Asszony/Úr! 

 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 2017. október 12-i 

ülésén 11/2017. (X. 12.) határozatával elfogadta a házi segítségnyújtás feladatellátás keretében 

2018. január 1-től fizetendő intézményi térítési díj összegét. 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

Társulási Tanács 

11/2017. (X. 12.) határozata 

1. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján 2018. évre 

vonatkozóan a szociális alapellátás intézményi térítési díját 2018. január 1-től az alábbiak 

szerint állapítja meg. 

Házi segítségnyújtás:  

a) önköltség:         1748 Ft/óra 

b) normatíva:             852 Ft/óra 

c) önköltség normatíva, pénzmaradvány különbözete:    896 Ft/óra 

d) intézményi térítési díj:                              500 Ft/óra      

e) Fenntartói hozzájárulás:        167 Ft/fő (alapdíj) 

f) Ellátást biztosító fenntartói hozzájárulás:                319Ft/fő 

 

 

A Társulás Társulási Tanács 12/2017. (X. 12.) határozatával jóváhagyta az intézményi térítési 

díj megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet. 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás  

Társulási Tanács 

12/2017. (X. 12.) határozata 

1. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezetét 

(határozat 1. melléklete) az előterjesztés szerint jóváhagyja.  

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

rendeletmódosítás tervezetét a társulásban részt vevő önkormányzatok részére a hozzájárulásuk 

megkérése végett küldje meg, azt követően gondoskodjon a rendelet megalkotása miatt Vaszar 

Község Önkormányzata részére történő előterjesztéséről. 

3. A Társulási Tanács felkéri a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézmény 

vezetőjét, hogy a gondozásban részesülők értesítéséről gondoskodjon.  

4. Az intézményi térítési díj összege 2018. január 1-től lép hatályba. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Elnök 



 

 
Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2017. (…) önkormányzati rendelete 

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  

 által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

8/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, a társulásban részt vevő önkormányzatok véleményének 

a kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  

(1) Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

8/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„1. §  

(1)  Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás fenntartásában működő Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Intézményben az intézményi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg. 

(2) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj összege: 500 Ft/óra 

(3) Házi segítségnyújtás Bakonyjákó Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    200 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    300 Ft/óra 

(4) Házi segítségnyújtás Gic Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    200 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    300 Ft/óra 

(5) Házi segítségnyújtás Nagytevel Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    215 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    285 Ft/óra 

(7) Házi segítségnyújtás Nemesgörzsöny Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    100 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    400 Ft/óra 

(8) Házi segítségnyújtás Pápakovácsi Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    150 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    350 Ft/óra 

(9) Házi segítségnyújtás Takácsi Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    100 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    400 Ft/óra” 



 

 

 

2.§  

(1) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

 

Varga Péter                                                                           Pfilfné Bagics Judit 

            polgármester        jegyző 

 

 
 

 

A Társulási Tanács által jóváhagyott intézményi térítési díjról a Társulási Megállapodás szerint 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet. 

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

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

társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 

szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban 

kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-

testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat 

képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.” 

 

Fentiek alapján a rendelet megalkotása előtt szükséges (amennyiben nincs polgármesteri 

hatáskörébe utalva) a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek a 

véleményét kikérni az intézményi térítési díj megállapítása kapcsán. 

 

Az ismertetett jogszabályi kötelezettség alapján kérem, szíveskedjék az alábbi határozati 

javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

 

 

….Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (…..) határozata 

….Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 11/2017. (X. 12.) határozatával jóváhagyott 

intézményi térítési díj, 12/2017. (X. 12.) határozat szerint önkormányzati rendeletben történő 

megállapításával egyetért. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

Amennyiben a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján 

átruházott hatáskörben van véleményezési jogköre az intézményi térítési díj megállapítása 

kapcsán, kérem, hogy az alábbi tartalmú nyilatkozatot szíveskedjék megküldeni. 

 

….Község Polgármestere a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa 11/2017. (X. 12.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj, 12/2017. (X. 12.) 

határozat szerint önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 

 

 



Tisztelettel kérem az Önkormányzatok Polgármestereit, hogy a véleményeket 2017. 

november 30-ig szíveskedjék a Társulás részére megküldeni, annak érdekében, hogy 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletalkotási kötelezettségének 

határidőre eleget tudjon tenni. 

 

 

Vaszar, 2017. 10. 19. 

       Üdvözlettel: 

                                                                                                                            Varga Péter 

                                                                                                                                 elnök 
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