SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december hónapban tartandó nyilvános ülésére

Napirendi pont: Határozati
végrehajtásának elfogadásáról

javaslat

a

Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

lejárt

határidejű

határozatok

Tisztelt Képviselő-testület!
Sárkeresztúr
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
„Sárkeresztúr
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló
10/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Szmsz) 21.§ h) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján került elkészítésre a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató.
Kérem, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Sorszám

Határozat
szám

Tárgy

Határidő

1.

132/2017.
(XI.28.)

A napirendi pontok
elfogadásáról

Azonnal.

2.

133/2017.
(XI.28.)

A lejárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról

3.

134/2017.
(XI.28.)

A Sárkeresztúti
Általános Iskola
intézményvezetői
pályázatának
véleményezéséről

2017.
december 7.

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

4.

135/2017.
(XI.28.)

A dolgozók év végi
jutalmazásáról

2017.
december 31.

a munkáltatói
jog gyakorlói

5.

136/2017.
(XI.28.)

A Ris-Más
Művészeti Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társasággal kötendő
szerződésről

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

6.

137/2017.
(XI.28.)

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva.

7.

138/2017.
(XI.28.)

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva

8.

139/2017.
(XI.28.)

A napirendi pont
elfogadásáról

Azonnal

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva.

9.

140/2017.
(XI.28.)

Puska Klaudia Bursa
pályázatáról

2017.
december 7.

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva. Az Eper
Bursa rendszerben
rögzítve.

A Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
áttekintéséről
A Pénzügyi,
Ellenőrzési és
Ügyrendi Bizottság
tájékoztatásának
elfogadásáról

Azonnal

Felelős
Csutiné Turi
Ibolya
polgármester
Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Megtett
intézkedések
Elfogadva.
Elfogadva.
Elfogadva. A
határozati kivonat a
Dunaújvárosi
Tankerületi
Központnak
megküldve.
Elfogadva. Az
összeg átutalásra
került a dolgozók
részére.
Elfogadva. A
szerződés
megküldve a A RisMás Művészeti
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság részére.

10.

141/2017.
(XI.28.)

Salgóvári Csilla
Bursa pályázatáról

2017.
december 7.

11.

142/2017.
(XI.28.)

Huszti Izabella
Bursa pályázatáról

2017.
december 7.

Csutiné Turi
Ibolya
polgármester
Csutiné Turi
Ibolya
polgármester

Elfogadva. Az Eper
Bursa rendszerben
rögzítve.
Elfogadva. Az Eper
Bursa rendszerben
rögzítve.

Sárkeresztúr, 2017. december 12.
Csutiné Turi Ibolya sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztéshez csatolt tartalom
szerint elfogadja.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: azonnal

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének
elfogadására
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének „Sárkeresztúr Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló
10/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 12. § (2)
bekezdésének első fordulata előírja, hogy a képviselő-testület adott évi rendes üléseinek
konkrét számát és időpontját a képviselő-testület által határozattal elfogadott éves munkaterv
tartalmazza.
A munkatervi javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
A munkaterv előkészítése, a benyújtott javaslat összeállítása az SZMSZ-ben szabályozott
módon történt.
Kérem, hogy a munkatervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Sárkeresztúr, 2017. december 12.
Csutiné Turi Ibolya sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) határozata
a képviselő-testület 2018. évi munkatervéről
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét
megtárgyalta, és azt a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: folyamatos

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ –
TESTÜLETÉNEK
2018. ÉVI
MUNKATERVE

A Képviselő–testület üléseit a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartja,
a rendes ülésekre – július és augusztus kivételével – minden hónap utolsó csütörtökén 15.00
órai kezdettel kerül sor.
A képviselő-testület rendkívüli ülést tart, ha időközben felmerülő ok azt megkívánja.
Azon napirendi pontok előterjesztőit, akik nem a testület tagjai, az érintett napirendi pontok
tárgyalására tanácskozási joggal meg kell hívni.

2018. JANUÁR
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2) A Sárkeresztúri Roma Nemzeti Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3) A Polgármester előző évben igénybe nem vett szabadságának, valamint éves cafetéria
keretösszegének megállapítása
Előterjesztő: jegyző
4) A Polgármester éves szabadságtervének megállapítása
Előterjesztő: polgármester
5) Rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: polgármester
2018. FEBRUÁR
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: polgármester
3) Sárkeresztúr Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása a költségvetési évet
követő három évre
Előterjesztő: polgármester
2018. MÁRCIUS
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
4) Tájékoztató a Művelődési Házban folyó tevékenységről, valamint tájékoztató az
Oktatási és Kulturális Bizottság tevékenységéről
Előterjesztő: Oktatási és Kulturális Bizottság Elnöke
5) A Sárkeresztúri Napraforgó
meghatározása
Előterjesztő: polgármester

Óvodába

2

történő

beiratkozás

időtartamának

2018. ÁPRILIS
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
3) A 2017. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: jegyző
4) Tájékoztató a közigazgatási terület egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Gerendási András háziorvos
5) Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról
Előterjesztő: védőnő
6) Az Emergency Service Kft. beszámolója a településen ellátott orvosi ügyeleti
tevékenység tapasztalatairól, pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: Emergency Kft. képviselője
7) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Bizottság elnöke
2018. MÁJUS
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés
elfogadása
Előterjesztő: jegyző
3) Egyesületek, egyéb önkormányzat által támogatott civil szervezetek – polgárőrség
kivételével - beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: szervezetek vezetői
4) Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési
önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: tűzoltóparancsnok
2018. JÚNIUS
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2) Sárbogárdi Rendőrkapitányság tájékoztatója a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: rendőrkapitány
3

3) Sárkeresztúri Polgárőrség tájékoztatója a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: polgárőrség elnöke
4) Foglalkoztatottak helyzete a településen, közfoglalkoztatás alakulásáról tájékoztatás
Előterjesztő: polgármester
2018. SZEPTEMBER
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2.) Beszámoló a Sárkeresztúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról
Előterjesztő: a nemzetiségi önkormányzat elnöke
3) Beszámoló a község közigazgatási területén működő oktatási intézmények
tevékenységéről a 2017/2018. tanévről/nevelési évről
Előterjesztők: az oktatási intézmények vezetői
2018. OKTÓBER
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2) Tájékoztató az adóztatásról
Előterjesztő: jegyző
3) Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
2018. NOVEMBER
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2018. DECEMBER
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2.) Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: polgármester
3.) Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: polgármester
4.) A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: jegyző

4

A KÖZMEGHALLGATÁS JAVASOLT IDŐPONTJA
Képviselő-testület rendes ülését követően

ÉS NAPIRENDJE:

2018. november hónap, a

1) Lakosság tájékoztatása az Önkormányzat 2018. évben elért eredményeiről
Előterjesztő: polgármester
2) Közérdekű bejelentések, hozzászólások, kérdések
Előterjesztő: polgármester
Sárkeresztúr, 2017. december 12.
Csutiné Turi Ibolya
polgármester
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SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Ambrózi Sándor jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)
bekezdése értelmében „a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló
források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását”. Ugyanezen
jogszabályhely (5) bekezdése értelmében „a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési
tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá”. Ezzel a szabállyal
összhangban rendelkezik a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése is.
Az elmúlt években a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el a belső
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, az idei évben is tőlük kértünk ajánlatot. A novemberi
ülésen elhangzottaknak megfelelően a következő témakör vizsgálatára kértük az ajánlatot: a
Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda vonatkozásában a közalkalmazottak besorolása
helyességének ellenőrzése. A beérkezett árajánlat szerint az ellenőrzés díja 225.000 Ft +ÁFA
(75.000 Ft + ÁFA / 10 fő). Az ellenőrzés az óvoda teljes közalkalmazotti létszáma
tekintetében indokolt, mivel ilyen típusú ellenőrzés nem volt még az intézménynél, ezért az
esetleges későbbi munkaügyi viták megelőzése szempontjából kiemelt jelentősége lehet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt belső ellenőrzési tervet
megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Sárkeresztúr, 2017. december 8.
dr. Ambrózi Sándor s.k.
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) határozata
a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési
tervről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a Vincent Auditor Kft. által a
belső ellenőrzési tevékenység ellátásra adott ajánlatot elfogadja, és az Önkormányzat 2018.
évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint tartalommal állapítja meg.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: azonnal

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ügyvezetőjétől
Levelezési cím: 2373 Dabas Tavasz u. 3.
Telefon: 06-70-575-9844 E-mail: vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu

Sárkeresztúr Község Önkormányzata
dr. Ambrózi Sándor
Jegyző részére
Tárgy: árajánlat
Tisztelt Jegyző Úr!
Megkeresésükre hivatkozva árajánlatot teszek a következő feladat ellátására 2018. évre
vonatkozóan:
1.

Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda vonatkozásában a közalkalmazottak besorolása
helyességének ellenőrzése 31 fő esetében

A jelzett feladatot 225.000 Ft + ÁFA, azaz kétszázhuszonötezer forint + ÁFA munkadíjért
tudjuk vállalni.
(75.000 Ft + ÁFA / 10 fő)
Az árajánlatunkban feltüntetett összeg tartalmazza a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §ában kötelezően előírt belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátását.
Bkr. 22. § (1) A belső ellenőrzési vezető feladata:
a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési
szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek
végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása;
d) az ellenőrzések összehangolása;
e) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv
vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a
haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;
f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezetője számára történő
megküldése a 43. § (4) bekezdésének megfelelően;
g) az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. §-ban foglaltak szerinti
összeállítása.

Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ügyvezetőjétől
Levelezési cím: 2373 Dabas Tavasz u. 3.
Telefon: 06-70-575-9844 E-mail: vincentauditor@vincentauditor.hu
www.vincentauditor.hu

Cégünk lehetőséget biztosít továbbá tanácsadói feladatok ellátására, a Megbízó igényeinek
megfelelően szakértők helyszíni biztosítására a működés során felmerülő gazdálkodással
összefüggő kérdésekben a gazdaságos és hatékony működtetés érdekében. A megrendelésre
kerülő tanácsadás témakörét a Megbízó határozza meg, melynek díját cégünkkel egyeztetni
szükséges.
Dabas, 2017. november 30.
Tisztelettel:
Lisztes-Tóth Linda
Ügyvezető igazgató
Vincent Auditor Kft

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám

Ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Sárkeresztúri
Napraforgó Óvoda
1
„irányító szervként végzett
ellenőrzés”

Az ellenőrzés célja, tárgya,
ellenőrizendő időszak

Célja: annak vizsgálata, hogy a
közalkalmazottak besorolása
megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak, a munkakör
betöltéséhez szükséges
szakképesítéssel rendelkeznek-e
Tárgya: közalkalmazottak
besorolása

Azonosított kockázati
tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa,
módszerei (**)

- Jogszabályi előírások be nem
tartásában rejlő kockázatok

Típusa:
Szabályszerűségi
ellenőrzés

- Megfelelő végzettség hiánya
- Hibás besorolásból eredő
kockázatok

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése (***)

2018. március

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)
(****)
12 belső ellenőri
nap

Jelentés:
2018. április 30.

Módszerei:
31 fő esetében a
személyi
dokumentumok tételes
ellenőrzése

Időszak: 2018. év, jelen helyzet
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb
adminisztratív feladatok: 4 ellenőri nap
Dátum: 2017. november 30.
Készítette:

Jóváhagyta:
_____________________________
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

________________________
dr. Ambrózi Sándor
Jegyző

1

SÁRKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Tel, fax: 25/523-623 E-mail: sarkeresztur@gmail.com

Előterjesztés
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Sárkeresztúr község Településképi Arculati Kézikönyvének,
valamint Településképi Rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: településképi
törvény) a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezi. A
törvény értelmében minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére
kiterjedő új településképi rendeletét (a továbbiakban: TKR), valamint ezt megelőzően ennek
közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet (továbbiakban:
TAK). A településképi rendelet megalkotásának – módosított – határideje 2017. december 31.
A TAK és TKR elkészítésével, valamint az települési főépítészi feladatok ellátásával a
Képviselő-testület a ProArch Bt-t bízta meg. A TAK elkészítéséhez szakmai segítséget
nyújtott a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága minta
kézikönyvek és egyéb szakmai anyagok rendelkezésére bocsátásával.
A TAK-ot a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti tartalmi
követelménnyel kell elkészíteni, meghatározva a településképi jellemzőket, településrészek
arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, irányt mutatva az
építésekhez, a minőségi épített környezet fenntartása és fenntarthatósága érdekében. Eszerint
a TAK szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata
mellékleteként fogad el. A TAK-ban – a településképi követelmények megalapozására – meg
kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a
településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel
és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A TAK által megalapozott TKR elfogadására a településképi törvény 12. § (2) bekezdése ad
jogalkotási felhatalmazást, a következőképpen:
Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy – a (2a)
bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt
jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló terület kivételével – a településképi
rendeletben állapítsa meg
a) a településképi követelményeket,
b) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát,
c) a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi
kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat,
d) azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – építési
tevékenységek körét, amelyek megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz
köti,
e) azon – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint
egyszerű bejelentéshez nem kötött – építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és
reklámelhelyezések körét, amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz
köti,
f) a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság
esetköreit, a törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját,
g) a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e
törvény által megengedett eltéréseket,

h) a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát,
megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit.
A TAK és TKR elfogadását megelőzően egy egyeztetési eljárást kellett lefolytatni, amelynek
részletszabályait az ún. partnerségi rendeletünk tartalmazza, amelyet a júliusi ülésünkön
fogadtunk el. Ez alapján a szükséges nyilvánosságot biztosítottuk, két alkalommal lakossági
fórumot is meghirdettünk. A lakosság részéről az érdeklődés hiánya volt tapasztalható, a
munkaanyagokkal kapcsolatban javaslat, észrevétel nem érkezett. Szintén ki kellett kérnünk
többek között a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az állami főépítész és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság véleményét is.
A véleményezési eljárás lezárulását követően került előkészítésre a jelen előterjesztés
mellékletét képező TAK és TKR.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy első döntésként az alábbi határozati javaslat
elfogadásával Sárkeresztúr Község Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadni
szíveskedjenek. Ezt követően pedig kérem, hogy a kézikönyv alapján kialakított rendelettervezet elfogadásával szíveskedjenek a településkép védelméről szóló rendeletet megalkotni.
Sárkeresztúr, 2017. december 13.
Csutiné Turi Ibolya s.k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2017. (……) határozata
a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sárkeresztúr Község Településképi
Arculati Kézikönyvét a határozat melléklete szerint tartalommal fogadja el és állapítja meg.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: azonnal
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SÁRKERESZTÚR
TELEPÜLÉSKÉPI ARűULATI KÉZIKÖNYV
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KÖSZÖNTŐ
Jelen Arculati Kézikönyv célja, hogy Sárkeresztúr település karakterét meghatározó természeti vagy m vi
értékek, építmények bemutatásra kerüljenek.
Az arculati kézikönyv egy vizsgálat a község építészetér l, szerkezetének felépítésér l, amely bemutatja
Sárkeresztúr szépségeit mind a lakosság, mind az érdekl d k, esetleg ideköltözi vágyók számára.
Útmutatást nyújt a jöv beni fejlesztések, felújítások és építkezések számára, rávilágít további lehet ségekre.
A kézikönyv a lakosság bevonásával készül, az itt lakók ajánlásait is tartalmazza.
Sárkeresztúr jelenének legnagyobb értéke, hogy képes a megújulásra, a pozitív változásokra, és teszi ezt
úgy, hogy tisztelettel rzi múltja hagyományait.

Csutiné Turi Ibolya
polgármester
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BEVEZETÉS
Egy település arculatát házainak kompozíciója határozza
meg. Épületeinek és tereinek összhangjával kifejezhet

a

település identitása, presztízse. Magyarország települései
egy nagy egységen belül számos, kisebb karaktert is
képviselnek.

Az

épületek

magassága,

homlokzatuk

kialakítása és színezése képes összhangot teremteni, de
olykor meg is bonthatja azt. Az egységes településkép nem
feltétlenül

egysíkú,

számos

módon

színesíthetjük

az

utcaképet, ha az eltér nek látszó, más rendeltetés épületek
közé az esetleges káoszból egyfajta rendszert komponálunk.
A kézikönyv egy eszköz a lakosok és az építtet k kezében,
mellyel megalapozhatják településük fejl désének útját.
Feltárja Sárkeresztúr értékeit, hogy a lakosok olyan házat
tudjanak

építeni, mely beleillik

a településképbe, az

ízlésesen formálja.
A könyvben található ajánlások pusztán útmutató jelleg ek, nem céljuk az egyéni érdekek, sajátos
elképzelések megalkotásának korlátozása.
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SÁRKERESZTÚR
Sárkeresztúr Fejér megyében, a Sárbogárni járásban található. A Sárvíz
mentén, a Közép-Mez föld kistájon fekszik, Székesfehérvártól, mintegy 2ő
km-re délre. A település mentén halad a Dinnyés-Kajtóri csatorna, mely a
Velencei-tó vízfeleslegét vezeti le. Jelent s vízfelületet képez továbbá a
belterületén található Hatházi tó, külterületén pedig a Sárkány tó, mely
természetvédelmi terület.
A településen él k f ként a mez gazdálkodással keresik kenyerüket, a település szélein állattenyésztéssel is
foglalkoznak. A lakosság egy része nem a településen dolgozik, többen a környez településekre, némelyek
Székesfehérvárra, esetleg Sárbogárdra járnak dolgozni.
A község területén kelta település nyomaira bukkantak a temet domb környékén, mely akkor is temetkezési
hely lehetett. A helyi hagyomány szerint a Zsellér-domk környékén a török megszállás ideje után letelepült
jobbágyok lakták a területet. A középkorban Asszonyvására nev település volt itt található, melynek határai
közel azonosak a jelenlegi Sárkeresztúrral. A településen két, kereskedelmi és hadi szempontból fontos út
keresztezte egymást, ezek a fehérvári hadiút és a Wásárdra vezet „nagy út”. 13ő1-ben emléítik a települést
Keresztur néven.
A XVI. századi török hadjáratok alatt a falu elpusztult, lakosságának jelent s része odaveszett, a maradék
elvándorolt. Kedvez termelési viszonyoknak köszönhet en azonban hamarosan újratelepült, majd a XVII.
században már virágzó településként írják le.
A Rákóczi-szabadságharc idején a
települést kétszer is elpusztították,
mert a kurucok Fejér vármegyében
szabotálták a császári csapatok
élelmiszer-utánpótlását.
Sárkeresztúr

az

leggazdagabb

egyik

állattenyészt

falunak számított, állatállományát
(23ő

ökröt)

elhajtották,

a

falu

épületeit felgyújtották, a lakosság
egy

részét

labancok

lemészárolták.

folyamatos

dúlását

A
a

település pár év után, telepesek
belöltözésének
kiheverte.

következtében
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ÖRÖKSÉGÜNK
Sárkeresztúr területén 2ő régészeti lel helyet tartanak számon, melyek nagy
része a Temet -domb környékén található. A településen m emléki védelmet
élvez az Antiochiai Szent Ignácnak felszentelt Római Katolikus Templom. A
templom melletti alacsony fallal körül vett, zárt kertben orosz katonai temet
terül el.

Örökségünk |7
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Helyi védelem alatt áll a település Református
temploma és a lelkészlak a Kossuth Lajos
utcában,

a

templom

mellett

található

református iskola épülete és a Községháza is.

volt
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További értéket képviselnek a település egykori képét

rz

épületei és a jelenleg takarékszövetkezetkén m köd úri lak.

Örökségünk |11

Sárkeresztúr déli részén található a Kálvária emlékhely. A település számos
természeti értékkel is rendelkezik. Közigazgatási területén országosan védett
területek, Natura 2000 területek, tájképvédelmi terület, ex-lege szikes tavak és az
ökológiai hálózat elemei: magterület, ökológiai folyosó és pufferterület is található.
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ELTÉR KARAKTER
TELEPÜLÉSRÉSZEK
Sárkeresztúron a beépítés struktúrája, az építmények magassága és elhelyezkedése alapján ő különböz
karakter

településrészt határoztunk meg. A központi hely változatos, kereskedelmi, közfunkciókkal és

vallási funkcióval rendelkez területrész, mely a F

utca, a Kossuth Lajos és a Vörösmarty utca mentén

található. Az egységesebb, jellemz en földszintes, ám magasabb épületekkel is rendelkez területrész a 2.
katonai felmérés alapján meghatározható területrész, a Dózsa György, a Szabadság és a Szent István utca
környékén, továbbá a központi hely körül is megfigyelhet . Új beépítésként jelültük a Dózsa György utcát,
mert bár történeti út, az átmen

forgalom miatt elvesztette történeti beépítését, arculata jelenleg is

formálódik, átalakul. Új területként jelöltük a Pet fi utcát és az attól délebbre fekv

belterületi lakóutcák

környezetét. Itt egy-egy hagyományos épületforma még felt nik, de arculata sokkal vegyesebb az épületek
stílusának változatossága miatt. A településen belül zöldfelületi intézmények is találhatóak, a jeljelent sebb
köztere a H sök tere.

Eltér karakter településrészek |13

KÖZPONTI HELY
A

településen

központi

helyként

a

templomokat, azok környezetét, a H sök
tere menti vegyes funkciójú beépítést, az
önkormányzat

és

az

orvosi

rendel

területét jelöltük meg.
A beépítés itt változó, a két templom
csúcsa kiemelkedik, környezetükben a
kereskedelmi
földszintesek.
földszintes,
rendel

funkciójú
A

épületek

modern

akadálymentesített

stílusú,
orvosi

és a hozzá tartozó emeletes

szolgálati

lakás,

intézmények,

továbbá

községháza

alkotnak

a

közoktatási
a

többszintes

egységet

hagyományos falu központjában.

a
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HAGYOMÁNYOS FALU
A

hagyományos

falu

karakter

részeken

az

épületek

oldalhatáron állnak, földszintesek. A tet gerint az utcára
mer leges, oromfalas vagy lekontyolt, a hajlásszög 3ő-45 fok
közötti. A területen nyereg és sátortet

egyaránt el fordul,

lapostet vel a település ezen részén nem találkozunk. Azért
sem érdemes magasabb tet t alkalmazni, mert a keskeny
telkek

esetében

saját

és

szomszédaink

kertjét

is

beárnyékoljuk vele. A tet k cserépfedel ek, de helyenként
találkozhatunk bitumenes zsindely fedéssel is.
Az

utcakép

egységét

meg rizzük,

ha

az

épületek

telepítésekor a szomszédainkhoz illesztjük, megtartjuk az
el kert arányát vagy utcafrunton álló épület esetében szintén
utcafrontra építkezünk. Az utca képét a házak mellett a
hozzájuk

tartozó

kerítések

is

formálják.

Sárkeresztúr

hagyományos területein a kerítések áttörtek. Az egység
meg rzése érdekében kerüljük a tömör, falazott kerítéseket. A
közterületek szélesek, a telkek el tt keskeny járda fut, az úttól
széles zöldfelület választja el. Az úthálózat a történeti,
állattartó múltjához híven egyenes f
keskenyebb közökb l áll.

útvonalból és íves,
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ÚJ BEÉPÍTÉSŰ TERÜLETEK
Sárkeresztúr déli részén és a Dózsa györgy út mentén a település karaketere változatosabb. A déli
részeken a földszintes épületek megférnek a magasabb épületek mellett. A Dózsa György úton az
építménymagasság növekedést mutat. Az újabb épületek mind emeletesek vagy magasabb tet hajlásszög
kialakításával tet téri beépítés is gyakori. Északról délre haladva az építménymagasság a vörösmarty
utcától földszintesr l többszintesre változik. Az utcák mentén a házak hátrébb húzódta, jellegzetessé vált az
el kert kialakítása. A közterületek szélessége a hagyományos beépítésekhez képest csökkent, az utak
mer legesek egymásra.
Tömör, zárt kerítés itt sem jellemz . A Dózsa
György út mentén a kerítések kialakítása
változó: a lábazatos, kovácsoltvas kerítés
mellett

találkozhatunk

deszkakerítéssel,

formázott sövényb l kialakított kerítéssel és
el re gyártott m k

korláttal is. Kerítésünk

megtervezésekor figyeljünk, hogy kerítésünk
ne csak épületünk stílusát tükrözze, de
szomszédainkhoz
egységét er sítse.

igazodjon,

az

utcakép

16 | Eltér karakter településrészek

A településen kedvelt az összetett alaprajz, változatos
tet forma. A településrész lakói nem félnek az élénk színek,
változatos anyagok és a felt n

kerítések, kerítésdíszek

alkalmazásától. A településen újabb stílust képviselnek az
alábbi, csonaktornyos épületek, melyen önállóan és sorházas
formában is el fordulnak. A Dózsa György út mentén
mediterrán földszintes, és többszintes épületeket is találunk.

Eltér karakter településrészek |17
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JELENTŐS ZÖLDFELÜLETEK
A

település
a

zöldfelületei

jelent s
temet ,

kálváriadomb
sportpálya.

a

és

a

Sárkeresztúron

hagyománnyá

vált

a

levendulatermesztés is. Az
önkormányzat

2

hold

levendulaültetvénnyel
rendelkezik, továbbá több
„kosárf zt”

is

nevel.

A

település jelképévé vált a
finom illatú levendula és a jó
min ség
is,

kosárfonó vessz

melyet

kereskedelmi

forgalomba bocsátanak. A
levendulát

feldolgozzák,

helyi

kézm vesek

illatpárnálat készítenek, az
kivonják

illóolajat

levendula-aromát,
illatos

és

továbbá

szappanokat

készítenek.

A

is

vessz ket

szintén értékesítik, továbbá
kosárfonó tanfolyamokat is
indítanak,
mesterséget

hogy

a
minden

érdekl d megismerhesse.

Eltér karakter településrészek |19
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KÖZPARKOK, KÖZTEREK
A

település

Sárkeresztúr

szívénen

található

legnagyobb,

H sök

szépen

tere

gondozott

köztere. A katolikus templom el tti tér jelképezi a
falu

történelmét,

identitását.

A

téren

került

elhelyezésre a h söknek állított szoborcsoport,
mely a II. világháború, az ’56-os forradalom
áldozatainak állít emléket. A téren a járási kerék is
megtalálható, mely a Sárbogárdi járáshoz tartozó
települések jelképe is egyben. A kerék mentén
kialakított

téren

a

település

egyik

saját

készítményét, a vessz t és a bel le készült
kosarakat állítja a középpontba.

Eltér karakter településrészek |21
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KÖZMŰTERÜLETEK, MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETE
Mint minden település, Sárkeresztúr is helyet ad a
közm vek elhelyezésére. Ezeken a területeken a mérnöki
létesítmények

dominálnak,

ezért

javasolt

ezeket

a

település külterületén elhelyezni, hogy ne rontsák az
utcaképet.

5
ÓVÁRALJA
ÉPÍTÉSZETI
ÚTMUTATÓ
Ebben a fejezetben ajánlásokat
teszünk

az

egységes

kialakítására,

falukép

meg rzésére.

Űemutatjuk, hogyan kerüljük el az
általános hibákat, azonban nem
szeretnénk

lesz kíteni

lehet ségeket

sem.

A

a
helyi

épületek közül jó példákkal és
színes,

közérthet

ábrákkal

az

arculat

ismertetjük
formálásának,
módját.

meg rzésének

Építészeti útmutató |23
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ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
TELEPÍTÉS

Amennyiben az utcában oldalhatáron
álló, el kert nélküli, utcafronton álló
beépítés alakult ki, új épület esetén
igazodni kell a meglév

beépítéshez.

Nem javasolt el kert alkalmazása, mert
megbontja az utca rednekét. Az épület
telek közepére-végére helyezésével is
megtörjük

a

homlokzatok

sorrának

kialakult rendjét.
El kertes,

szabadonálló

beépítés

esetén sem javasolt a már kialakult
el kertnél mélyebbre tolni az épületet.

Telepítés során vegyük figyelembe az
utca kialakult beépítését. Amennyiben
az

épületek

tet gerinccel

az

utcára

állnak,

mer leged
új

épület

elhelyezésénél is ezt az irányvonalat
kövessük.
A F

MAGASSÁG

utca, Kossuth Lajos és Szent

István utca mentén elhelyezked házak
magassága közel azonos, a Dózsa
Gyögy út arculata átalakuló.
Az

újonnan

épül

épületeknek

magasságukkal is illeszkedniük kell a
településrészbe. A túl magas épületek
nem

valók

beépítés

a

beéllt,

utcaképbe.

földszintes
Ennek

az

ellentéte is igaz, a már kialakult,
magasabb épülettömegek közé szintén
ne telepítsünk a földszintes épületet.
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KERÍTÉSEK

Sárkeresztúro

egy-két

kivételtől

elteki tve, áttört kerítések alkal azása
jelle ző.

A

elfogadható

telepüés
a

lakóterületei

teljese

áttört,

drótfo atos, illetve a lá azatos kerítés,
ely

/

ará y a

ará y a

lá azat,

/

ková soltvas vagy oszlopos

kialakítású.
Ne

javasolt a falszerű, áttörés

kerítéseket, tová

e tes

á az áttört kerítések

ádszövettel, fóliával vagy

ár ilye

kevéssé esztétikus a yaggal törté ő
zárása.
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AJÁNLÁSOK A HAGYOMÁNYOS FALURA

TETŐFORMA

A
hagyo á yos
eépítésű
területe a tetőszerkezet egységes,
elől oro falas vagy gyakra
leko tyolt. Javasolt, hogy az új
házak tetőzete
i de eset e
illeszkedje
a
ár kialakult
ut aképhez.
E ek érdeké e , ha az épület
szo szédságá a
yeregtetős
épületek helyezkednek el, ne
összetett
tetőfor ájú
épületépüljö oda, ha e odaillő
yeregtetős, esetleg sátortetős.
Ha az építési telek kör yezeté e
sátortetős épületek a gyakoriak,
akkor ode e összetett for ájú
tetőkerüljö ,
ha e
a
szo szédokhoz haso ló tö egű és
for ájú szerkezet.

ANYAGHAS)NÁLAT S)ÍNEK
Sárkeresztúro
a
törté eti
településrész e az egyes épületek
szí világa ha ár eltérő, égis jele
van
egyfajta
visszafogott
illeszkedés, a it a haso ló a yag
és szí hasz álat okoz.

A településrész e új épületek
kialakításá ál
i d a yag
i d
pedig szí hasz álat a ajá lott az
illeszkedés. Ne alkal azható a
kirívó vagy feltű ő szí hasz álat,
sak úgy, i t a rikító fé le ezzel
törté ő fedés és urkolat se .

Építészeti útmutató |27
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AJÁNLÁSOK A ÚJ BEÉPÍTÉSŰ TERÜLETEKRE

MAGASSÁG
Új

eépítésű

területeke

a

ege gedett épít é y agasság
agyo

,

i t a hagyo á yos

falu területé . A
agas
ut aképet

ár kialakult

épít é y agasságú
e

o tsuk

agas épület közé
földszi teset.

eg, két

e építsü k
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AJÁNLÁSOK KÖZTERÜLETEKRE
UTCÁK KIALAKÍTÁSA
A lakók izto ság- és ko fortérzetét
agy a

övelik

i őségű

utak

a

urkolt,

és

a

jó

egfelelő

szélesség e kialakítitt járdák.

Az ut akép egységes, kelle es és
tiszta, ha az eget

e

szelik át

elektro os vezetékek. Földká elek
alkal azása

ellett

közterületek

a

etartása
vidá a

A

védőtávolságok

ellett

övé yzettel

a szélese
fásíthatók.

tarkított

A

ut ák

ak, a levegő i őség javul.

agasfeszültségű

hosszútávo

légká elek

egészségkárosító

hatással re delkez ek.

A település közpo tjá a elhelyezett
trafó,

alállo ás

elro tja

az

ut aképet, a kör yező, szép élületek
élvezeti értéké

sor ítja.
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7

JÓ PÉLDÁK ŰEMUTATÁSA

KERÍTÉSEK

A házhoz érve a kerítés fogadja először a
látogatókat, ezért a

ak igé yes, esztétikus

kialakítására agy ha gsúlyt kell fektet i.

Építészeti útmutató |31

KERTEK

Egy szépe go dozott kert az
ott lakók élet i őségét
javítja,

e ellett

értékét is övelheti.

az

is

épület
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK

A hagyo á yos épületek a települése tor á al kerültek
kialakításra. Az úja
erkély. A e

épületek eseté e is kedvelt ele

yi e új, tö

szi tes épületet tervezü k,

erkélyü ket az oldal vagy i ká
ezzel iztosítva

az

agu k ak agyo

a hátsókertre yissuk,
agá szférát.
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AJTÓK, ABLAKOK

A

települése

képvisel ek
yílászárók.
helyett
yílászárót

az
A e
égis

értéket
igé yas,

fa

yi e

fa

űa yag
szeret é k,

válasszu k igé yes, fa i tásat.

34 | Építészeti útmutató

HOMLOKZATKÉPZÉS

RÉSZLETEK

Apró, fi o a kidolgozott részletekkel épületü k szí esíthető. A
részleteket úgy kell elehyez i, hogy e vo ják el figyel u ket az
egész ko pozí ióról, e legye ek túl erősek. A túl sok apróság az
épülete elhelyezve, a

ak esztétikai értékét sökke theti.

Építészeti útmutató |35
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Űátran kijelenthetjük, hogy a településen nem jelent problémát, konfliktust a reklámtáblák, cégére
kihelyezése. Az épöletek homlokzatán megjelen

cégérek nem kirívóak, nagyméret

hirdet tábla pedig

csak a település nagyobb forgalmú útja mentén található. Reklámtábla, cégér kihelyezése esetén törekedni
kell a szolid, de figyelemfelkelt
érdekében.

megjelenésre, a méretek minimalizálására az igényes megjelenés
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Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/… . (… . … .)
önkormányzati rendelete
A településkép védelméről
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.

FEJEZET – ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. Bevezető rendelkezések
1. § A rendelet hatálya alá tartozó területen:
a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásait az e
rendeletben 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.
2. § (1) E rendelet előírásait:
a) 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárások során,
b) és az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén alkalmazni kell.
2. Értelmező rendelkezések
3. § E rendelet alkalmazásában:
(1) Cégér: mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet vagy címerszerű ábrát
tartalmazó épülettartozék.
(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) Védett terület: helyi területi védelem alatt álló terület, mely vagy történeti értékű utca, vagy történeti
értékű beépítés
(6) Örökségvédelmi érték: a védett területek, a védett értékek, az országosan védett örökségvédelmi
értékek összefoglaló megnevezése.
(7) Természeti érték: a védelem alatt álló természeti értékek összefoglaló megnevezése (Országos
védettségű terület, Egyéb védettségi kategóriák és területek, Ökológiai hálózat).
(8) Közterületről látható homlokzatszakasz: a telek közterülettel párhuzamos 20m mély sávján belül álló,
a közterület felől látható épületek közterület felőli és oldalhomlokzatai.
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II.

FEJEZET - A HELYI VÉDELEM

3. A helyi védelem célja és feladata
4. § (1) A helyi védelem célja Sárkeresztúr településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti
örökség települési szinten kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a hagyomány és örökség
településszintű fejlesztése, azok településszerkezetbe való beillesztése.
(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,
megsemmisítése.
5. §

Az eltérő karakterű területek településképi formálásakor kiemelt cél a meglévő építészeti és
településképi értékek, a karakter védelme és ezzel egyidejűleg annak elősegítése, hogy a megvalósuló
építési tevékenység új értékek teremtésével járjon együtt, a meglévő településképet gazdagítsa, annak
jó irányú változását eredményezze.

6. § (1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében az
Önkormányzat a közigazgatási területén található, Sárkeresztúr szempontjából kiemelkedő és
magasabb szintű örökségvédelmi védettséggel nem rendelkező építészeti értékeket helyi védelem alá
helyezi.
(2) A védett értékek Sárkeresztúr 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 helyi építészeti értékek védelmének feladata különösen:
a) különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, építészeti, történeti, régészeti,
művészeti, műszaki szempontból védelemre érdemes területek, építmények, épületrészek,
épületegyüttesek, műtárgyak, (együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása,
nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése;
b) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, a károsodás megszüntetésének
elősegítése.
4. A helyi védelem fajtái
7. § (1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
(2) A helyi területi védelem alá tartozó, helyi értékvédelmi terület határait a 1. melléklet I. pontja
tartalmazza.
(3) A helyi egyedi védelem alá helyezett értékeket az 1. melléklet II. pontja tartalmazza.
(4) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot,
településkaraktert meghatározó valamely
a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra,
homlokzati kialakításra,
b) szoborra, feszületre, képzőművészeti alkotásra, valamint
c) az a)-b) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki.
5. A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének szabályai
8. § (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

(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.
d) a védettség kezdeményezését megalapozó örökségvédelmi szakértő által készített
értékvizsgálatot.
(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem
esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat részletes indokolását,
c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét,
9. §

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

a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,
szobor, képzőművészeti alkotás esetén az élő ismert alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,
a kezdeményezőket,
az illetékes építésügyi hatóságot.

(2) A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az
Önkormányzat honlapján 15 napon belül a jegyző 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.
10. § (1) A Védett értékekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
b)
c)
d)
e)
f)

a védett érték megnevezését,
a védett érték védelmi nyilvántartási számát
a védett érték azonosító adatait (ismert alkotó megnevezése)
a védelem típusát,
a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület
lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, helyszínrajz) és
g) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján.

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a polgármester, az általa megbízott szakember, vagy a
főépítész gondoskodik.
6. Képviselő-testületi döntéssel összefüggő feladatok
11. §

A helyi védettség alá helyezésre, módosításra vagy megszüntetésre irányuló kezdeményezésekről,
javaslatokról azok beérkezése esetén főépítész bevonásával a Képviselő-testület dönt.

12. § (1) Értékvizsgálatnak tekinthető a 10 évnél nem régebbi településrendezési eszközök megalapozó
vizsgálatának vonatkozó munkarésze, vagy szakértő által készített értékvizsgálat.
(2) A helyi egyedi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított
15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való
feljegyzését. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettség hatályát nem érinti.
13. §

Amennyiben egy helyi egyedi védelem alatt álló értéket műemléki védelem (beleértve a
nyilvántartott műemléki értékeket) alá helyeznek, annak közzétételével egyidejűleg a helyi egyedi
védelem megszűnik. Ebben az esetben a polgármester kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a
helyi egyedi védelem jogi jellegként való törlését.

14. § (1) A helyi egyedi védelem alá helyezett értéket egységes táblával meg lehet jelölni.
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(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
15. § (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.
16. §

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 konzultáció során az Önkormányzat ajánlása szerint lehet.

17. § (1) A védett értékek eredeti külső megjelenését:
b)
c)
d)
e)

egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit,
eredeti anyaghatását, építészeti díszítő elemeit egészében és részleteiben,
ha ismert, eredeti színhatását, ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását,
az eredeti épület tartozékait és felszerelését

az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és
helyreállítani.
18. § (1) Ha a védett érték egyes részét, részletét korábban az eredetitől eltérő megjelenésűvé alakították 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
következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt eredeti
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, amennyiben a
kiegészítés nem károsítja a védett értéket és ahhoz új építészeti értéket ad.
8. A védettséggel kapcsolatos támogatás
19. § (1) A védett értékek fennmaradását és felújítását az Önkormányzat támogathatja. Ezen támogatás a
védett értékeknek a szokásos karbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben
felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására szolgál.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti támogatás céljára az éves költségvetési rendeletében
keretösszeget állapíthat meg.
(3) A támogatásról, annak felhasználásáról és az elszámolási szabályokról az Önkormányzat a
kedvezményezettel támogatási szerződést köthet.
20. § (1) A védett értékek felújításával kapcsolatos esetleges adókedvezmény a vonatkozó adójogszabályok
keretei között, az ott meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A védett érték felújításának végrehajtását – az esetleges adókedvezmény igénybe vétele céljából –
kérelemre a polgármester igazolja.
21. § 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 KÖVETELMÉNEK

9. A településkép szempontjából meghatározó területek megállapítása
22. § (1) Az Önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli ki a 2. mellékletben
feltüntetett területeket:
a)
b)
c)
d)

Központi terület
Hagyományos falu
Új beépítésű területek
Külterületi mezőgazdasági területek

10. Építmények anyaghasználatára, színezésére vonatkozó általános építészeti követelmények
23. §

Közterület felőli telekhatáron nyers beton felületű, tömör kerítés nem építhető, lábazat anyagaként az
alkalmazása megengedett.

24. §

Főépület tetőfedésére bitumenes zsindely, mesterséges pala, alumínium trapézlemez, cserepes lemez,
hullámlemez és kék színű tetőhéjalás alkalmazása nem megengedett.
11. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó általános területi és egyedi
követelmények

25. § (1) Kialakult területeken, ahol a hagyományos építészeti formajegyek megjelennek, azok
megőrzendőek. A tetőgerinc irányát az átépítés során karakterében követni kell.
(2) A településképi szempontból meghatározó területeken a kialakult városszerkezet, beépítési karakter
megőrzése érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén a
településkép-védelmi illeszkedés szabályait be kell tartani.
(3) Az illeszkedés érdekében különösen vizsgálni kell az épület melletti 1-1 szomszédos épületet és a
tervezett építési tevékenységgel együtt látható környezetben az épületek színezését,
anyaghasználatát, a párkány magasságát, annak kiülését, a homlokzat és tetőforma kialakítását,
építészeti karakterét és arányrendszerét, továbbá a településrendezési eszközökben szereplő
előírásokat.
26. § (1) Az épületet az alábbiak alapján kell kialakítani:
a) Főépület tetőkialakítása hagyományos magastetős lehet. Kiemelten ajánlott cserépfedés
alkalmazása.
b) Lapostetős épület nem építhető.
c) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell
kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes
építmény-együttes hatását keltsék.
d) Az egymás melletti telken, az utcai telekhatárhoz legközelebb álló épületek utcai
homlokzatszélessége és utcai homlokzatmagassága egymáshoz képest 25%-kal térhet el.
27. § (1) Kerítés kialakításánál az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) Közterület felőli telekhatáron max. 1,8 méter magasságú, legalább 50%-ban áttört kivitelű lehet.
b) A kerítés telek felőli oldalán sövény telepíthető, azonban ennek gondozása a telektulajdonos
kötelessége.
c) Útcsatlakozásoknál a szabadlátást akadályozó létesítményeket elhelyezni, valamint 0,60 m-nél
magasabb növényzetet ültetni tilos.
d) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással
vagy átfestéssel megbontani nem szabad.
e) Közterület felőli telekhatáron álló áttört kerítés nádszövettel, fóliával történő fedése nem
megengedett, időszakosan sem.
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28. § (1) Közterületeken a légvezetéktől mentes útszakaszokon gondoskodni kell őshonos, a tájkarakterre
jellemző fasor telepítéséről. Egy utcahosszon azonos fajokból álló fasort kell telepíteni.
(2) A növényállomány megőrzéséről, növeléséről minden ingatlantulajdonos köteles gondoskodni,
ennek érdekében a tulajdonos köteles a zöldfelületeket a mindenkori szakmai szempontoknak
megfelelően jókarban tartani vagy tartatni.
(3) A (2) bekezdés szerinti jókarban tartásnak minősül a fás szárú növény:
a)
b)
c)
d)

fajtatulajdonságainak és növekedési jellemzőinek megfelelő metszése, ifjítása
a kórokozóktól, kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől megóvása,
öntözési lehetőségének biztosítása, továbbá
eltávolítása kiszáradás esetén.

29. § (1) A lakótelkek előtti közterületi sávokon Önkormányzati engedély alapján növényzet kiültetése
javasolható az alábbi ültetési távolságokkal:
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 növekedésű
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. § (1) Nyílt csapadékvíz elvezető árkok kialakításánál:
a) megfelelő keresztmetszetű árok kialakítása és karban tartása,
b) csapadékvizek helyben tartása érdekében az új vízelvezető árkok építésénél vízáteresztő
természetes anyagok használata szükséges.
(2) Kertek zöldfelületének kialakításánál a 3. és 4. melléklet szerinti növénylistákat kell figyelembe
venni. A fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzékét a 3. melléklet, míg az
ilyen szempontból tilalmazott növények jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A lakóterületek megengedett zöldfelületének minden 100 m2-e után legalább egy, nagy
lombkoronájú 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 meglévő, értékes beépítésű területen álló épületeknél a nyílászárók felújításánál, cseréjénél a
történelmileg kialakult hagyomány szerinti ajtók – ablakok arányát és számát lehetőség szerint
meg kell őrizni,
c) épületek homlokzatán egyedi árnyékoló-berendezés elhelyezése, színezése a homlokzat
felületének színéhez és a nyílászáróhoz illeszkedő, azzal harmonizáló módon megengedett,
32. § Közterületen vagy közhasználatra átadott magánterületen kioszk jellegű építmény időszakosan meghatározott időre szóló engedély alapján - elhelyezhető, amennyiben a kioszk szélessége nem
haladja meg a gyalogos utca szélességének egyharmadát.
33. § (1) Gépészeti berendezésekre elhelyezésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) Klímaberendezést,
b) 1,2 méternél magasabb fém kéményt, szellőzőt,
c) megújuló energia berendezéseit (napelem, szélkerék)
közterületről látható homlokzatszakaszon nem lehet elhelyezni.
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12. A településképi szempontból meghatározó KÖZPONTI TERÜLET-re és a HAGYOMÁNYOS FALU
területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények
34. § (1) A központi terület a település belső magja, ahol a közterületek arculata is kifejezi a település
karakterét, így közterületi zöldfelületek, közműberendezések területei és a burkolatok kialakítása,
fejlesztése során közterület-alakítási tervet kell készíteni.
(2) Központi és hagyományos falu területeken lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak
megfelelően vakolt homlokzati megjelenéssel, a településre jellemző halvány (fehér, sárga, barna és
árnyalatai) színezéssel alakíthatók ki,
(3) Központi és hagyományos falu területeken az épületek, építmények, kapuk színezésénél kerülni kell
a rikító, környezetükből kitűnő színek alkalmazását (lila, kék és narancssárga erős árnyalatait)
(4) A központi és hagyományos falu területeken épületeket az alábbiak betartása mellet lehet kialakítani:
a)
b)
c)
d)
e)

A területen új lapostetős létesítmény nem helyezhető el.
A magastető meredekségének 35° és 45° közöttinek kell lennie.
A meglévő épületek tornácának beépítése nem megengedett.
Nyílászárók felújításakor, cseréjekor fa anyagút, de legalább fa mintázatút kell alkalmazni.
Az utcafronton a kialakult beépítéshez és a hagyományokhoz igazodóan áttört kerítés a
megengedett. Legalább 50 cm lábazat felett fém, illetve léckerítés készülhet.

(5) Központi területen a közlekedési táblák a KRESZ előírásainak figyelembe vétele mellett, a
településképhez igazítva, azt nem csorbítva helyezendők el.
13. A településképi szempontból meghatározó KÜLTERÜLETI MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK-re
vonatkozó egyedi építészeti követelmények
35. § (1) A mezőgazdasági területeken épületeket az alábbiak betartása mellet lehet kialakítani:
a) a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megőrzését figyelembe kell venni,
b) csak tájba illő épület építhető
c) mezőgazdasági termeléshez tartozó tározó, feldolgozó létesítmények homlokzatán és tetőzetén
csillámló hatású anyag, vagy rikító, nem tájba illeszkedő színezés alkalmazása nem
megengedett,
d) a magastető meredeksége maximum 45° lehet,
e) lakóépületek tetőhéjalásának anyagaként cserép alkalmazható,
f) épületcsoportoknál azonos tetőkialakítást kell alkalmazni,
g) az épületek fehér vagy halványsárga színű, meszelt falfelületűek lehetnek.
14. A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények
36. § (1) A helyi értékek korszerűsítését, átalakítását, bővítését vagy részleges bontását a védelem ténye 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, konzerváló
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 megoldásokat.
(5) Helyi érték jókarban tartása keretében nem végezhető olyan tevékenység, amely a védett érték
fizikai sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával, továbbá a védett érték megjelenésének
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megváltoztatásával jár. Az értékőrző helyreállítás során a jókarban tartási munkák elvégzését segítő
szerkezeti megoldások alkalmazása és kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése szükséges.
(6) 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.
37. § (1) Helyi területi védelem alá tartozó területek jegyzékét az 1. melléklet I. pontja tartalmazza.
(2) A helyi történeti értékű beépítés, telekstruktúra a település történeti szerkezetének, utcahálózatának
és telekstruktúrájának védelme érdekében
a) a meglévő úthálózat feltétlenül megőrzendő,
b) új közterület
ba)
bb)

kialakítás esetén figyelemmel kell lenni a történeti térszerkezetre,
csak a közterület-alakítási és a szabályozási terv alapján létesíthető,

(3) Helyi területi védelem alatt álló, nem egyedi védett épületekre, építményekre vonatkozó feltételek:
a) a meglévő épületek átépítése, bővítése, tetőtér beépítése, homlokzat átépítése és közöttük új
épület építése esetén az utcai homlokzat vonalának, kialakításának, színezésének igazodni kell a
meglévő építményekhez,
b) a helyi történeti beépítés, telekstruktúra részét képező ingatlanon nem helyi védett épület,
építmény elbontható.
c) meglévő épület tornáca nem építhető be,
d) az épületek színezése fehér vagy világos színű,
e) a tető fedése cserép vagy nád lehet,
f) a telek közterülettel párhuzamos, 10 m mélységű sávján belül a meglévő épület nem alakítható
át, nem bővíthető,
g) a telek közterülettel párhuzamos, 10 m mélységű sávján belül található épület kizárólag
magastetővel és cserépfedéssel alakítható ki,
h) meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése, új épület építése esetén az épület
ha)
hb)
hc)
hd)
he)

tömegformáját, tömegarányait,
tetőformáját, hajlásszögét,
párkánymagasságát,
jellegzetes nyílásarányait,
anyaghasználatát

úgy kell meghatározni, hogy illeszkedjen a helyi történeti utcaképhez tartozó ingatlanok
meglévő beépítéséhez.
(4) Közterületekre, utcaképre vonatkozó feltételek:
a)
b)
c)
d)

a beépítés arculata, az utca térfala megőrzendő,
a meglévő közterületek tovább nem szélesíthetők,
az utcával párhuzamosan 2-nél több telek nem vonható össze,
a helyi védett utcakép részét képező ingatlanon nem helyi védett építmény, épület elbontható,
azonban az új épület csak annak helyére építhető az építési paramétereinek, és építészeti
karakterének megtartásával, újraélesztésével,

38. § (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
helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható.
39. § (1) Helyi védett érték esetén az önkormányzat kötelezheti a tulajdonost
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a) a védett értéket vagy látványt eléktelenítő, idegen részek eltávolítására,
b) a védett értékek jellegének kifejezésére, vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok
elvégzésére.
40. § (1) Az 1. melléklet II. pontban 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.
15. Zöldfelületi értékvédelem
41. § (1)

A közterületi zöldfelületek
növényállománya védendő.

(közparkok,

fasoros,

közlekedési

területek

zöldfelületei)

(2) Ültetés, növénycsere, áttelepítés, visszavágás, fa csonkolása, esetleg kivágása csak kertészeti
szakvélemény alapján, kertészeti terv alapján végzett munkálatok során, illetve kertészeti fenntartás,
felújítás esetén történhet.
(3) Fakivágás, csonkolás szakvélemény nélkül is végezhető közvetlen baleset- vagy életveszély
elhárítása érdekében és a fa biológiai pusztulása esetén.
(4) A községben a közterületi zöldfelületek, továbbá országos műemléki védelem vagy helyi védelem
alatt álló épületek telkein, műemléki környezethez tartozó telken lévő növényzet, fa károsodásával
járó tevékenység esetén – a helyi önkormányzat által előírható pótlási kötelezettségen túl – fapótlási
díj állapítható meg a károkozó terhére akkor is, ha a tevékenységet egyébkényt jogszerűen végzi.
(5) Újonnan kialakított utcában legalább egyoldali fasor telepítendő, kertészeti, faültetési terv alapján.
IV.

FEJEZET - EGYÉB TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

16. A felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak
elhelyezésének szabályai
42. § (1) Közműlétesítmények (nyomvonalas létesítmények, elektromos transzformátor, közvilágítási
kapcsolószekrény, távközlési elosztószekrény, gáznyomás-szabályzó) elhelyezésénél figyelemmel
kell lenni a településképi megjelenésre.
(2) A közművek új utaknál úgy rendezendők a szabályozási szélességen belül, hogy az utak mellett
legalább egy oldalon fasor legyen telepíthető.
(3) Vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy meglévő oszlopsoron vezethető, új oszlop
létesítése nem megengedett.
(4) A közép-, a kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózatokat, illetve a vezetékes elektronikus
hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeit földalatti elhelyezéssel kell kivitelezni helyi
védelemmel érintett területen.
(5) Gáznyomás-szabályzók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetők el. A berendezés csak az
előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető.
(6) Kisméretű (maximum 30 cm átmérőjű, 50 cm magasságú hengerbe foglalható) mobilhálózati
bázisállomás (mikrocella) meglévő közműoszlopokon elhelyezhető, épületek utcai homlokzatán
takart módon helyezhető el.
(7) Önálló antennatartó szerkezet (torony) és lakóterület között legalább 500 méteres távolságnak kell
lennie.
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43. § (1) Az utcai homlokzatokon kívül a homlokzati napelemeket úgy kell elhelyezni, hogy azok
igazodjanak az épület nyílásméretéhez, kiosztásához.
(2) Magastetős épület esetén táblás napelemeket/napkollektorokat a tető lejtésével párhuzamosan úgy
kell elhelyezni, hogy
a)
b)
c)
d)

azok a tetőszélein, gerincén ne lógjanak túl,
legfeljebb 2 sort alkossanak,
széleik igazodjanak egymáshoz és a tetősík ablakaihoz,
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 TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

17. Reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények
44. §

Központi területen, közintézmények bejárata mellett, azok közvetlen közelében közcélú, az aktuális
kulturális programokat hirdető, A1 ívméretet nem meghaladó hirdetőtábla elhelyezése megengedett.

45. § (1) 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 jogerős
engedély alapján végzett építési tevékenység időszakát, vagy
c) időszakos kulturális rendezvény vagy program hirdetményét.
(2) Kápráztatást, vakítást, zavaró fényhatást okozó világítást, valamint LED futófényt elhelyezni nem
lehet a cégtáblák, cégfeliratok, cégérek valamint az időszakosan elhelyezett hirdetések és reklámok
megvilágításához.
46. § (1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy kell kialakítani,
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 hangsúlyaival. Ha cégérek és
hirdetőtáblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem
engedhető meg.
(2) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el.
(3) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés épületdíszítő
tagozatot nem takarhat el.
(4) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 5%-ánál nagyobb felületén nem helyezhető 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.
47. § (1) Reklámvilágítással, térvilágítással kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, és ezáltal
ingatlanhasználatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört
és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.
(2) Háromdimenziós reklámtárgyakat elhelyezni nem lehet.
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(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 üzletkirakatától
maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
(5) A helyi területi és egyedi védelemmel érintett épületek közterületi homlokzati vonala előtt
utcabútoron reklámhordozót elhelyezni nem lehet.
(6) Molinó kizárólag építkezés védőhálójára tehető ki, illetve időszakos rendezvény népszerűsítésére,
szabadtéri, időszaki kiállítás prezentálására használható.
VI.

FEJEZET - TELEPÜLÉSKÉPI-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

18. Szakmai konzultáció
48. § (1) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni Sárkeresztúr polgármesterétől
a) településképi bejelentés köteles eljárást,
b) lakóépület építésének egyszerű bejelentésével megvalósuló beruházást,
c) Helyi védett épületek külső-belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a
védett építmény jellegét, megjelenését bármilyen módon érintő munkát,
d) építési engedélyhez kötött tevékenységet
megelőzően Sárkeresztúr teljes közigazgatási területén.
49. § (1) A szakmai konzultációt a polgármester vagy az általa megbízott főépítész folytatja le a tervezés
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 a nem építési engedélyhez kötött tevékenységek esetében emlékeztető
készül, melyben foglaltakat a településképi és kötelezési eljárás során figyelembe kell venni.
(4) A konzultációról emlékeztető készül, és a főépítész 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 adhat.
19. Településképi bejelentési eljárás
50. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.
8.) kormányrendelet 1. 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
teljesítménynyilatkozattal - 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),
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bd) ideiglenes fedett lovarda,
be) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerinti - állvány jellegű építmény építése esetén.
51. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének –részleges
vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek 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
szükségessé,
b) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,
c) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.
52. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló törvény reklámok
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 területeken az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési
telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített 1 m2 területet meghaladó reklámtábla,
kirakat elhelyezése esetén,
b) a helyi védett területen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek előkerti
kerítésére, kerítés kapujára vagy támfalára rögzített, az építési telek előkertjében álló cégjelzés,
reklám- és hirdető berendezés elhelyezése;
c) helyi védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése esetén.
20. Településképi követelmények
53. § (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.
54. § (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 50.000 forint,
b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 100.000 forint,
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés
mértékétől függően legalább 10.000 forint, legfeljebb 100.000 forint,
d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább 5.000
forint, legfeljebb 50.000 forint.
VII.

FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Hatályba léptető rendelkezések
55. §

Ez a rendelet a 2018. január 1. napján lép hatályba.
22. Hatályon kívül helyező rendelkezések

56. §

Hatályát veszti Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési
szabályzatról szóló 10/2008. (IV.24.) számú rendelete 6.§ (10), 8.§ (7), 9.§ (5), (10), 10.§ (8), (9),
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21.§ (6), 25.(1) második fele, 5.4. második fele, III. fejezet, 27.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
28.§ (1), (2), (3), (4), (5), (6), valamint az 1.sz melléklet

Csutiné Turi Ibolya
polgármester

dr. Ambrózi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.
Sárkeresztúr, 2017. ……………..hó ……nap
dr. Ambrózi Sándor
jegyző
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1. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez

I. Helyi területi védelem alatt álló területek jegyzéke
Történeti értékű beépítés, telekstruktúra:
A Kossuth Lajos utca és Fő utca által körülhatárolt településrész településszerkezeti szempontból védett.

II. Helyi egyedi védelem alatt álló értékek jegyzéke

1
2
3
3
5
6

A
HRSZ
28
25
27/2
105
885

B
Cím
Kossuth L. u
Kossuth L. u. 23
Kossuth L. u. 27/2 hrsz.
Fő utca 34
Szabadság u. 2.

C
Rendeltetés
Református Templom
Református Lelkészlak
volt református iskola
Községháza
Katolikus Plébánia

14

2. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez

15

3. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez

Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke
I.

Lombos fafajok:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

II.

A
Tudományos (latin) elnevezés
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Alnus glutinosa (allergén)
Alnus incana
Betula pendula (allergén)
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cerasus avium (Prunus avium)
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Juglans regia
Malus sylvestris
Padus avium
Populus alba *
Populus canescens *
Populus nigra *
Populus tremula
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus petraea (Q. sessiliflora)
Quercus pubescens
Quercus robur (Q. pedunculata)
Salix alba (allergén)
Salix fragilis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia cordata (T. parviflora)
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)
Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)
Ulmus laevis
Ulmus minor (Ulmus campestris)

B
Magyar elnevezés
mezei juhar
korai juhar
hegyi juhar, jávorfa
tatár juhar, feketegyűrű juhar
enyves éger, mézgás éger, berekfa
hamvas éger
közönséges nyír, bibircses nyír
szőrös nyír, pelyhes nyír
közönséges gyertyán
vadcseresznye, madárcseresznye
sarjmeggy, török meggy
közönséges bükk
magyar kőris
magas kőris
virágos kőris, mannakőris
közönséges dió
vadalma
zelnicemeggy, májusfa
fehér nyár, ezüst nyár
szürke nyár
fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
rezgő nyár
vadkörte, vackor
csertölgy, cserfa
koSárkeresztúrtalan tölgy
molyhos tölgy
koSárkeresztúros tölgy, mocsártölgy
fehér fűz, ezüst fűz
törékeny fűz, csörege fűz
lisztes berkenye
madárberkenye
házi berkenye, fojtóska
barkóca berkenye, barkócafa
kislevelű hárs
nagylevelű hárs
hegyi szil
vénic szil, lobogós szil, vénicfa
mezei szil, simalevelű mezei szil

Tűlevelű fajok (fenyők):
A
tudományos (latin) név
2 Juniperus communis

1

B
magyar elnevezés
közönséges boróka, gyalogfenyő
16

III.

Lombos cserjék:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A
tudományos (latin) név
Colutea arborescens
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crataegus laevigata (C. oxyacantha)
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Euonymus verrucosus
Frangula alnus (Rhamnus frangula)
Hippophae rhamnoides
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Ribes uva-crispa
Rosa canina
Salix caprea
Salix cinerea
Salix purpurea
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa**
Spirea salicifolia
Staphylea pinnata
Viburnum lantana
Viburnum opulus

B
magyar elnevezés
pukkanó dudafürt
húsos som
veresgyűrű som
kétbibés galagonya
egybibés galagonya
csíkos kecskerágó
bibircses kecskerágó
kutyabenge
homoktövis
ükörke lonc, ükörke
kökény
varjútövis (benge)
gyepűrózsa
kecskefűz
rekettyefűz, hamvas fűz
csigolyafűz
kosárkötő fűz
fekete bodza
fürtös bodza
fűzlevelű gyöngyvessző
mogyorós hólyagfa
ostorménfa
kányabangita

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak
** 500 m felett javasolható a telepítése
Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterülettől és beépítésre szánt területtől nagy
távolságra javasolható.
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4. melléklet a …/… . (… . … .) önkormányzati rendelethez
I. A tiltott, idegenhonos és inváziós fajok listája
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A
Magyar név
Közönséges selyemkóró
Borfa, tengerparti seprűcserje
Kaliforniai tündérhínár
Vízijácint
Vékonylevelű átokhínár
Óriásrebarbara
Kaukázusi medvetalp
Perzsa medvetalp
Sosnowsky-medvetalp
Hévízi gázló
Bíbor nebáncsvirág
Fodros átokhínár
Nagyvirágú tóalma
Sárgavirágú tóalma
Sárga lápbuzogány
Közönséges süllőhínár
Felemáslevelű süllőhínár
Keserű hamisüröm
Ördögfarok keserűfű
Kudzu nyílgyökér
Tollborzfű

B
Tudományos név
Asclepias syriaca
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Elodea nuttallii
Gunnera tinctoria
Heracleum mantegazzianum
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Impatiens glandulifera
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum heterophyllum
Parthenium hysterophorus
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata
Pennisetum setaceum
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum

II. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:
1
2 akác

A
Magyar név

B
Tudományos név
Robinia pseudo-acacia

3 amerikai kőris

Fraxinus americana

4 bálványfa

Ailanthus altissima

5 keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

6 fekete fenyő

Pinus nigra

7 erdei fenyő

Pinus silvestris

8 gyalogakác

Amorpha fruticosa

9 kései meggy

Prunus serotina

10 zöld juhar

Acer negundo
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III. Lágyszárú inváziós növényfajok:
1
2
3
4
5
6
7
8

A
Magyar név
alkörmös
japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző
parlagfű
selyemkóró
süntök

B
Tudományos név
Phytolacca americana
Fallopia spp.
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Ambrosia artemisifolia
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

19

Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
/második körben, döntést igénylő előterjesztés/

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szól, amelynek már
tartalmaznia kell a véleményezésre megküldött anyagra a tagi önkormányzatok
által tett észrevételeket is a Társulási Megállapodás IV/2.4. pontjában
foglaltaknak megfelelően. „A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekre a
kézhezvételtől számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító javaslatot,
melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen
határidő lejártát követően észrevétel, módosító javaslat nem tehető. A Tagi
önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által
megküldött, a tagi önkormányzatok módosító javaslatait is tartalmazó
döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon
belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási
Tanács elnökének megküldenek.”
A tagi önkormányzatok részéről módosító javaslat, észrevétel nem érkezett,
ezért a most megküldött előterjesztés tartalma mindenben megegyezik az első
fordulóban (véleményezési szakasz) kiküldött anyaggal.
A fentiek alapján, jelen előterjesztés e-mail útján történő közlésétől számított 30
napon belül tisztelettel kérjük a határozati - javaslatban foglaltak elfogadását és
a döntésről szóló határozatnak a Társulási Tanács elnöke részére történő
megküldését.
Határozati- javaslat
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
I.
1.
A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és
képviselőjét tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség
megnevezés alatt szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község
Önkormányzata, Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város
Önkormányzata,

2.
A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a
következők szerint:
Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő
rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt
részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó
feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem
vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő
tagönkormányzatokra.
A
Duna-Tisza
közében
elhelyezkedő
tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj
Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község
Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség
Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen
Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza
Nagyközség
Önkormányzata,
Kunpeszér
Község
Önkormányzata,
Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata,
Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata,
Szigetcsép
Község
Önkormányzata,
Szigetszentmárton
Község
Önkormányzata,
Szigetújfalu
Község
Önkormányzata,
Taksony
Nagyközség Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.
3.
A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint
módosul:
a
helyi
önkormányzati
rendeletalkotás
koordinálása,
tartalmi
információnyújtás, önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§
(1) bekezdésében megállapított rendeletalkotási tárgykörben,
4.
A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint
módosul:
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési
program környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a
rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja,
5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.
II.
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat
mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Felelős: Csutiné Turi Ibolya polgármester
Határidő: 2017. december 31.
Polgárdi, 2017. november 28.

Tisztelettel:
Égi Tamás sk.
Társulási Tanács elnöke

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
módosításokkal egységes szerkezetben

2017.

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képvisel -testületei elhatározzák, hogy
Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke
térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek
megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására
és a közös érdekérvényesítés el segítése jegyében
ADONY térsége
Adony Város Önkormányzata
2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
képv.: Ronyecz Péter István polgármester

Űeloiannisz Község Önkormányzata
2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.
képv.: Papalexisz Kosztasz polgármester

Űesny Község Önkormányzata
24ő6 Besny , F u. 3ő.
képv.: Gémesiné Fejes Zsuzsanna
polgármester

Hantos Község Önkormányzata
2Ő3Ő Hantos, Nagylóki u. 3.
képv.: Fischer József polgármester

Iváncsa Község Önkormányzata
2ŐőŐ Iváncsa, F u. 61/b.
képv.: Tatár Szilvia polgármester

Kulcs Község Önkormányzata
2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 83.
képv.: Jobb Gyula polgármester

Nagylók Község Önkormányzata
2Ő3ő Nagylók, Hunyadi J. u. 1.
képv.: Tóth József polgármester

Perkáta Nagyközség Önkormányzata
2Ő31 Perkáta, Szabadság tér 1.
képv.: Somogyi Balázs polgármester

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.
képv.: Csányi Kálmán polgármester

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
2Ő33 Sárosd, F u. 2.
képv.: Dunkl Gergely polgármester

Szabadegyháza Község Önkormányzata
2Ő32 Szabadegyháza, Kossuth L. u. 2.
képv.: Egriné Ambrus Andrea polgármester

DÖMSÖD térsége
Apaj Község Önkormányzata
23Őő Apaj, F tér 2.
képv.: Novák Pál polgármester

Áporka Község Önkormányzata
2338 Áporka, Pet fi u. 32.
képv.: Mészáros Károly polgármester
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Űugyi Nagyközség Önkormányzata
23Ő7 Bugyi, Beleznay tér 1.
képv.: Somogyi Béla polgármester

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
2344 Dömsöd, Pet fi tér 6.
képv.: Bencze István polgármester

Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata
23Ő0 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.
képv.: Dr. Répás József polgármester

Kunszentmiklós Város Önkormányzata

Majosháza Község Önkormányzata
2339 Majosháza, Kossuth u. 3Ő.
képv.: Kiss Gábor Ferenc polgármester

Ráckeve Város Önkormányzata
2300 Ráckeve, Szent István tér Ő.
képv.: Szadai József polgármester

Szigetcsép Község Önkormányzata

Szigetszentmárton Község
Önkormányzata
2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
képv.: Lerner Henrik polgármester

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
képv.: Lesi Árpád polgármester

2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.
képv.: Kóta István polgármester
Szigetújfalu Község Önkormányzata
2319 Szigetújfalu, F u. Őő.
képv.: Paulheim Vilmos polgármester
Tass Község Önkormányzata
6098 Tass, Széchenyi u. ŐŐ.
képv.: Németh Gábor polgármester

Taksony Nagyközség Önkormányzata
233ő Taksony F út 8ő.
képv.: Kreisz László polgármester

DUNAÚJVÁROS térsége
Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó, F u. Ő0.
képv.: Suhajda Antal polgármester

Apostag Község Önkormányzata
6088 Apostag, Kossuth u. 1.
képv.: Zakar Zoltán János polgármester

Űaracs Község Önkormányzata
2Ő27 Baracs, Táncsics u. 27.
képv.: Várai Róbert polgármester

Daruszentmiklós Község Önkormányzata
2Ő23 Daruszentmiklós, F u. ő3/b.
képv.: Rauf Norbert polgármester

Dunaegyháza Község Önkormányzata
6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25.
képv.: Szilágyi István polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata
7021 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.
képv.: Horváth Zsolt polgármester
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Dunatetétlen Község Önkormányzata
632ő Dunantetétlen, Rákóczi u. 31.
képv.: Pálfi Mihályné polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2Ő00 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képv.: Cserna Gábor polgármester

Dunavecse Város Önkormányzata
6087 Dunavecse, F út Ő3.
képv.: Vörös Sándor polgármester

El szállás Nagyközség Önkormányzata
2Ő2Ő El szállás, F tér 1.
képv.: Farkas Imre polgármester

Kisapostag Község Önkormányzata
2Ő28 Kisapostag, Pet fi S. u. 63.
képv.: Nagy Attila polgármester

Kunpeszér Község Önkormányzata
6096 Kunpeszér, Béke u. 8.
képv.: Kálozi Sándor polgármester

Mez falva Nagyközség Önkormányzata
2Ő22 Mez falva, Kinizsi u. ŐŐ.
képv.: Márok Csaba László polgármester

Nagyvenyim Község Önkormányzata
2Ő21 Nagyvenyim, F u. Ő3.
képv.: Vargáné Kaiser Katalin polgármester

Rácalmás Nagyközség Önkormányzata
2Őő9 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
képv.: Schrick István polgármester

Szalkszentmárton Község Önkormányzata
6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.
képv.: Káposztás Tibor polgármester

MARTONVÁSÁR térsége
Alcsútdoboz Község Önkormányzata
8087 Alcsútdoboz, József Attila u. ő.
képv.: Tóth Erika polgármester

Űudakeszi Város Önkormányzata
2029 Budakeszi, F u. 179.
képv.: dr. Csutoráné dr. Gy ri Ottilia
polgármester

Ercsi Város Önkormányzata
2Őő1 Ercsi, F u. 20.
képv.: Gy ri Máté polgármester

Etyek Község Önkormányzata
2091 Etyek, Körpince köz Ő.
képv.: Garaguly Tibor polgármester

Gyúró Község Önkormányzata
2Ő6Ő Gyúró, Rákóczi u. Ő9.
képv.: Tóth Béla polgármester
Kajászó Község Önkormányzata
2Ő72 Kajászó, Rákóczi u. 71.
képv.: Mohácsi Györgyné polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata
2Ő62 Martonvásár, Budai u. 13.
képv.: dr. Szabó Tibor polgármester

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

Tabajd Község Önkormányzata
4

2Ő6ő Ráckeresztúr, H sök tere 20.
képv.: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra
polgármester

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
képv.: Bárányos Csaba polgármester

Tordas Község Önkormányzata
2Ő63 Tordas, Szabadság u. 87.
képv.: Juhász Csaba polgármester

Vál Község Önkormányzata
2Ő73 Vál, Vajda János u. 2.
képv.: Bechtold Tamás János polgármester

MÓR térsége
Űakonycsernye Község Önkormányzata
80ő6 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.
képv.: Turi Balázs polgármester

Űakonykuti Község Önkormányzata
80Őő Bakonykuti, Szabadság u. Ő1.
képv.: Marics József polgármester

Űalinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Pet fi S. u. 3Ő.
képv.: Wéninger László Pál polgármester

Űodajk Város Önkormányzata
80ő3 Bodajk, Pet fi u. 60.
képv.: Wurczinger Lóránt polgármester

űsákberény Község Önkormányzata
8073 Csákberény, H sök tere Ő1.
képv.: dr. Vécsei László Vilmos polgármester

űsókak Község Önkormányzata
807Ő Csókak , Pet fi S. u. 3.
képv.: Fűrész György polgármester

Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata
80ő2 Fehérvárcsurgó, Pet fi S. u. 22.
képv.: Schmidtné Cser Viktória polgármester

Gánt Község Önkormányzata
8082 Gánt, Hegyalja u. 2ő.
képv.: Spergelné Rádl Ibolya polgármester

Isztimér Község Önkormányzata
80Őő Isztimér, Köztáraság u. 77.
képv.: Orbán Tibor Nesztor polgármester

Kincsesbánya Község Önkormányzata
80ŐŐ Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.
képv.: Bajkai János Ferenc polgármester

Magyaralmás Község Önkormányzata
8071 Magyaralmás, F u. 31.
képv.: Vas Istvánné polgármester

Mór Város Önkormányzata
8060 Mór, Szent István tér 6.
képv.: Fenyves Péter polgármester

Nagyveleg Község Önkormányzata
806ő Nagyveleg, Móri u. 2/a.
képv.: Szloboda Istvánné polgármester
Szápár Község Önkormányzata
8Ő23 Szápár, Rákóczi u.2.
képv.: Bálintné Schmidt Ildikó polgármester

Söréd Község Önkormányzata
8072 Söréd, Rákóczi u. ő9.
képv.: Végh Rudolf polgármester
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OROSZLÁNY térsége
Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. Őő.
képv.: Lunk György polgármester

Aka Község Önkormányzata
2862 Aka, Kossuth L.u. 64.
képv.: Mór Antal polgármester

Ászár Község Önkormányzata
2881 Ászár, Kossuth L. u. 16.
képv.: Pekár Zsolt polgármester

Űakonybánk Község Önkormányzata
288ő Bakonybánk, Kossuth u. 27.
képv.: Kovács Kálmán Imre polgármester

Űakonysárkány Község Önkormányzata
2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.
képv.: sz Ferenc polgármester

Űakonyszombathely Község
Önkormányzata
2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 31.
képv.: Pintér Lajos polgármester

Űársonyos Község Önkormányzata
2883 Bársonyos, Pet fi u. 13.
képv.: Kálnai Lajos polgármester

Űokod Község Önkormányzata
28őő Bokod, H sök tere 6.
képv.: Csonka László polgármester

űsászár Község Önkormányzata
28ő8 Császár, Kisfaludy u. ő.
képv.: Beke Gyöngyi polgármester

űsatka Község Önkormányzata
2888 Csatka, Pet fi u. 1ő3.
képv.: Tűz András polgármester

űsém Község Önkormányzata
29Ő9 Csém, Béke u. 2Ő.
képv.: Aranyosi István polgármester

űsép Község Önkormányzata
29Ő6 Csép, Kossuth u. ő2.
képv.: Széber József polgármester

Dad Község Önkormányzata
28őŐ Dad, F u. 21.
képv.: Szűcs Attiláné polgármester

Esztergom Város Önkormányzata
2ő00 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képv.: Romanek Etelka polgármester

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete, Kossuth u. 69.
képv.: Rohonczi László polgármester

Kecskéd Község Önkormányzata
28ő2 Kecskéd, Vasút u. 10ő.
képv.: Grúber Zoltán polgármester

Kerékteleki Község Önkormányzata
2882 Kerékteleki, F u. 21.
képv.: György István polgármester

Kisigmánd Község Önkormányzata
29Ő8 Kisigmánd, F u. 1.
képv.: Pécsvárady Attila polgármester

Köml d Község Önkormányzata
28ő3 Köml d, Szabadság u. 9.
képv.: Bogát István polgármester

Környe Község Önkormányzata
28ő1 Környe, Alkotmány u. 2.
képv.: Beke László polgármester
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Nagyigmánd Község Önkormányzata
29Ő2 Nagyigmánd, Kossuth u. 2.
képv.: Hajduné Farkas Erika polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata
28Ő0 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
képv.: Lazók Zoltán polgármester

Réde Község Önkormányzata
2886 Réde, Széchenyi u. 27.
képv.: Pölöskei József polgármester

Súr Község Önkormányzata
2889 Súr, Szabadság tér 1.
Képv.: Sógorka Miklós polgármester

Szákszend Község Önkormányzata
28ő6 Szákszend, Száki u. 89.
képv.: László Kálmán polgármester

Szomód Község Önkormányzata
2896 Szomód, F u. 23.
képv.: Cellár József polgármester

Tárkány Község Önkormányzata
29Őő Tárkány, F u. 1ŐŐ.
képv.: Mészáros Tamásné polgármester

Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.
képv.: Michl József polgármester

Vérteskethely Község Önkormányzata
28ő9 Vérteskethely, Kossuth u. 70.
képv.: Tóth János polgármester

POLGÁRDI térsége
Űerhida Város Önkormányzata
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.
képv.: Perg Margit Cecília polgármester

űs sz Község Önkormányzata
8122 Cs sz, Bartók B. u. 8.
képv.: Földesi Gábor polgármester

Füle Község Önkormányzata
81ő7 Füle, Pet fi u. 22.
képv.: Gubicza József Lajos polgármester

Jen Község Önkormányzata
81Ő6 Jen , Batthyány u. ő3.
képv.: Kerekes Ildikó polgármester

Kisláng Község Önkormányzata
81ő6 Kisláng, F u. 63.
képv.: Rumpler Tibor polgármester

K szárhegy Község Önkormányzata
81ő2 K szárhegy, F út 103.
képv.: Borján Péter polgármester

Lepsény Nagyközség Önkormányzata
8132 Lepsény, F út 7Ő.
képv.: Salamon Béla polgármester

Litér Nagyközség Önkormányzata
8196 Litér, Álmos u. 23.
képv.: Szedlák Attila polgármester

Mátyásdomb Község Önkormányzata
813Ő Mátyásdomb, F út 17.
képv.: Tilhof István polgármester

Mez szentgyörgy Község Önkormányzata
8133 Mez szentgyörgy, Kossuth u. Ő8.
képv.: Berta József polgármester
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Nádasdladány Község Önkormányzata
81Őő Nádasdladány, Pet fi S. u. 1.
képv.: Varga Tünde polgármester

Papkeszi Község Önkormányzata
8183 Papkeszi, F út Ő2.
képv.: Ráckevi Lajos polgármester

Polgárdi Város Önkormányzata
81őŐ Polgárdi, Batthyány u. 132.
képv.: Nyikos László polgármester

Sárkeszi Község Önkormányzata
81ŐŐ Sárkeszi, Pet fi u. Őő.
képv.: Farkas Gyula Ern né polgármester

Sárszentmihály Község Önkormányzata
81Ő3 Sárszentmihály, F út őŐ.
képv.: Kalmár Tibor polgármester

Soponya Nagyközség Önkormányzata
8123 Soponya, Pet fi u. 32.
képv.: Béndek József polgármester

Szabadbattyán Nagyközség
Önkormányzata
8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.
képv.: Polyák István Vilmos polgármester

Tác Község Önkormányzata
8121 Tác, Kossuth L. u. 129.
képv.: Horváth Tamás polgármester

Úrhida Község Önkormányzata
81Ő2 Úrhida, Kossuth L. u. 66.
képv.: Bognár József polgármester

Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth L. u. 18.
képv.: Fésüs Sándor polgármester

SÁRŰOGÁRD térsége
Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.
képv.: Méhes Lajosné polgármester

Alsószentiván Község Önkormányzata
7012 Alsószentiván, Béke u. ő6/a.
képv.: Nagy Lajos polgármester

Űikács Község Önkormányzata
70Ő3 Bikács, Szabadság tér 1.
képv.: Varga János polgármester

űece Nagyközség Önkormányzata
7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.
képv.: Fazekas Gábor polgármester

Dég Község Önkormányzata
813ő Dég, Kossuth L. u. 17.
képv.: Gárdonyi Sándorné polgármester

Igar Község Önkormányzata
701ő Igar, F u. 1.
képv.: Bognár János polgármester

Káloz Község Önkormányzata
812Ő Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
képv.: Weisengruber Imre polgármester
Lajoskomárom Nagyközség
Önkormányzata
8136 Lajoskomárom, Komáromi u. Ő.
képv.: Pirtyák Zsolt polgármester

Kisszékely Község Önkormányzata
7082 Kisszékely, Szabadság u. Ő09.
képv.: Pajor Ágnes polgármester
Magyarkeszi Község Önkormányzata
7098 Magyarkeszi Szabadság u.2.
képv.: Kovács Erzsébet polgármester

8

Mez komárom Község Önkormányzata
8137 Mez komárom, Pet fi u. 7Ő.
képv.: Kö Péter polgármester

Mez szilas Község Önkormányzata
7017 Mez szilas, F u. 111.
képv.: Magyar József polgármester

Nagykarácsony Község Önkormányzata
2Ő2ő Nagykarácsony, Pet fi u. 27.
képv.: Müller Miklós polgármester

Nagyszékely Község Önkormányzata
708ő Nagyszékely, Táncsics u. 11.
képv.: Várkonyi Zoltán polgármester

Németkér Község Önkormányzata
7039 Németkér, Rákóczi u. 2.
képv.: Horváthné Gál Erika polgármester

Pálfa Község Önkormányzata
70Ő2 Pálfa, Alkotmány u. ő.
képv.: Horváth Imre polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd, H sök tere 2.
képv.: dr. Sükösd Tamás polgármester

Sáregres Község Önkormányzata
701Ő Sáregres, Kossuth u. 10.
képv.: Tiringer Mária polgármester

Sárkeresztúr Község Önkormányzata
812ő Sárkeresztúr, F u. 3Ő.
képv.: Csutiné Turi Ibolya polgármester

Sárszentágota Község Önkormányzata
8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1.
képv.: Sebestyén Zoltán polgármester

Simontornya Város Önkormányzata
7081 Simontornya, Szt. István kir. u. 1.
képv.: Cs szné Kacz Edit Julianna
polgármester

Szabadhídvég Község Önkormányzata
8138 Szabadhidvég, Községház u. 1.
képv.: Pap László polgármester

Tolnanémedi Község Önkormányzata
7083 Tolnanémedi F u. 29.
képv.: Móricz Jánosné polgármester

Vajta Község Önkormányzata
70Ő1 Vajta, Szabadság tér 1.
képv.: Térmeg György polgármester

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége
Aba Nagyközség Önkormányzata
8127 Aba, Rákóczi u. 12.
képv.: Kossa Lajos polgármester

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata
80Ő3 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
képv. Gáll Attila polgármester

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
képv.: Szili Miklós polgármester

Moha Község Önkormányzata
80Ő2 Moha, F u. 26.
képv.: Kovács Sándorné polgármester

Pákozd Község Önkormányzata
809ő Pákozd, H sök tere 9.
képv.: Takács János polgármester

Pátka Község Önkormányzata
8092 Pátka, Vak Bottyán tér Ő.
képv.: Nagy Dániel Ferenc polgármester
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Sárkeresztes Község Önkormányzata
80ő1 Sárkeresztes, Kossuth L. u. ŐŐ.
képv.: Krähling János polgármester

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
8111 Seregélyes, Széchenyi u. ő.
képv.: Horváth Sándor polgármester

Sukoró Község Önkormányzata
8096 Sukoró, F u. ő0.
képv.: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
képv.: Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Vereb Község Önkormányzata
2Ő77 Vereb, F u. 10.
képv.: Kurcz Mária polgármester

Vértesacsa Község Önkormányzata
8089 Vértesacsa, Vörörsmarty u. 2.
képv.: Kovács Zoltán polgármester

Zámoly Község Önkormányzata
8081 Zámoly, Kossuth L. u. Ő3.
képv.: Bánszki István polgármester

űsór Község Önkormányzata
80Ő1 Csór, F tér 10.
Képv.: Csete Krisztián polgármester

Öskü Község Önkormányzata
8191 Öskü, Szabadság tér 1.
képv.: Ángyán Tamás polgármester

si Község Önkormányzata
8161 si, Kossuth L. u. Ő0.
képv.: Kotzó László polgármester

Tés Község Önkormányzata
8109 Tés, Szabadság tér 1.
képv.: Fodor-Bödös István polgármester

VELENűE térsége
Űaracska Község Önkormányzata
2471 Baracska, Kossuth u. 29.
képv.: Boriszov Zoltán polgármester

Gárdony Város Önkormányzata
2Ő83 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
képv.: Tóth István polgármester

Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2Ő7ő Kápolnásnyék, F u. 26.
képv.: Podhorszki István polgármester

Nadap Község Önkormányzata
8097 Nadap, Haladás u. ő6.
képv.: Wagner Péter Gábor polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata
2Ő76 Pázmánd, F u. 78.
képv.: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Velence Város Önkormányzata
2Ő81 Velence, Tópart u. 26.
képv.: Koszti András Zoltán polgármester
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Zichyújfalu Község Önkormányzata
8112 Zichyújfalu, F u. 10.
képv.: Füzesiné Kolonics Ilona polgármester
önkormányzatok, mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi
személyiséggel rendelkez önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési
feltételeit.
PREAMBULUM
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával az Európai Unió Kohéziós Alapjából
igényelhet támogatással kívánnak integrált hulladékgazdálkodási rendszert létrehozni,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi el feltételeket biztosítani.
A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában. Közös
tevékenységüket olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet véd
rendszerben kívánják megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében
hosszútávon biztonságot nyújt a térségben él lakosság számára. E cél elérése érdekében
Tagok 2003. szeptember 3. napján kelt Konzorcionális Szerz dés keretében az EU Kohéziós
Alap pályázatán (a továbbiakban: KA) történ részvétel érdekében már megkezdték az
el készületeket.
A Tagok jelen megállapodásban visszahivatkoznak korábbi megállapodásaikban is lefektetett
kitételre, miszerint a KA támogatás igénybevételét érint , változó jogszabályi kötelezéseknek
való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati társulás
keretében kívánják a projektet megvalósítani.
Tagok a Konzorcionális Szerz dést a továbbiakban, mint szindikátusi (együttműködési)
szerz dést kívánják hatályában fenntartani.
A tagok a projekthez kapcsolódó korábbi el készít szerz déseikben, illetve pályázati
dokumentációikban vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében, valamint jogosultságaik
fenntartása végett, a Társulás megalakulását követ en, külön szerz désben kívánják rögzíteni a
Konzorcionális Együttműködés ideje alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségek és
jogosultságok szerz déses jogutódlásának körét és feltételeit.
A fenti hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem rendelkeznek
elegend saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi támogatás
igénybevételével lehetséges. Tagok el tt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás
keretében jelent s támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is,
illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós
normák végrehajtásához.
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Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelel szinten történ
ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. A Társulás tagjai rögzítik,
hogy a jogi személyiséggel rendelkez önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból,
egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös el nyök és az arányos teherviselés alapján
hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működ Tagok feladat- és hatáskörének
ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-a értelmében.
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, M KÖDÉSI TERÜLETE
A társulás neve:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás
Idegen nyelv elnevezése: Assemble of Municipalities for Solid Waste Management in the
Central-Danube Region
Székhelye:
81őŐ Polgárdi, Batthyány u. 132.
M ködési területe:
a társult önkormányzatok közigazgatási területe
A társulás bélyegz je:
körbélyegz (körben a társulás neve, címe)
A Társulás törzskönyvi
azonosító száma:
592479
II. A TÁRSULÁS ID TARTAMA
A Társulás határozatlan id re alakul.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában
foglalt rendelkezéseknek megfelel en a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik,
működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.)
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képvisel -testületi határozattal történt felhatalmazásuk
alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét.
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi felügyelet céljából az illetékességgel rendelkez Kormányhivatalnak, valamint a
Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkez
Igazgatóságának.
IV.

EL ZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETEND
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

ELVEK

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA el írások mellett a
hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Mötv. rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű
igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti
meg a feladatokat.
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Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása
mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása
szükséges.
Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a településekhez
tartozó önkormányzati feladatot képez lakossági tájékoztatást – részletesen a szerz dés XIII.
fejezetében –, illetve az adott településhez, régióhoz köt d lakossági civil szervezetek
közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba.
Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvet kötelezettség a lakosság
bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba.
Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében,
önkormányzati felel sségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében igénybe
vehet támogatásra.
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.
A társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében
kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem
ütköz , a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerz désük,
kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem szeghetik meg az Európai
Unió és a magyar jog KA támogatásra vonatkozó el írásait, a kapott támogatást az arra el írt
sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási
szerz désbe foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, meg rzési
kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem
veszélyeztethetik.
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során el térbe helyezik jelen megállapodás elveit és az
itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történ
jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind
olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv
vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működ üzemeltetési szerz désekre, valamint
az önkormányzati foglalkoztatás politikára (rendeletekre) is.
IV/2. A társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt el készítése, megvalósítása érdekében
kötik meg szerz désüket, hozzák létre szervezeteiket. Működésük id tartama alatt, annak
keretében a közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben közreműköd szervezetek útján az
alábbi feladatok teljesítését vállalják:
IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén:
a) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással.
b) Tagok, illetve képvisel ik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelend k.
c) Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejl dését szem el tt tartva,
az itt lefektetett elveket betartják, a kés bbiekben öncélúan nem akadályozzák a
rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érint
joghatályos döntéseiket id ben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi
kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat
határid re teljesítik.
d) El re átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen szerz désben, a BM
Öner Alap, illetve a KA el írásokban foglalt rendelkezéseket.
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e) Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a
közbeszerzési törvény, a hatósági árszabályozás el írásait, valamint tekintettel lesznek
a kés bbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító
rendeletekre.
f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére vagy
annak biztosítására.
IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen:
a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok hulladékgazdálkodási
feladatainak ellátására;
b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok el teremtése,
így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;
c) tagok – figyelemmel a lehetséges forrásokra – kötelezettséget vállalnak az önrész
biztosítására és a Társulás működésének el segítésére, e tárgykörben tudomásul veszik,
hogy a KA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása;
d) a projekt kidolgoztatása;
e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
i) min ségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
j) költségfelosztás elfogadása a települések között;
k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása;
l) tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;
m) civil szervezetek bevonása;
n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
q) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
r) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, költségek viselése (ha az nem
támogatható a KA támogatásból);
s) szakért i munka koordinálása;
t) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.
IV/2.3. Műszaki területen:
a) hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése;
b) hulladékgyűjt szigetek és hulladékudvarok építése;
c) új hulladékkezel telepek létesítése;
d) hulladékhasznosító mű építése;
e) meglév , környezetvédelmi szempontból megfelel , működ
hulladékkezel
létesítmények igénybevétele, valamint a meglév hulladéklerakók rekultivációja;
f) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
g) a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon
követése;
h) műszaki átadások-átvételek felügyelete;
i) a projekttel összefügg egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési
feladatokban való részvétel;
j) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele.
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IV/2.4. Ezen szerz dés elfogadása és aláírása a tagok részér l egyben kötelezettségvállaló
elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan
a kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igényl
el terjesztésekre a kézhezvételt l számított 30 napon belül tesznek észrevételt, módosító
javaslatot, melyet írásban haladéktalanul megküldenek a Társulási Tanács elnökének. Ezen
határid lejártát követ en észrevétel, módosító javaslat nem tehet . A Tagi önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, a tagi önkormányzatok
módosító javaslatait is tartalmazó döntést igényl el terjesztésekr l a kézhezvételt l számított
30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követ 1ő napon belül a Társulási Tanács
elnökének megküldenek.
Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás iránti
kérelem benyújtása el tt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhet . Egyúttal nyilatkoznak,
hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezd dtek meg. Tagok tudomásul
veszik a KA, valamint az állami támogatáshoz fűz d speciális szabályokat.
IV/3. Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer
működése, a közszolgáltatás megszervezése a fenntartható fejl dés alapján mind jogilag, mind
pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelel en biztosított legyen, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján ugyanezen törvény 33.§, 3Ő.§, 37.§, 90.§ (8)
bekezdésben, a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörüket a
Társulásra átruházzák.
A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok
közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkez települési szilárd hulladék
kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását.
IV/3.1. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a
következ k:
a)
b) a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerz déskötés, szerz dés felmondása,
c) a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történ
begyűjtésének,
elszállításának szervezése,
d) a települési hulladék kezelésének szervezése,
e) kezel létesítmények üzemeltetésének biztosítása.
IV/3.2. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a
következ k:
a) a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerz désben biztosítja a szolgáltatás
folyamatosságát,
b) évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységr l készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi
önkormányzatokat,
c) a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás,
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 3ő.§ (1) bekezdésében megállapított
rendeletalkotási tárgykörben,
d) részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megel zési program
környezetvédelmi igazgatási szerv által történ készítésében, a rendelkezésére álló
adatokat, információkat megadja,
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IV/4. Tagok a IV/2.2. e) pontban meghatározott vállalt feladatnak – a működtetés szervezeti,
gazdasági feltételrendszerének kidolgozása- megfelel en az egységes Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint állapítják meg:
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok
a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok, és hatáskörök ellátására hozták létre.
A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében
a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében.
E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a hulladékkezelési
közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a projektben megvalósuló
létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési
közszolgáltatási feladatokat a Társulás az általa kiválasztott közszolgáltató(k)nak adja át.
A projektben megvalósuló létesítmények üzemeltetésére a vonatkozó jogszabályok szerint kell
az üzemeltet t kiválasztani.
IV/5. Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érint rendelkezései,
kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/Ő. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-gazdálkodási
közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket,
nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezked
tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezked tagönkormányzatok a következ k:
Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község
Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata,
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen
Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton
Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község
Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata,
Tass Község Önkormányzata.
V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó
Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön
szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulás Tanácsa hagy jóvá. A Társulás önálló adószámmal
és pénzintézeti számlával rendelkezik.
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei:

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
0ő10Ő0 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
0ő1060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
0ő1010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
0133ő0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

V/1. A Társulás bevételei
a) A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a
2007. évt l kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerz dés aláírásával
egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének
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meghatározása folyamán mindenkor az Mötv. 1Ő6. § (3) bekezdésben foglaltak szerint
meghatározott lakosságszámot tekintik irányadónak.
A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan lakosságszám
arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják.
Az adott évre vonatkozó működési költség összegér l és annak a lakosságszám arányhoz
igazodó megoszlásáról valamint a fejlesztési hozzájárulás összegér l a Társulási Tanács
határoz, a tárgyévet megel z év november 30. napjáig. A működési és a fejlesztési
hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részér l felvállalt - európai uniós KA pályázat
el írásának feltételeihez. A működési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács
feladata.
Amennyiben a Társulás működési és fejlesztési költségei el reláthatóan meghaladják a
rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési és
a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok
képvisel -testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési
hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti.
Tagok a működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig
kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.
Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják.
b) Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai
támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó el írások
alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.
c)

Egyéb bevételek
1. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységb l származó
bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján meghatározott
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke
köteles a költségvetés gazdálkodásának éves helyzetér l beszámolni a Társulási Tanácsnak.
Az elnök beszámolójának elfogadásáról a Társulási Tanács dönt.

d) A tagi önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén:
A Társulás Tanácsának elnöke a működési hozzájárulás fizetési határidejének lejártát
követ en írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének a
felszólítás kézhezvételét l számított 1ő napon belüli teljesítésére. A fizetési határid
eredménytelen lejáratát követ en a Társulás Tanácsának elnöke azonnali beszedési
megbízás benyújtására jogosult, mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot
terheli. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben
bejelentik a számlavezet pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelz számát, mint azonnali beszedési
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk
fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy
példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.
e) A Társulás jogszabályszerű működésének ellen rzése érdekében Felügyel Bizottságot hoz
létre (ld. VII/Ő. fejezet). A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználása érdekében bels kontrollrendszert kell működtetni.
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A Társulás gazdálkodásának ellen rzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási rendeletekben
meghatározott rendelkezések az irányadók.
f) A Társulás a Tagok által alapításkor átadott vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás
működés során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg.
A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében
a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.
A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a Társulás vagyona és
arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni,
figyelemmel a Mötv. 90.§ (Ő) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.
A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori,
kiváláskori vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti
kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.
A Társulásba bevitt vagyontárgy társulás tagja részére történ kiadását négy évre el lehet
halasztani, ha annak természetben történ kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel
rendelkez társulás kötelez feladatának ellátását. Ebben az esetben a társulás kivált tagját a jogi személyiséggel rendelkez Társulással kötött szerz dés alapján - használati díj illeti
meg.
V/2. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet,
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi
vezet iket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó
hatáskörök az Áht. 9.§-ban foglaltaknak megfelel en kerülnek meghatározásra. A Társulás
által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási Tanács, annak vezet je a Társulási
Tanács elnöke.
VI. DÍJPOLITIKA
VII. SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben
állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Társulási Tanács
Társulási Operatív Tanács
Társulási Tanács Elnöke,
Felügyel Bizottság
KDV Projekt Iroda
Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Társulás

lás
Társulási Tanács
(döntéshozó szerv)
Társulási Operatív Tanács
(Operatív irányító szerv)

Felügyel Űizottság
(ellen rz szerv)
Társulási Tanács
elnöke és alelnökei
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Társulás székhely Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
(munkaszervezet)

Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Projekt
Iroda
(projekt végrehajtó szervezet)

VII/1. Társulási Tanács
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult
önkormányzatok képvisel -testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult
önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. Az önkormányzatok által delegált
tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
A Társulási Tanács dönt a jelen szerz désben meghatározott és a Társulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.
VII/1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív Tanács
elnökének, Felügyel Bizottsági tagjának, Felügyel Bizottság elnökének a
megválasztása, visszahívása,
b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c) Tagokat terhel egyéb kötelezettség megállapítása,
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakért i
vélemények figyelembe vételével,
e) Tag kizárása,
f) jelen társulási szerz dés módosításának indítványozása, mely határozat
érvényességéhez a Társulásban résztvev tagok min sített többségével hozott döntése
szükségeltetik,
g) Társulás megszűnésének indítványozása, mely határozat a Társulásban résztvev tagok
min sített többségével hozott döntésével érvényes,
h) Társulás éves munkatervének, éves költségvetésének, éves költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolójának elfogadása,
i)
j) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
k) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok id arányos állapotának elemzése
és értékelése,
l) a Tagok között felmerül vitás kérdések megtárgyalása,
m) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása,
n) a Támogatási Szerz dés elfogadása, annak módosítása,
o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezet je felett a kiemelt munkáltatói jogok
(kinevezés, felmentés) gyakorlása,
p) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala,
szerz dések elfogadása, módosítása, megszüntetése.
VII/1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthet , ha a tagönkormányzatok képvisel -testületeinek
mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta
megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni.
A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben kell
dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a
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Társulási Operatív Tanács, a Felügyel Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi
felügyeleti jogkörében eljárva azt az illetékes Kormányhivatal kezdeményezi.
A Tanács els ülésén tagjai közül min sített többséggel elnököt és két alelnököt választ.
A Társulási Tanács az alelnökök megválasztásával egyid ben határozattal dönt az általános
helyettesítéssel megbízott alelnök személyér l. A Társulás érintett tisztségvisel inek
megbízatása határozott id re szól.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alelnök
hívja össze írásban, az ülés napját megel z en legalább 1ő nappal korábban. Halaszthatatlan
esetekben a fenti id tartam 3 napra is lerövidíthet , a tagoknak a lerövidítés okának
megjelölésével történ értesítése mellett.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen
van. A Társulási Tanács minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti
meg. Határozatképtelenség esetén az eredeti id pontot követ 8 napon túli, de 30 napon belüli
id pontra kell az újabb ülést összehívni.
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítésér l a delegáló képvisel -testület a tag
helyettesítési rendjér l szóló határozatban rendelkezik, mely képvisel -testületi határozatot
tartalmazó jegyz könyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. A helyettesként
eljáró képvisel -testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és
kötelességeivel.
A Társulási Tanács ülésére bármely tagi önkormányzat indítványozhatja szakért k vagy egyéb
személyek meghívását. Ezen személyek az elnök meghívása alapján az ülésen részt vehetnek, a
napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. A Társulási
Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal jegyz je valamint a
Projekt Irodavezet tanácskozási joggal vesz részt.
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Személyi ügyekben (pld. tisztségvisel k megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a
tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. Titkos szavazás
tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak
egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.
A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lév
tagok több mint felének „igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lév tagok által
képviselt lakosságszám egyharmadát.
A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban
résztvev tagok min sített többséggel hozott határozata szükséges. Min sített többséghez
annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vev tagok szavazatának
több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelez érvényűek.
A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekr l, a Társulás működésér l,
az ott végzett szakmai munkáról kötelesek évente legalább egyszer beszámolni Képvisel testületeiknek.
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A Tanács ülésér l jegyz könyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyz könyv tartalmazza az
ülés helyét, id pontját, az ülésen résztvev tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük
tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az el terjesztéseket, az egyes
napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az
ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a
döntéshozatalban résztvev k számát, a döntésb l kizárt tag nevét és a kizárás indokát, a
munkaszervezet vezet jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, a szavazás számszerű
eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározottakat. A jegyz könyvre a képvisel -testületek ülésér l szóló jegyz könyv
szabályait kell alkalmazni. A jegyz könyvet a Társulási Tanács elnöke és a Társulás
Munkaszervezetének vezet je írja alá.
A jegyz könyvet az ülést követ 1ő napon belül a Munkaszervezet Vezet je megküldi a Fejér
Megyei Kormányhivatalnak.
VII/1.3. A Társulási Tanács elnöke és alelnökei
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a) képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok el tt,
b)
c) irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
d) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
e) gondoskodik a Társulás éves költségvetésének és az éves költségvetés végrehajtásáról
készült beszámolójának elkészítésér l,
f)
g)
h) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működésér l, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
i) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára el ír,
j) gondoskodik a pályázatok benyújtásáról
k) a támogatási szerz dést a Társulás nevében aláírja,
l) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képvisel ik, a
hatóságok, közreműköd szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműköd bármely érdekeltet,
m)
n) a Társulás nevében aláírja a szerz déseket, megállapodásokat,
o) a Projekt Iroda vezet je tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
- lemondással,
- elhalálozással,
- visszahívással
- önkormányzati képvisel i mandátumának elvesztésével.
Az elnök Társulással
igénybevételére.

összefügg

feladatai

megvalósításához

jogosult

szakért k

A Társulás elnöke a t le elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel.
Az elnök lemondásával az alelnökök megbízatása nem szűnik meg.
21

Az elnök lemondása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alelnök köteles az új elnök
személyének megválasztásáig az elnök megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a
lemondástól számított 1ő napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából.
A Társulás alelnökeinek megválasztására az elnökre vonatkozó rendelkezések megfelel en
irányadók.
A Társulás alelnökei az elnök munkáját segítik, illetve az elnök akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel az általános helyettesítéssel megbízott alelnök helyettesíti. A Társulási Tanács
elnökének és az általános helyettesítéssel megbízott alelnöknek egyidejű akadályoztatása
esetén az elnököt teljes jogkörrel az általános helyettesítési joggal nem rendelkez alelnök
helyettesíti. Mindhárom tisztségvisel egyidejű akadályoztatása esetén az elnök jogkörében a
korelnök jár el.
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
VII/2. Társulási Operatív Tanács
Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus el rehaladását, a
rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási
Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.
A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács
tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Operatív Tanács elnökét és a tagjainak több mint
felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok
megválasztásához min sített többség szükséges.
A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács elnöke
és alelnökei, érintett megyei önkormányzatok képvisel i (Fejér, Bács-Kiskun, KomáromEsztergom, Pest, Tolna, Veszprém). Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a
Munkaszervezet vezet és a Projekt Irodavezet .
A Társulási Operatív Tanács üléseit az Operatív Tanács elnöke hívja össze. Bármely tag
kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács
működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
A működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell
megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban
meghatározott szabályokkal.
A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre:
 a Társulás elnöke és alelnöke munkájának segítése;
 közreműködés a Társulási Tanács üléseinek el készítésében;
 a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása;
 kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
 a döntések el készítésében és végrehajtásában való közreműködés;
 a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések el készítése,
koordinálása;
 a Tagok tájékoztatása;
 a projekt működésének összefogása, irányítása;
 a projekt szakmai felügyelete;
 a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése;
 tájékoztatás kérése a projektben közreműköd bármely érdekeltt l;
 a Felügyel Bizottság tájékoztatása.
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VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
Iroda (KDV Projekt Iroda)
A projektek teljes körű el készítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos
megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt
Iroda.
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a Társulás
hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végz költségvetési szerv.
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó,
foglalkoztatotti létszámát.
A Projekt Irodát – annak vezet jén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezet je
gyakorolja. A Projekt Irodavezet felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának
elnöke gyakorolja.
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény
rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a
Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt, váltót
és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.
A Projekt Iroda feladatai:
A Társulás m ködésével összefügg tevékenységek:

Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek és a munkaszervezetnek a projektekr l,

A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerz dések, szerz désmódosítások
el készítése,

költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényér l,
kiadásiról
A projektek megvalósításával összefügg feladatok:
A Társulási Megállapodás IV/2.2., IV/2.3., IV/3.1., IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási
feladatok alapján:

a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok el teremtése,

pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése,
bonyolítása

a projekt kidolgozása;

a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;

nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;

közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;

szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;

min ségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;

szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;

tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;

pályázati részvételek szervezése (koordinálása);

tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;

építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
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a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása;
szakért i munka koordinálása;
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének el készítése, bonyolítása;
hulladékgyűjt
szigetek
és
hulladékudvarok,
hulladékkezel
telepek,
hulladékhasznosító mű építésének el készítése, bonyolítása;
a meglév hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
utógondozási feladatok el készítése, bonyolítása;
együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon
követése;
műszaki átadások-átvételek felügyelete;
a projekttel összefügg egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok
koordinálása;
projekt megvalósítással kapcsolatos szerz dések készítése,
hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a
szükséges jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei
üzemeltetésének biztosítása;
hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése.

A Projekt Iroda szervezetése és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
VII/Ő. Felügyel Űizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellen rz -felügyel
12 f b l álló Felügyel Bizottságot hoznak létre.

szervként

A Felügyel Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyel Bizottság tagjaira
bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több mint felét a Társulási Tanács
tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához min sített többség
szükséges.
A Felügyel Bizottság üléseit a Felügyel Bizottság elnöke hívja össze. Bármely tag
kezdeményezheti az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási
joggal részt vesz a Munkaszervezet vezet és a Projekt Irodavezet . A Felügyel Bizottság
működésére a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A
működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell
megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban
meghatározott szabályokkal.
A Felügyel Bizottság feladat- és hatásköre:
a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellen rzése;
b) megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves költségvetési
javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült éves beszámoló tervezetét,
valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerül valamennyi üzletpolitikai
jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és
err l el terjesztést készít a Társulási Tanács számára;
c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerz déseit,
bankszámláját, pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem érvényesítését megvizsgálni;
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d) jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és min ségének
ellen rzésére;
e) vizsgálja a Tagok elé terjesztend jelentéseket, beszámolókat;
f) vizsgálódásainak eredményeir l évente köteles beszámolót el terjeszteni mind a
Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képvisel -testületei számára;
g) vizsgálja az adósságot keletkeztet kötelezettségvállalás indokait és gazdasági
megalapozottságát;
h) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt el idéz okokat;
i) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvev jét l.
Amennyiben a Felügyel Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást
szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási
megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles
haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot tehet
az ülés napirendjére vonatkozóan.
A jelen VII/Ő. pont negyedik bekezdés f) pontjában foglalt, önkormányzati képvisel -testületek
irányában fennálló beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok
indítványozhatják célirányos ellen rzés lefolytatását, mely ellen rzés eredményér l a
Felügyel Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.
VII/ő. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri Hivatala
látja el.
A döntések el készítése, végrehajtás szervezése során feladatai:

Jogszerű működés folyamatos biztosítása,

Értekezletek, ülések megszervezése,

A Társulás elnöke, alelnökei, az Operatív Tanács valamint a Felügyel Bizottság
munkájának segítése,

El terjesztések, döntéstervezetek, jegyz könyvek, emlékeztet k elkészítése,
határozatok végrehajtása,

Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,

Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak,

szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések el készítése,

A Társulás éves munkatervére érkez javaslatok összefoglalása, éves költségvetési
tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása.
VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok el tt általános
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás
képviseletét a Társulás elnökének helyettesítésére vonatkozó szabályok szerint kell ellátni.
A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy
kézzel el írt, el nyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja
alá.
IX. A TÁRSULÁS FELÜGYELETE
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X. A TÁRSULÁSŰAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY
ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó
egyes költségvetési intézményekr l szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az
irányadók.
XI. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a kiválással, illetve kizárással összefügg felel sségi
szabályokat.
XI/1 A Társulásból történ kiválás
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történ
kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és a KA
Közreműköd Szervezettel történt egyeztetést követ en élnek.
Amennyiben a beruházás jelen szerz dés aláírásától számított 3 éven belül nem kezd dik meg,
illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt
határid letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.
A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával
valamint a harmadik negyedév utolsó napjával lehet. A kiválásról szóló min sített többséggel
hozott döntést a képvisel -testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a
Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles
figyelembe venni a támogatási szerz désben foglaltakat.
A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint a
kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. Ezen
helytállási kötelezettséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a kiválással
összefügg költségre, kötelezettségvállalásra vonatkoztatják. A Társulás tagjai megállapodnak
abban, hogy nem szüntethet meg a tagsági jogviszony kiválással mindaddig, amíg a tag a
Társulással szemben fennálló lejárt tartozását nem rendezi.
A Tag jogellenes felmondása esetén, fentiek mellett, a kártérítés egyéb jogszabályi
feltételeinek fennállása esetén, kártérítésre köteles.
A Társulásból kiváló tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett
önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a
pénzügyi elszámolásig megfizetni.
Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határid n belül a Taggal
elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelel en, figyelembe véve a Társulást terhel
kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a
Társulás működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult
a teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.
Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli teljesítés
és megváltás ütemezését.
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XI/2 Tagi kizárás
Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelel határid tűzésével felhívni a
teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételét l számított 30 napon belül sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács
min sített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulásból
a mulasztó képvisel -testületet.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az
esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges
kártérítési és egyéb kötelezettségei alól.
Lényeges kötelezettségszegésnek min sül a Tag részér l a Társulási Megállapodás IV/2.
pontja alatt meghatározott tagi kötelezettségek nem teljesítése, fejlesztési-, működési
hozzájárulás nem fizetése.
XI/3 Tagfelvétel
A Társuláshoz történ csatlakozáshoz a Társulási Tanács javaslata alapján, a Társulásban
résztvev képvisel -testületek mindegyikének min sített többséggel hozott hozzájáruló
határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok képvisel -testületei számára,
amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak
csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az
kialakítható, továbbá akik jelen szerz dés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében
kötelez nek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képvisel testületének min sített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó
Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráes költségvetési
hozzájárulást biztosítja. Err l a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a
naptári év els napjával és július 1. napjával lehet.
Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása,
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi el feltételeinek biztosítása céljából
jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási
rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a
tenderdokumentációk készítésének kezd évét l az éves működési hozzájárulás összegének
visszamen legesen történ megfizetését. Azon csatlakozni szándékozó új tag esetén, aki azt
megel z en egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, a Társulás Tanácsafigyelemmel a csatlakozás körülményeire- egyedileg állapítja meg a visszamen legesen
fizetend működési hozzájárulás összegét.
A csatlakozás elfogadása esetén a jelen Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani
kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.
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XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZ NÉSE
A Társulási szerz dés hatálya a projekt megvalósítására, a vagyonkezelés id tartamára terjed
ki.
A Társulás megszűnik, ha:
célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
a megállapodásban meghatározott id tartam eltelt, vagy törvényben szabályozott
megszűnési feltétel megvalósult
valamennyi Tag min sített többséggel hozott határozattal elhatározta a Társulás
megszüntetését;
bíróság joger s döntése alapján.
törvény erejénél fogva
A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés id pontjával bezáróan egymással
elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás
tagjait vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések
lakosságszáma arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk,
amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak
felel sséggel.
A tagi önkormányzatok Képvisel -testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel
módosíthatják az általuk meghatározott id ponttal.
XIII. NYILVÁNOSSÁG ŰIZTOSÍTÁSA
A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás.
A szerz dés V. fejezetében rögzítetteknek megfelel en, jelen projekt megvalósításához
elengedhetetlen feltétel a megfelel nyilvánosság biztosítása.
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a
kötelmi jogi jellegen túlmen en, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi
feladatokra, a jogszabályi el írásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerz dés
céljául szolgáló beruházás el nyeir l.
Tagok a teljes pályázati és beruházási id szakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra,
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerül
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok
el segítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására
kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz,
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése
biztonságának meg rzésére is.
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XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok képvisel testületei mindegyikének min sített többséggel hozott jóváhagyása szükséges.
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el.
Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvev valamennyi önkormányzat
képvisel -testületének min sített többséggel hozott határozata szükséges.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása
esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képvisel ket.
A Társulás a célját képez szakmai tevékenység végzésére, írásban küls szakmai szervezetet
bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályoknak betartásával.
Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy
egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett
- része teljes hatályban fennmarad.
A Tagok vitás kérdéseiket els sorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe
Tagok kötelesek bevonni a KA Közreműköd Szervezetet.
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben els sorban a Mötv. és az Áht.
az irányadó.
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott a Társulás tagjai által
átruházott feladatokat 2010. április 1. naptól látja el.
Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás el tt részletesen átolvasták, közösen értelmezték
és az abban foglaltakat és megértették.
A fentiek szerint ezen szerz dést – a 2. sz. mellékletet képez aláírási íven - Tagok 10 eredeti
példányban jóváhagyólag aláírták. Az eredeti példányokból ő példány a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal irattárában, ő példány a Projekt Iroda irattárában
helyezend el, melyek hivatalos célra felhasználhatók. Mindegyik szervezet 2-2 eredeti
példányt köteles az irattárában meg rizni. A Társulás tagjai az eredeti példány Társulási
Tanács elnöke által hitelesített másolatát rzik saját irattárukban.
Jelen szerz dés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képvisel k és
polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározott id pont
szerinti lakosságszámmal
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képvisel -testületi határozatok nyilvántartása
Polgárdi, 2017……….
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