
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 5/2013 

 
K I V O N A T 

 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. január 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült 

jegyzőkönyvből 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, egyhangú 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

16/2013.(I.31.) KT határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pilisszentkereszt Község 

Önkormányzatával közösen Idősek Klubja Önkormányzati Társulás néven társulást 

hoz létre az idősek nappali ellátásának biztosítására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 

képező társulási megállapodást aláírja. 
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Felelős:polgármester 
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Id sek Klubja Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása 
 

 
mely létrejött 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képvisel -testülete 
(székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. képviseli: Rogán László polgármester) 
 
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képvisel -testülete 
(székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Dobogókői út 12. képviseli: Lendvai József polgármester) 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
A társulás 
 
A társult tagok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41.§ (4) bekezdése alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 
ellátások körében az alábbi önkormányzati feladatát a jelen társulási megállapodás szerint 
létrehozott és működtetett önkormányzati társulásra ruházzák, mely átruházott hatáskör tovább 
nem ruházható: 

- id sek nappali ellátása, melynek keretében a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít 
lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak 
napközbeni étkeztetését. 

 
A társult tagok által jelen társulási megállapodással létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező 
önkormányzati társulás neve: 

Id sek Klubja Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: társulás). 
 
A tárulás székhelye: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
 
A társulás jogállása: jogi személy 
 
A társulás időtartama: a jelen társulást a társult tagönkormányzatok képviselő-testületei jelen 
társulási megállapodással, 2013. január 1-től határozatlan időtartamra hozzák létre. 
 
A társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, vagy a társulás 
megszüntetéséhez. 
 
A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, kivéve, 
ha törvény másként nem rendelkezik, vagy ha a társulási tanács másként nem dönt. 
 
A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább 
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni 
kell. 
 
 
 
 



Az intézmény 
 
A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátását a Budakalász Város Önkormányzata 
által fenntartott Kalászi Idősek Klubja költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) útján 
gyakorolja. Az intézmény székhelye: 2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19. 
 
 
A társulás szervezete 
 
A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. 
A társulási tanácsot a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják. 
A társulás minden tagját a lakosságszámának megfelelő számú szavazat illet meg. 
A társulási tanács döntését határozattal hozza. 
A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével rendelkező 
képviselő jelen van. 
 
Döntéshozatal egyszerű többséggel: Ha a jelen társulási megállapodás, vagy jogszabály másként 
nem rendelkezik, a javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, 
amely meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét. 
 
 
Döntéshozatal minősített többséggel: A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata 
szükséges, amely eléri a társulásban résztvevő tagok szavazatainak több, mint felét és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét. 
 
 
Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges: 

- a társulási megállapodás jóváhagyása 
- a társulási megállapodás módosítása 
- a társulás megszüntetése 
- a társuláshoz való csatlakozás 
- a társulásban történő kiválás 
- a társulásból történő kizárás 

 
A társulási tanács tagjai közül elnököt választ. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a 
korelnök hívja össze és vezeti. 
 
A társulási tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 
A társulási tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat 
alakíthat. 
 
A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a 
társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában is. 
 
A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
 
A társulat gazdálkodása, vagyona 
 
A társult tagönkormányzatok megtérítik a területükön állandó lakcímmel rendelkező ellátottak 



utáni azon költségeket, melyeket az állami normatíva, valamint a térítési díj nem fedez. A 
költségszámítást az intézményvezető terjeszti elő és a társulási tanács fogadja el. 
 
Az intézmény szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe. 
Az intézmény szolgáltatásait a társult tagokon kívüli önkormányzatok külön megállapodás 
szerint vehetik igénybe. 
 
A társulásnak nincs vagyona az alapításkor. 
 
A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás 
azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a 
közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  
A társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 
legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a 
társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagok – a társulással kötött szerződés 
alapján – használati díj illeti meg. 
 
 
Beszámolás ellen rzés 
 
A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal beszámol tagjainak, mely beszámoló 
társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra. 
 
A társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező 
szervek és személyek ellenőrizhetik. 
 
 
Lakosságszám 
 
A társuláshoz tartozó tagönkormányzatok lakosságszáma a 2013. január 1-jei időpontban: 

- Budakalász: 11.000 fő 
- Pilisszentkereszt: 2.309 fő 

 
A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják, mely nem jelenti a jelen társulási 
megállapodás módosítását. 
 
 
Jogviták 
 
A társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a törvényszék dönt. Vitás kérdésben 
bármelyik képviselő-testület kérheti bármely önkormányzati érdekszövetség által felkért 
tagokból álló egyeztető bizottság állásfoglalását. 
 
 
A társulás megszűnése 
 
A társulás megszűnik: 

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;  
- ha a társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű döntéssel azt 

elhatározzák; 
- a törvény erejénél fogva; 
- a bíróság jogerős döntése alapján. 

 



Jóváhagyás 
 
Jelen társulási megállapodás 

- Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (01.31.) határozatával 
- Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete   /2013. (….) határozatával 

 
minősített többséggel hagyta jóvá. 
 
 
Egyebek 
 
A jelen társulási megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos 
jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadók. 
 
A jelen társulási megállapodást a társult tagok polgármestereik által, mint akaratukkal egyezőt 
írják alá. 
 
 
Budakalász, 2013. január 30. 
 
 
 
Társult tagok polgármestereinek aláírásai: 
 
 
 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Budakalász Város Önkormányzata 
 részéről: részéről: 
 
 
 
 
 
 Lendvai József Rogán László 
 polgármester polgármester 
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