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Tárgy: Javaslat feladatellátási és együttműködési keret-megállapodás  
 megkötésére a DPÖTKT-val

A Képviselő-testület 17 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot
fogadta el:

234/2010. (V.25.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Budakalász Város Önkormányzat és a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú kistérségi Társulása közötti, a határozat
mellékletében szereplő együttműködési keret-megállapodást, és
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Parlagi Endre s. k.,     dr. Molnár Éva s. k.,
   polgármester                     jegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné

A melléklet csatolva.



FELADATELLÁTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI
KERET-MEGÁLLAPODÁS

A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT

amely létrejött

Név: … … Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Székhely:
Képviseli:
Kapcsolattartó:

Név: A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú kistérségi Társulása (a továbbiakban:
DPÖTKT)
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
Képviseli: Dr. Dietz Ferenc, Elnök
Kapcsolattartó: dr. Török Balázs, mb. irodavezető

A továbbiakban együttesen, mint Felek között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

A DPÖTKT 2004. évi megalakulása óta egyre több tapasztalat halmozódott föl a Társulást alkotó
önkormányzatoknál az együttműködés formáját és kereteit illetően. Az együttműködések közül
vannak már intézményesült, vannak évről-évre újrakötött és ad hoc együttműködések is, azonban
mindezeknek léteznek olyan elemei, melyek állandó újragondolása felesleges és azt egy
együttműködési keret-megállapodásba érdemes rögzíteni.

1. Pénzügyi tartozások a DPÖTKT és az Önkormányzat között

A DPÖTKT a Társulási Tanács döntése alapján különböző szolgáltatásokat nyújt,
feladatfinanszírozásokat illetve beszerzéseket végez a tagtelepülései számára. Az
Önkormányzat az igénybe vett szolgáltatások vagy beszerzések összegének a Tanács döntése
szerinti megtérítéséről képviselő-testületi döntéssel határoz. Egyúttal a DPÖTKT az
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a költségvetési törvény szerinti normatívákat
igényel és utal ki az Önkormányzat felé.
Felek megállapodnak arról, hogy az egymással szemben fennálló követeléseiket közösen
megállapodott egyenleg alapján kezelik, azaz az egymással szemben fennálló tartozásoknak a
tartozáskiegyenlítés napján fennálló pozitív egyenlegét köteles az adós fél a másik
bankszámlaszámára feladatfinanszírozási pénzeszközátadás jogcímén 8 napon belül átutalni.
Az egyenleg képzés menete: A tartozásrendezés kitűzött esedékességi határnapjával az
Önkormányzat nevében a Polgármester, a DPÖTKT nevében pedig az Elnök írja alá a
részletes pénzügyi levezetést tartalmazó egyenleg elismerő nyilatkozatot, ezt követően
történik a pénzeszköz átadás jogcímén történő átutalás a határnapot követő 8 napon belül.

Felek megállapodnak abban, hogy egymással szemben történő egyenlegüket folyamatosan
vezetik és egyeztetik. Az egyenleg szerinti teljesítés határnapjaként tárgyév január 31-ét,
április 30-át, június 30-át és október 31-ét jelölik meg, az elszámolást a DPÖTKT
kezdeményezi. Az adós fél a jogosult felszólítására nem zárkózhat el ezen kívüli határnappal
történő elszámolástól sem, valamint a jogosult fél kérheti az egyenleg szerinti elszámolás
elhalasztását is. 

2. Pénzügyi kötelezettségek jogcíme



Jelen megállapodással Felek rögzítik, hogy a közöttük történő pénzügyi
kötelezettségvállalással járó bármelyfajta megállapodás, szerződés vagy jogviszony,
amennyiben ellenkező tartalmú nyilatkozatot nem tesznek, minden esetben célhoz kötött,
bruttó összegű pénzeszközátadásnak minősül és ezen jogcímen történik meg a banki átutalás.
Ettől a felek a pénzügyi kötelezettségvállalással járó pénzeszközátadás során szabadon el is
térhetnek, amennyiben egymással szemben számla ellenében történő pénzügyi teljesítést
kívánnak lebonyolítani, úgy arról az adott esetben külön rendelkeznek.

3. Adatközlési és feladat-ellátási megállapodás

A DPÖTKT számos kistérségi normatívát a tagönkormányzatai által közölt adatok alapján
igényel meg és utal tovább. A DPÖTKT a közölt adatok helyességét minden alkalommal
ellenőrözni nem képes, sem a helyszínen egyeztetni, ezért az önkormányzat által közölt adatok
helyességéért az önkormányzat tartozik felelősséggel. Ugyanakkor az adatbekérések
alakalmával, valamint az önkormányzatok kérésére különösen, a DPÖTKT az adatszolgáltatás
mikéntjéről, azok jogszabályi hátteréről, a számítások elvégzésének módjáról, képletek
megadásáról felvilágosítást és tájékoztatást ad, továbbá érthető formátumban rögzített teljes
körű felvilágosítást is biztosít.
Ezen felül, ha az önkormányzat igényli a DPÖTKT helyszínen is igyekszik támogatást
nyújtani az erőforrásaihoz mérten, vagy több település részvételével zajló tájékoztatót szervez.
A DPÖTKT az adatközlés határideje előtt legkevesebb 5 munkanappal elküldi az
önkormányzat számára az adatbekérőt, kivéve ha számára is ennél rövidebb határidőt
biztosítanak a küldő partnerek (pl. MÁK).
Az adatkérés és adatközlés hivatalos formában a megadott emailcímeken és a megadott
kapcsolattartók között zajlik.

4. Jogi-szakmai segítségnyújtás

Az Önkormányzat vagy a saját intézménye útján történő feladatellátás esetén annak szakmai
és jogszabályi megfelelősségét a DPÖTKT ellenőrizni nem képes, azért az önkormányzat
tartozik helytállni. Azonban az önkormányzat bármilyen szakmai, jogszabályi kérdésben
felvilágosítás, illetve útmutatás végett jogosult a DPÖTKT-hez fordulni, aki sürgető esetet
kivéve 14 napon belül választ, iránymutatást nyújt jogszabály, előírás betartásának módjáról,
vonatkozó előírásokról, egyéb releváns kérdésekről. Az önkormányzat továbbá minden évben
1 db térítésmentes belső ellenőrzési feladat elvégzését kérheti a DPÖTKT-től intézményeiben.

5. Szúnyoggyérítésre vonatkozó megállapodás

A DPÖTKT szúnyoggyérítési feladatokat végez a szúnyogfertőzött, Duna-menti
önkormányzatok területén az önkormányzatok által kért felszínen és mennyiségben. A
szúnyoggyérítések szakmai koordinációját a DPÖTKT külső szakértő által végezteti, amikor a
szakértő jelzi a gyérítés elvégzésének indokoltságát a DPÖTKT tájékoztatja a polgármestert,
illetve az önkormányzatot. A gyérítéseket a DPÖTKT a tárgyévben hozott döntése alapján
végzi el.
A gyérítést megelőzően, legkésőbb 3 nappal a DPÖTKT gondoskodik a települések hivatalos
kiértesítéséről oly időben, hogy még mód legyen a méhészeket értesíteni a munkáról. Továbbá
a DPÖTKT értesíti legkésőbb 48 órával a gyérítés megkezdése előtt az ÁNTSZ területileg
illetékes szervét is. Az elvégzett gyérítés eredményét a DPÖTKT a szakértő által kiértékelteti
és azt közli az érintett önkormányzatokkal, továbbá rendelkezésre bocsájtja a munka
elvégzésének dokumentációját.
A DPÖTKT Társulási Tanács döntése által megrendelt szúnyoggyérítés költségét az érintett
önkormányzatok a Tanács ez irányú döntése alapján, illetve az elvégzett munka, azaz a



gyérített terület nagysága szerint arányosan térítik meg a DPÖTKT felé, annak
bankszámlájára történő átutalás révén feladathoz rendelt pénzeszközátadás jogcímén. Az
átutalás az adott szúnyoggyérítés elvégzését követően a DPÖTKT felszólító levelét követő 8
munkanapon belül esedékes.
A DPÖTKT támogatást igényel a szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére központi forrásból.
A támogatás mértékének megfelelően a szúnyoggyérítésre az önkormányzatok által történő
befizetések arányosan csökkennek. A DPÖTKT a feladat pénzügyi elszámolásáról részletes
beszámolót készít minden év október 15-ig.

6. Cházár András összevont iskola szentendrei tagintézményének fenntartása

A pest megyei fenntartású Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon, és Pedagógiai Szakszolgálat szentendrei
tagintézményének bezárása helyett a DPÖTKT úgy döntött, hogy vállalja a tagintézmény
fenntartása költségei 50%-ának a megtérítését a fenntartó felé és erről a megállapodást aláírta.
A DPÖTKT a fenntartási költségek önkormányzatok közötti megosztására a lakosságszámot
veszi alapul.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a DPÖTKT tárgyévben hozott határozata és a
Képviselő-testület elfogadó döntése alapján megfizeti a rá lakosságszám-arányosan háruló
fenntartási költségeket és azt két egyenlő részletben tárgyév május 31-ei és szeptember 30-ai
határnappal biztosítja.

7. Belső ellenőrzési feladatok elvégzése

A DPÖTKT ellátja a tagönkormányzatai költségvetési szerveinek, így Önkormányzat
költségvetési szerveinek belső ellenőrzési feladatait. Ennek keretében belső ellenőrzési
vezetőt bíz meg, belső ellenőrzési tervet és stratégiai tervet készít és belső ellenőrzési
kézikönyvvel rendelkezik. A minden évben elfogadott belső ellenőrzési terv szerint elvégzi az
ellenőrzési feladatokat, e tervet a képviselő-testületek határozattal jóváhagyják. A belső
ellenőrzés finanszírozását a DPÖTKT erre igénybe vehető normatíva e célra fordításával
biztosítja, amennyiben ezen felüli finanszírozási igény születik, úgy arról a DPÖTKT
Társulási Tanácsa és az Önkormányzat képviselő-testülete külön döntést hoz. Az
Önkormányzat minden évben jogosult egy térítésmentes ellenőrzés elrendelését kérni a
DPÖTKT-tól.

8. E-közigazgatás üzemeltetése

Felek rögzítik, hogy kistérségi együttműködés keretében 2005-ben e-közigazgatási fejlesztési
projekt megvalósításához fogtak hozzá. A projekt több mint 400 millió Ft pályázati
támogatásban részesült, a megvalósítás pedig 2008. július 31-én zárult. Attól az időponttól
kezdve a kedvezményezetteknek legalább 5 éves fenntartási kötelezettségük van a rendszerrel
kapcsolatban, melyre felek kötelezettséget vállalnak. A fenntartási időszak alatt a rendszer
üzemeltetéséről, jogszabálykövetéséről és verziófrissítéséről kell gondoskodni, melyet a
DPÖTKT a Kistérségi Irodán keresztül szervez meg. Ezen feladat fedezete az Önkormányzat
által biztosított, a DPÖTKT éves költségvetésével elfogadott mértékű tagdíj, melyet
Önkormányzat negyedévente, a negyedév utolsó munkanapjával egyenlő részletekben utal át a
DPÖTKT bankszámlaszámára.
Az üzemeltetés alatt az Önkormányzat vállalja, hogy az átadott rendszert a napi
munkavégzésben használja, a hibákat és igényeket pedig a kistérségi irodának jelzi. A
Kistérségi Iroda biztosítja a helpdesk szolgáltatást, helyszíni támogatást, ha szükséges és a
felmerült programozási feladatokat koordinálja és elvégezteti a vállalkozóval.

9. Koordinációs együttműködés, hozzájárulások kezelése



Felek megállapodnak abban, hogy a DPÖTKT és Önkormányzat egymással a nyilvános
információkat és adatokat megosztja, egymás honlapjain a kért információkat megjelentetik.
A DPÖTKT az általa készített honlapon az arra kijelölt helyen (hírblokkban) az önkormányzat
és a kistérség híreit megjelenteti, illetve az Önkormányzat részéről ott megjelentetni kért
híreket publikálja.
A DPÖTKT a pályázatok és projektek előkészítésében felkérésre közreműködik, segítséget
nyújt az Önkormányzatnak ezen tevékenységek szervezésében, lebonyolításában vagy
elszámolásában. Erről a Felek szükség esetén külön részletezett együttműködést kötnek.

A DPÖTKT harmadik fél részére az önkormányzat közigazgatási területén vagy az
önkormányzatot érintő projekt, kezdeményezés támogatására az Elnök akkor ad ki támogatói
hozzájárulást, amennyiben ahhoz az önkormányzat polgármestere is hozzájárul és erről
írásban értesítést küld a DPÖTKT számára. A DPÖTKT által kért – elsősorban pályázati
anyagokhoz szükséges – pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó támogatói hozzájárulás
megadására a polgármester az önkormányzata nevében jogosult.

10. Kapcsolattartás

A DPÖTKT és az Önkormányzat hivatalos közléseire az Önkormányzat egy állandó személyt
és elérhetőséget jelöl meg, mely személy figyelemmel kíséri a DPÖTKT tevékenységét és az
Önkormányzatán belül az információk továbbadásáról gondoskodik, állandó kapcsolattartó:

Név:
Telefon, fax:
Email:

b. Gazdasági, pénzügyi, költségvetési kérdésekben kapcsolattartó:
Név:
Telefon, fax:
Email:

c. Szúnyoggyérítési feladat elvégzésében kapcsolattartó:
Név:
Telefon, fax:
Email:

d. Kulturális, sport kérdésekben kapcsolattartó:
Név:
Telefon, fax:
Email:

A DPÖTKT részéről kapcsolattartók:
Telefon: 26/505-404, fax: 26/312-437
Email: adminisztrator@dunakanyar-pilis.hu, torok.balazs@dunakanyar-pilis.hu

a) Állandó kapcsolattartó:
Név: Török Balázs tel: 20/549-5549
Email: torok.balazs@dunakanyar-pilsi.hu

b) Gazdasági, pénzügyi, költségvetési kérdésekben kapcsolattartó:
Név: Laki Zsuzsanna, tel: 20/512-7644
Email: gazdasag@dunakanyar-pilis.hu

c) Kulturális, sport kérdésekben kapcsolattartó:
Név: Antal Katalin, tel: 20/332-0027

mailto:adminisztrator@dunakanyar-pilis.hu
mailto:torok.balazs@dunakanyar-pilis.hu
mailto:torok.balazs@dunakanyar-pilsi.hu


Email: antal.katalin@dunakanyar-pilis.hu

d) E-közigazgatás kapcsolattartó
Név: Dénes Zoltán, tel: 20/271-6806
Email: gvop@dunakanyar-pilis.hu, denes.zoltan@dunakanyar-pilis.hu

11. Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik, annak felmondására a közlés napjával
bármelyik fél egyoldalú nyilatkozattal jogosult.

12. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá az alulírott helyen
és napon.

Szentendre, 2010. április 28.

…………………………..
….

Polgármester, … Önkormányzata

…………………………..
Dr. Dietz Ferenc
Elnök, DPÖTKT
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