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Tárgy: Az önkormányzat tulajdonát képező Nádasdladány 068/2 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésre történő meghirdetése 

Előterjesztő: 
Előkészítő:  

Varga Tünde  polgármester 
Dr. Pahola Tünde jegyző  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 2021. december 2-án tartott ülésén már döntött ennek a napirendnek a 
kérdésében. Az ülésről készült jegyzőkönyvben adminisztrációs hiba folytán több határozat is hibás 
számozást kapott. Így a jegyzőkönyben kettő db 188/2021. és három db 189/2021. számú határozat 
került rögzítésre. Miután az azonos számmal rögzített határozatok tárgyukban eltérnek egymástól, így 
beazonosíthatóak, de azonos számozással nem szerepeltethetőek. Emiatt szükséges a jegyzőkönyvben 
másodikként rögzített 188/2021., valamint  másodikként és harmadikként rögzített 189/2021. számú 
határozatokkal lezárt napirendek kérdésében újra döntést hozni.  
 
A jegyzőkönyvben másodikként rögzített 188/2021. számú határozat az  önkormányzat tulajdonát 
képező Nádasdladány 068/2 hrsz-ú, szeméttelep és erdő megjelölésű, 1 ha 4520 m2 alapterületű 
ingatlan értékesítésre történő kijelölése tárgyában született. 
 
 Az ingatlanra korábban vételi ajánlat érkezett, ezért az ingatlan értékének meghatározására az 
önkormányzat értékbecslés beszerzése mellett döntött.  
 
Az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2013. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. §-ának (1) bekezdése szerint az önkormányzati 
vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Az Ör. 12. § b) pontja 
szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az ingatlan értékesítésre történő kijelölése.   
 
Az Ör. 14. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy 
bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása fő szabályként versenyeztetési eljárás 
eredményeként történhet. 
Nem kell azonban versenyeztetési eljárást lefolytatni az Ör. 14. § (3) bekezdés ab) pontja alapján,  ha 
az  ingatlan vagyon, valamint ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog értéke a 2.000.000.-Ft-ot nem 
éri el.   
 

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14. § (4) és 13. § (1) bekezdése valamint a 
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi C. törvény 5. § (3) b ) pontja 
alapján, a bruttó 5 millió forint forgalmi értéket el nem érő ingatlan értékesítése esetén nincs 
a Magyar Államnak elővásárlási joga. 
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Az ingatlan az önkormányzat üzleti vagyontárgyai között van nyilvántartva, így forgalomképes.  
 
Amennyiben az ingatlan értékbecslés keretében meghatározott értéke meghaladja a 2.000.000.-Ft-ot, 
úgy az értékesítés tárgyában versenyeztetési elárást szükséges lefolytatni.  

Az Ör. 26. §-a szerint a benyújtott ajánlatokat a képviselő-testület tagjaiból alkalmanként választott 4 
tagú versenytárgyalási bizottság véleményezi, és javaslatot tesz a képviselő-testület felé. A 
Versenytárgyalási Bizottság elnöke Nádasdladány Község Önkormányzatának Polgármestere, akit 
távollétében az alpolgármester helyettesít. A Bizottság tagjai a képviselő-testület által delegált 
képviselők. A versenytárgyalás lebonyolításához  az elnök és a Bizottság legalább 2 tagjának együttes 
jelenléte szükséges. A tárgyalást a Bizottság elnöke vezeti. 

A képviselő-testület a 2021. december 2-án tartott ülésén – figyelembe véve az értékbecslésben 
meghatározott árat - az ingatlan bruttó 4,5 millió Ft-os áron történő meghirdetése mellett döntött és 
a versenytárgyalási bizottság tagjaivá Schmid Margit, Kiss Bertalanné és Farkasné Láng Annamária 
képviselőket választotta.  

Tisztelt Képviselő-testület  

Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  

 
Nádasdladány, 2022. december 27.   

 
 
 
 
 
                                         Tisztelettel:  

 
   Varga Tünde s. k.  

polgármester 



 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
 

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
………./2021. (………...)határozata 

 
Nádasdladány 068/2 hrsz-ú ingtlan értékesítésre történő kijelölése 

 
Nádasdladány Község Önkormányzat képviselő-testülete a 188/2021. (XII. 02.) 
“Nádasdladány 068/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésre történő meghirdetése” tárgyú határozatát 
visszavonja és az alábbi döntést hozza:  
 
Nádasdladány Község Önkormányzat képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a 
Nádasdladány 068/2 hrsz-ú ingatlant bruttó 4,5 millió forint eladási áron. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés részét képező versenytárgyalási kiírás tartalmát  
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a versenytárgyalási kiírás közzététele  
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése szerinti versenytárgyalási 
bizottság tagjává Schmid Margit, Kiss Bertalanné és Farkasné Láng Annamária képviselőket 
választja.   
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Varga Tünde polgármester  
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HIRDETMÉNY 
 

Nádasdladány Község  Önkormányzata nyílt versenytárgyaláson értékesíti az alábbi 

ingatlant: 

 

Cím (hrsz) Megnevezés 
Alapterület 

m2 

Nettó 

induló ár 

Ft 

ÁFA  

Ft 

Bruttó 

induló ár 

Ft 

Ajánlati 

biztosíték 

Ft 

Nádasdladány, 

068/2 hrsz 

szeméttelep/ 

erdő 
14520 ……… 

  

……. 

 

 

…………..-     - 

 

A pályázatokat zárt borítékban az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 

Nádasdladányi Kirendeltségére Nádasdladány, Petőfi S. u. 1. címre kell eljuttatni. 

 

Pályázat beadási határideje: 2022. …………….. óra postai úton vagy személyesen. 

 

A versenytárgyalás  

időpontja: azonos tartalmú ajánlatok esetén az ajánlattevők közvetlen  

                   értesítésével kerül meghatározásra   

helyszíne: az időpont meghatározásával egyidejűleg kerül meghatározásra 

 

Pályázati dokumentáció elérhető a www.nadasdladany.hu honlapon. 

 

A pályázatokat zárt borítékban 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A 

pályázat postai úton és személyesen nyújtható be. A postai úton benyújtott ajánlat akkor 

minősül határidőben benyújtottnak, ha a hirdetményben meghatározott beadási határidőre 

az önkormányzat címére beérkezik.  

 

A borítékon az alábbi szöveget kell feltüntetni: 

„Pályázat a  Nádasdladány 068/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Felbontani csak  2022. ………………. órát követően lehetséges” 

 

További információt 

 Varga Tünde  a 

30-581-6892 

telefonszámon ad. 
 

http://www.nadasdladany.hu/
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PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ 
 

A Nádasdladány 068/2 hrsz alatti szeméttelep/erdő ingatlan 

értékesítéséhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nádasdladány, 2022. ………………….. 
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HIRDETMÉNY 
 

Nádasdladány Község Önkormányzata (8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.) nyílt 

versenytárgyaláson értékesíti a Nádasdladány 068/2 hrsz-ú ingatlant: 

 

Cím (hrsz) 
Megneve

zés 

Alapterület 

m2 

Nettó 

induló ár 

Ft 

ÁFA  

Ft 

Bruttó 

induló ár 

Ft 

Ajánlati 

biztosíték 

Ft 

Nádasdladány, 

068/2 hrsz 

szeméttelep/

erdő 
14520 ………...- 

 

……… 

 

…………….. 

………… 

 

A pályázatokat zárt borítékban az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 

Nádasdladányi Kirendeltségére Nádasdladány, Petőfi S. u. 1. címre kell eljuttatni. 

 

Pályázat beadási határideje: 2022…………….. óra postai úton vagy személyesen. 

 

A versenytárgyalás  

időpontja: azonos tartalmú ajánlatok esetén az ajánlattevők közvetlen  

                   értesítésével kerül meghatározásra   

helyszíne: az időpont meghatározásával egyidejűleg kerül meghatározásra 

 

Pályázati dokumentáció elérhető a www.nadasdladany.hu honlapon. 

 

A pályázatokat zárt borítékban 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A 

pályázat postai úton és személyesen nyújtható be. A postai úton benyújtott ajánlat akkor 

minősül határidőben benyújtottnak, ha a hirdetményben meghatározott beadási határidőre 

az önkormányzat címére beérkezik.  

 

A borítékon az alábbi szöveget kell feltüntetni: 

„Pályázat a  Nádasdladány 068/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Felbontani csak  2022. ……………… órát  követően lehetséges” 

 

További információt 

 Varga Tünde  a 30-581-6892 telefonszámon ad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nadasdladany.hu/
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1. A meghirdetett ingatlan bemutatása 

 

Helyrajzi száma: Nádasdladány 068/2 

Fekvése:   külterület 

Rendeltetése:  szeméttelep/erdő 

Területe:     14520  m2 

Az ingatlan tulajdonosa: Nádasdladány Község  Önkormányzata 1/1 

tulajdoni hányadban. 

 

− Az ingatlan környezetének bemutatása:  

Nádasdladány község közigazgatási területén, külterületen található.  …………….. 

− Az ingatlan ismertetése, leírása: 

…………………. 

- Az ingatlan összefoglaló adatai: 

- az ingatlan megnevezése: szeméttelep/erdő 

- funkciója: …………. 

- alapterülete: 14520 m2 

- közművesítettség: ……………. 

- telek alapterület: 14520 m2 

- tulajdoni hányad: 1/1 

 

 

 

2. A pályázat benyújtása  

 

A pályázaton részt vehet minden az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja  szerint átlátható 

szervezet, vagy természetes személy.  

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell (ajánlott formanyomtatvány 1. melléklet): 

- A megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát 

az ingatlan bruttó vételárára vonatkozóan, amely a kiinduló vételárnál 

kevesebb nem lehet. 

- Pályázó nevét, címét. 

- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. 

- Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot 

és a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, valamint nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont mely alpontja szerint 

minősül átlátható szervezetnek. 

 

 

 

3. A pályázattal kapcsolatos határidők, időpontok 

 

Pályázatok beadásának határideje:  2022.  ……………………óra 
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          Helye: Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 

Nádasdladányi Kirendeltség 

      8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.  

           Módja:  Postai úton vagy személyesen zárt borítékban, 1  

                                                                             eredeti és 2 másolati példányban 

    

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a 

megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. 

 

A beérkezett ajánlatok bontása 2022. ………………… órakor zártkörűen történik. A 

zártkörű bontásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ajánlattevő nevét, 

cégnevét, lakóhelyét, székhelyét és az ajánlati árat.  

 

 

4. A pályázatok elbírálása 

 

A bontást követően megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek és melyek 

érvénytelenek. A pályázati tárgyaláson csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát az 

ajánlattevő nem minősítette érvénytelennek. Érvénytelen az ajánlat, ha  

- az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 

- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek, 

- a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat 

tartalmaz, 

- az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket (ajánlati lap, nyilatkozatot a 

pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó 

kötelezettség vállalásáról valamint jogi személyek esetén 30 napnál nem régebbi 

cégkivonatot aláírási címpéldányt) nem tartalmazza. 

 

Ha a beérkezett pályázatok azonos összeget ajánlanak akkor az azonos tartalmú ajánlattevők 

részvételével együttes versenytárgyalás tartására kerül sor. A pályázatok elbírálását, a 

nyertes kiválasztását Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete végzi, 

döntését nyílt ülésen hozza meg. A pályázók a döntésről írásban kapnak értesítést. 

 

 

5.  A versenytárgyalás szabályai, a licit tárgya, menete, szabályai, egyéb költségek 

 

 Több azonos tartalmú ajánlat esetén az ajánlattevők részvételével versenytárgyalás tartására 

kerül sor, melynek helye és időpontja az ajánlattevőkkel történt közvetlen értesítéssel kerül 

meghatározásra.  

Versenytárgyalás esetén a licit tárgya az ingatlan eladási ára. A kikiáltási ár a benyújtott 

pályázatokban megajánlott legmagasabb vételár. Negatív licit nincs. A licitálás a kikiáltási 

árat követően a bruttó ajánlati ár 1 %-ának megfelelő licitlépcsővel történik. A licit nyertese a 

legmagasabb vételárat ajánló pályázó. 

 

 

6. Vételár megfizetése 
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A vételár fennmaradó részének megfizetése az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 

15 munkanapon belül esedékes. 

Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes 

vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére az elállási jogot. 

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a Vevőt 

terhelik. 

 

 

7. Tájékoztatás 

 

Pályázattal kapcsolatban érdeklődni, helyszíni megtekintésre időpontot kérni Nádasdladány 

Község Önkormányzatának   e-mail címén hivatal@nadasdladany.hu, vagy a +36-30-581-

6892-es telefonszámon lehet. 

 

Nádasdladány Község  Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására 

meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve az eljárást –akár 

indokolás nélkül- eredménytelennek nyilváníthatja. 

 

Nádasdladány, 2022. …………….. 

 

 

 

                                                                                                        Varga Tünde s.k. 

                                  polgármester 
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1. számú melléklet 

 

A J Á N L A T  

 

 
 

A megvásárolni kívánt 

ingatlan pontos megnevezése: 

Nádasdladány 068/2 hrsz ingatlan 

A megajánlott bruttó vételár Ft 

 

Azaz (végösszeg betűvel kiírva) 

 

A Pályázó neve, címe, 

telefonszáma 

 

 

 

 

 

1./ Alulírott pályázó nyilatkozom, hogy a pályázati feltételeket megismertem, azokat 

elfogadom, az ellenszolgáltatás kötelezettségének teljesítését vállalom. 

 

2./ Ajánlatomat a helyszín és a vonatkozó jogszabályok ismeretében tettem meg. 

 

4./ Alulírott pályázó nyilatkozom továbbá, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont ……………….. alpontja alapján átlátható szervezetnek 

minősülök.* 

 

Kelt: ………………………, 2022. ……… hó …… napján 

 

 

 

          aláírás** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Magánszemély pályázó esetén nem szükséges kitölteni. 

** jogi személy esetén cégszerű aláírás, természetes személy esetén 2 tanú szükséges. Tanuk esetén olvashatóan  

fel kell tüntetni azok nevét, címét, személyazonosító okmányuk típusát, számát, valamint aláírásukat 
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1. sz. melléklet  

 

 

Tájékoztatás arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontja  alapján mely szervezetek minősülnek átlátható szervezetnek:  

 
 

“3. § (1) E törvény alkalmazásában  

 

1. átlátható szervezet 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben 

az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel 

rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami 

vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam 

szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van;” 
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ELŐTERJESZTÉS 

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. december 30. napján 08:00 órakor tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

 
Tárgy: 

 
Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi 
tevékenységéről 

Előterjesztő: 
Előkészítő:  

Varga Tünde polgármester 
Dr. Pahola Tünde jegyző 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 2021. december 2-án tartott ülésén már döntött ennek a napirendnek a 

kérdésében. Az ülésről készült jegyzőkönyvben adminisztrációs hiba folytán több határozat is 

hibás számozást kapott. Így a jegyzőkönyben kettő db 188/2021. és három db 189/2021. 

számú határozat került rögzítésre. Miután az azonos számmal rögzített határozatok 

tárgyukban eltérnek egymástól, így beazonosíthatóak, de azonos számozással nem 

szerepeltethetőek. Emiatt szükséges a jegyzőkönyvben másodikként rögzített 188/2021., 

valamint  másodikként és harmadikként rögzített 189/2021. számú határozatokkal lezárt 

napirendek kérdésében újra döntést hozni.  

 

A jegyzőkönyvben másodikként rögzített 189/2021. számú határozat a Székesfehérvári 

Többcélú Kistérségi Társulásban 2020. évben végzett munkáról szóló beszámoló elfogadása 

tárgyban született.  

 

A Társulás 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót a határozati javaslat 

melléklete tartalmazza.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulás tevékenységéről szóló beszámolót 

megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Nádasdladány, 2021. december 27.  

        Varga Tünde  s. k.  

                                                                                                     polgármester  
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Határozati javaslat:  

 

Nádasdladány  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2021. (….) határozata  

 

a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

 

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2021. (XII. 02.) „a 

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról” szóló határozatát visszavonja és az alábbi döntést hozza: 

 

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári Többcélú 

Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Varga Tünde  polgármester          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat melléklete  

 

Beszámoló a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről 

 

I. A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2005. évben 

a Székesfehérvári Kistérségi Fejlesztési Tanács átalakulásával jött létre a térségi 

közszolgáltatások közös biztosítására, fejlesztésére, szervezésére, valamint intézmény 

fenntartására.  

A Társulás tagjai a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint szervezik és hangolják 

össze a társult önkormányzatok – hétközi és hétvégi – felnőtt és gyermek háziorvosi 

alapellátási központi ügyeleti feladatait.  

 

A Társulás 2020. évben az alábbiak szerint látta el a közösen vállalt feladatait: 

- Egészségügyi közfeladat: A Társulás a feladatellátást igénylő társult 

önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően gondoskodik a jogszabályban 

meghatározott kötelező háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladat 

ellátásáról az Alba Családorvosi Egyesülettel kötött közreműködői szerződés 

alapján, a Társulás tulajdonában lévő 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. 

szám alatt található Orvosok Háza Társasházban működő Központi Orvosi Ügyelet 

útján. A feladat ellátásában a Társulást alkotó 17 önkormányzatból – Polgárdi 

kivételével – 16 tagi önkormányzaton kívül az ügyeleti feladatok ellátására 

létrejött feladat-ellátási szerződés alapján Tác Község, Csősz Község és 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata vesz részt.  

Az ügyeleti rendelési idő lefedte a háziorvosok és a házi gyermekorvosok 

rendelési idején felüli időtartamot.   

 

- A Társulás munkaszervezeti feladatait a korábbi éveknek megfelelően 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának irodái – többek 

között: a Pénzügyi, Jogi, Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi, 

Közgyűlési, Ellenőrzési, Közbeszerzési, valamint a Személyügyi Iroda – 

együttműködésben végezték. A Magyar Államkincstár felé történő jelentések és 

adatszolgáltatások határidőben megtörténtek. Az előterjesztések és jegyzőkönyvek 

készítése az ülésekhez igazodóan folyamatos volt.  

 

II. 2020. évben a Társulás az I. pontban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az 

alábbiak szerint ülésezett, és hozta meg a szükséges döntéseket.  

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárványra tekintettel, a Társulás Társulási Tanácsa 

(továbbiakban: Társulási Tanács) 2020. évben 3 ülést tartott, melyek közül 2 nyílt 

ülésre és 1 zárt ülésre került sor. Nyílt üléseken a Társulási Tanács határozatot hozott 

- a jegyzőkönyv hitelesítő személyének kijelölésén és a napirendi pontok 

elfogadásán túl,  

- a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló határozatának módosításáról,  

- a Társulás 2020. évi költségvetésének elfogadásáról, 

- a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozat módosításáról,  

- a Társulás tulajdonában lévő elavult, használhatatlan vagyontárgyak selejtezéséről.  

Zárt ülésen döntés született az Orvosok Háza Társasház takarítási feladatainak 

ellátására kiírt pályázat elbírálásáról.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII törvény 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 



feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja.  

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is 

érinti.”  

A Társulási Tanács működésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testületre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.  

 

Tekintettel a fentiekre a Társulási Tanács hatáskörében eljáró Társulási Tanács Elnöke 

a következő határozatokat hozta: 

- a Társulási Tanács 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása, 

- a Társulás 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentés 

jóváhagyása, 

- a Társulás 2019. évi költségvetésének zárszámadása, 

- a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozat módosítása, 

- a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására kijelölt 

Közreműködői szerződés módosítása, a Társulás, mint egészségügyi szolgáltató 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez történő csatlakozásához szükséges 

nyilatkozat megtétele, a csatlakozáshoz kapcsolódóan az Európai Uniós szabályok 

szerinti adatfeldolgozói szerződés megkötése, 

- a Társulás 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása, 

- a Társulás 2021. évi munkatervének jóváhagyása.  

 

A társulás működése és gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelően történt.  

A Társulás 2020. évben 212 227 755 Ft összegű költségvetési bevétellel rendelkezett, mely 

fedezetet nyújtott az orvosi ügyeleti feladatokra 201 507 099.Ft összegben.  
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ELŐTERJESZTÉS  

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2021. december 30-án 08.00 órakor tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit típusú autóbusz 
értékesítésre történő meghirdetése 

Előterjesztő: Varga Tünde  polgármester 
Előkészítő:   dr. Pahola Tünde  jegyző 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület a 2021. december 2-án tartott ülésén már döntött ennek a napirendnek a kérdésében. 
Az ülésről készült jegyzőkönyvben adminisztrációs hiba folytán több határozat is hibás számozást kapott. 
Így a jegyzőkönyben kettő db 188/2021. és három db 189/2021. számú határozat került rögzítésre. Miután 
az azonos számmal rögzített határozatok tárgyukban eltérnek egymástól, így beazonosíthatóak, de azonos 
számozással nem szerepeltethetőek. Emiatt szükséges a jegyzőkönyvben másodikként rögzített 188/2021., 
valamint másodikként és harmadikként rögzített 189/2021. számú határozatokkal lezárt napirendek 
kérdésében újra döntést hozni.  

 
A 2021. december 2-i jegyzőkönyvben harmadikként rögzített 189/2021. számú határozattal a képviselő-
testület az önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit típusú autóbusz értékesítésre történő 
meghirdetéséről döntött 2 millió Ft + Áfa eladási áron.   
 

T i s z t e l t  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t !  
 
Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja 
el.  

Nádasdladány, 2021. december 27. .  

T i s z t e l e t t e l :  
 

  V a r g a  T ü n d e   s k .  
  polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
………./2021. (XII. 30.) önkormányzati határozata 

 
az önkormányzat tulajdonát képező Ford Transit iskolabusz értékesítésre történő 

meghirdetése  
 

Nádasdladány Község Önkormányzat képviselő-testülete a 189/2021. (XII. 02.) „A Ford 
Transit iskolabusz értékesítésre történő meghirdetése” tárgyban hozott határozatát 
visszavonja és az alábbi döntést hozza:  

 
 
Nádasdladány Község Önkormányzat képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a 
Nádasdladány Község Önkormányzat tulajdonát képező KVN-061 rendszámú, Ford 
Transit Minibusz típusú iskolabuszt 2 000 000 Ft + ÁFA eladási áron.   
 
A képviselő-testület az előterjesztés részét képező pályázati kiírás tartalmát megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírás közzététele 
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése szerinti versenytárgyalási 
bizottság tagjává Schmid Margit, Kiss Bertalanné és Farkasné Láng Annamária képviselőket 
választja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Tünde polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


































