
9. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/142-1/2017.

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2017. március 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Együttműködési megállapodás a Tapolca és Környéke Honvéd 
Bajtársi Egyesülettel

Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
 Varga Béláné közművelődési és intézményi referens 

Megtárgyalja: Humán Bizottság

Meghívottak: Nacsa Ferenc, a Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca városban közel 400 fő olyan nyugállományú és járadékos katona, nyugalmazott 
honvédségi közalkalmazott, katonaözvegy és katona árva él, aki a Magyar Honvédség
gondoskodási körébe tartozik.

Ezeknek az embereknek az érdekeit a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
(továbbiakban: Egyesület) részéről Nacsa Ferenc nyugalmazott törzszászlós, egyesületi elnök 
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 379-
124/2012 nyt. számú Megbízó levele alapján képviseli.

A szociális ellátások tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások megszervezésére vonatkozó, Tapolca Város Önkormányzata
(továbbiakban: Önkormányzat) által helyben biztosítandó kötelező önkormányzati feladatok, 
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 139. és 140. §-aiban foglalt szociális- és
kegyeleti gondoskodás, valamint a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
alapszabályában rögzített önkéntes tevékenység több területen azonosságot mutat.

Az önkormányzat és az egyesület szociális feladatainak hasonlóságára való tekintettel,
valamint annak érdekében, hogy a rászorulók minél szélesebb köre kapja meg a számára
megfelelő ellátást és gondoskodást, az Egyesület elnöke együttműködési megállapodás 
megkötését kezdeményezte.

Az együttműködés az Önkormányzat és az Egyesület közötti információ átadásra, a szociálisan 
rászoruló személyek felkutatására, egymás kölcsönös tájékoztatásra, valamint az érintettek
felvilágosítására vonatkozik.

A megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi, az Egyesület alapszabálya az 
Egyesület honlapján megtekinthető. 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca és 
Környéke Honvéd Bajtársi Egyesülettel a honvédség gondoskodási
körébe tartozó személyek szociális ellátásának széles körű 
biztosítása érdekében az előterjesztés mellékletét képező 
együttműködési megállapodást köti. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2017. március 7.

Dobó Zoltán
polgármester



1. sz. melléklet

EGYÜTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
(tervezet)

mely létrejött, egyrészről 

Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület (továbbiakban: Egyesület), képviseli:
Nacsa Ferenc nyugalmazott törzszászlós, elnök, székhely: 8300 Tapolca, Dobó István tér 5.,
Levelezési cím: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos utca 60/D.

másrészről 

Tapolca Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat), képviseli: Dobó Zoltán
polgármester, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. (továbbiakban: Felek) között az alábbiak szerint:

Előzmények 

Tapolca városban közel 400 fő olyan nyugállományú és járadékos katona, nyugalmazott 
honvédségi közalkalmazott, katonaözvegy és katona árva él, akik a Magyar Honvédség
gondoskodási körébe tartoznak.

Tapolca városban a Magyar Honvédség gondoskodási körbe tartozók érdekeit az Egyesület
részéről, Nacsa Ferenc nyugalmazott törzszászlós, egyesületi elnök a Magyar Honvédség 
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 379-124/2012 nyt. számú Megbízó
levele (2. sz. mell.) alapján képviseli.

A szociális ellátások tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások megszervezésére vonatkozó, Tapolca Város Önkormányzata
által helyben biztosítandó kötelező önkormányzati feladatok, valamint a honvédek jogállásáról 
szóló 2012. évi CCV. törvény 139. és 140. §-aiban foglalt szociális- és kegyeleti gondoskodás
és a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület alapszabályában rögzített önkéntes
tevékenység több területen azonosságot mutat.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 139. és 140. §-aiban foglalt szociális-
és kegyeleti gondoskodás, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások megszervezésében és megvalósításában Felek jelen
Megállapodásban rögzítettek alapján együttműködnek. 

Megállapodás célja

1. A megállapodás célja a Felek közötti kölcsönös tájékoztatás és együttműködés 
szabályozása. Felek törekednek arra, hogy a szükséges és megfelelő információ mindig 
eljusson az érintett, szociálisan rászoruló személyhez.

2. Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást az Önkormányzat
illetékességi területén élő, szociálisan rászoruló személyekről, amennyiben ahhoz a 
rászoruló hozzájárul és annak elfogadását írásbeli nyilatkozatával megerősíti. (1. sz. 
melléklet)

3. Egyesület az alapszabályában rögzített gondoskodási feladatai ellátása során szorosan
együttműködik a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 



Parancsnokság 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Veszprém ill. a Magyar Honvédség
Szociálpolitikai Közalapítványával.

4. Egyesület kifejezi azon szándékát, hogy önkéntesei a vonatkozó jogszabályok
figyelembevételével az önkormányzat szociális feladatainak ellátását közérdekű önkéntes 
tevékenységükkel segítik.

5. Önkormányzat vállalja, hogya Magyar Honvédség gondoskodási körébe tartozók
tájékoztatása érdekében a város honlapján (www.tapolca.hu) az Egyesület
alapszabályzatában meghatározott gondoskodási feladatokról szóló tájékoztatást, valamint
az Egyesület elérhetőségét közzéteszi. 

6. Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy e kölcsönös tájékoztatáson 
alapuló megállapodásban foglaltak teljesülése során a tudomásukra jutott adatokat,
információkat a törvényes keretek között kezelik, és a jogszabályokban előírt 
adatszolgáltatáson túl harmadik fél rendelkezésére nem bocsátják.

7. A megállapodásban foglalt tevékenységek ellátásáért Feleket javadalmazás nem illeti meg.

8. Felek kapcsolattartókat jelölnek ki:
Egyesület részéről: 
Nacsa Ferenc, ny. á törzszászlós
8300 Tapolca, Dobó István tér 5., levelezési cím: 8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 60/D.
e-mail: tapolcahbe@gmail.com
Tel.: 06-30-376-8988-1591

Önkormányzat részéről: 
………………..Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport
csoportvezetője 
e-mail:
Tel.:

9. Jelen megállapodás…… számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 
1 példány az Önkormányzatot, 2 példány Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
1 példány a MH KIKNYP 3. Toborzó és Érdekvédelmi Központot Veszprém illeti meg.

10. Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

Tapolca, 2017. március ………

Nacsa Ferenc Dobó Zoltán
ny. törzszászlós polgármester

Tapolca és Környéke Honvéd Tapolca Város Önkormányzata
Bajtársi Egyesület elnöke

Mellékletek:
1.számú melléklet: Nyilatkozat
2.számú melléklet: Nacsa Ferenc 379-124/2012 nyt. számú Megbízó levele



1. sz. melléklet

Nyilatkozat

Alulírott…………………………………………….. hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat

Tapolca Város Önkormányzata Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási

Csoportja a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület részére szociális támogatás,

segítés igénybevétele céljából átadja.

Tapolca, 2017…………

…………………………………..

      támogatást igénylő 

Nyilatkozat

Alulírott…………………………………………….. hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a

Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület Tapolca Város Önkormányzata

Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport részére, szociális támogatás

igénybevétele céljából átadja.

Tapolca, 2017.…………

…………………………………..

      támogatást igénylő 



2. sz. melléklet


