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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő 

– testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

Erre tekintettel Apátistvánfalva község polgármestere az előterjesztés melléklete szerinti 

megállapodás-tervezetet elfogadja, az abban foglaltak szerint kell megszervezni a településen 

élőknek az apátistvánfalvai templomban tartott szentmisékre szállítását. A polgármester a 

megállapodást ennek megfelelően aláírja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Fodor Sándor polgármester 

 

Apátistvánfalva, 2021. április 26. 

 

                                                                                                          Fodor Sándor 

         polgármester 

 

 

 

 

 

       



 

 

1. számú melléklet 

Megállapodás  
                                                                     

amely létrejött egyrészről  

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat- képviseli Fodor Sándor polgármester. 

másrészről   

Orfalu Községi Önkormányzat -képviseli Simon-Nagy Attila polgármester   

között az alábbiak szerint :       
 

   1. Előzmények 

1.1.) Apátistvánfalva Községi Önkormányzata, és Orfalu Községi Önkormányzat képviselő 

testületei a jelenlegi nevén Volánbusz Zrt-vel megkötött megállapodás alapján ú.n. 

misejáratot finanszíroznak ami a szentmisékre szállítja a települések lakókat a megkötött 

megállapodás szerinti feltételekkel.  

1.2. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a  Volánbusz ZRT. -vel határozatlan időre 

kötött  folyamatos különjárati szerződésüket felmondták és a települések 65 éven felüli 

lakosainak szentmisére  szállítását a két település együttesen  oldja meg. ( továbbiakban : 

mise járat )  

2.  A szerződő felek egyetértenek abban ,hogy a misére szállítást az Apátistvánfalva Községi 

Önkormányzat tulajdonában lévő  Volskwagen  Transporter  KHH -479  kisbusszal oldják meg. 

A kisbusz akadályoztatása esetén - külön megállapodás alapján – igénybe  veszik a Nádasdi 

Központ által üzemeltetett falugondnoki szolgálat kisbuszát.  

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  Bedi Ferenc nyugdíjas munkavállaló 9982. 

Apátistvánfalva .............................. alatti lakossal  megbízási szerződést köt bruttó 2500 Ft/ óra 

megbízási díjjal  a gépkocsi vezetői feladatok esetenkénti ellátására.  

A szállítást megelőző hónap 20. napjáig Fodor Sándor polgármester a plébánossal történt előzetes 

egyeztetés alapján önállóan szervezi meg a szállítást az alábbi személyek bevonásával:  

Apátistvánfalva részéről       : Németh Szabolcs alpolgármester ,Soós László képviselő,  

                                                Dorogi Márton kommunális dolgozó     

Az Egyház Község részéről  :  Doncsecz Norbert                                  

Orfalu részéről                      :  Kovács László                                                                         

3.  A szállítás ideje vasárnaponként 10.15 órától 12.40 óráig tart, az 1. számú mellékletben 

meghatározott menetrend szerint azzal, hogy 10.55-12.00 óra között a gépkocsi vezetőnek nem 

kötelező a templom előtt várakozni, haza mehet.  

Esetenként a  plébános  előzetes bejelentése alapján a szállítási idő illetve nap módosítható. 

A szállítást  elsősorban a 65 éven felüli idős, egyedül élő személyek alanyi jogon vehetik igénybe. 

Amennyiben még marad üres hely a szállító járműben akkor más személyek részére is biztosítható 

az igénybevétel.  

Ha a szállító járműben lévő férőhelyeknél magasabb számú 65 éven felüli idős, egyedül élő személy 

igényli a szállítást, lehetővé kell tenni a kétfordulós szállítást is.  

A kétfordulós szállítást a gépkocsi vezetőnek rögzíteni kell a menetlevélben .   

  

4. A  mise járat  fenntartása Apátistvánfalva Községi Önkormányzat feladata. 

Ennek során gondoskodik a szállítás megszervezéséről, személyi és tárgyi feltételei biztosításáról, a 

szükséges nyilvántartások vezetéséről ,betartva  a vonatkozó jogszabályokban,  helyi rendeletekben  

foglalt előírásokat .  

                                                                      

 

5. A szerződő felek rögzítik, hogy Orfalu  Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal  a szállítást 

végző személyek változásának bejelentésében, biztosításában  



 

6. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a  misejárat fenntartásához szükséges megbízási 

szerződés alapján havonta a kifizetett bérköltséghez az önkormányzatok egyenlő arányban járulnak 

hozzá.  

Az üzemanyag költséghez a menetrend szerinti kilométer felhasználás  és a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal által havonta közzé tett a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással 

kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagár szorzataként megállapított hozzájárulást fizetik.  

Tervezett kilométer felhasználás :  

Apátistvánfalva bolt- Orfalu Császár-házi leágazó                         6 km/ forduló  

Apátistvánfalva bolt - Apátistvánfalva Tűzoltó Emlékhely            6 km/ forduló  

 

7. Apátistvánfalva Község  Polgármestere minden negyedévet követő hónap 20. napjáig számla és 

beszámoló megküldésével ,írásban  tájékoztatja  Orfalu Község polgármesterét  a ténylegesen 

felmerült költségekről. Orfalu Község  polgármestere minden negyedévet követő hónap 30. napjáig 

átutalja a számlán szereplő összeget az ott megjelölt  Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 

nevére szóló bankszámla számlára.   

Ha  Orfalu  Község polgármestere kifogásolja a számlán szereplő összeget, akkor a két 

polgármester  a pénzügyi vezetők  bevonásával egyeztető tárgyalást folytat le   

8. Szerződő felek a megállapodásban megállapított hozzájárulási rendet abban az esetben 

módosítják, ha a fenti feladat  finanszírozásában változás történne.  

9. Szerződő felek a fent nem említett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait tekintik 

irányadónak.  

10. A megállapodást a szerződő felek határozatlan időre kötik. A megállapodás felmondása 15 

napos felmondási idővel írásban történik.  

 

A szerződő felek a fenti megállapodást  elolvasták .megértették és azt mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag  aláírták.  

 

Apátistvánfalva ,2020.április 01.  

 

 

…....................................................................                   …………………………………….. 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat                         Orfalu Községi Önkormányzat 

          Fodor  Sándor  polgármester                                 Simon -Nagy Atilla polgármester  

 

 

                                             

 

Jogi ellenjegyzés :                                                                      Pénzügyi ellenjegyzés :  

 

------------------------------------------------------                    -------------------------------------------------- 

              Dr. Dancsecs Zsolt                                                            Kovács Ágnes  

                       jegyző                                                                      pénzügyi vezető  
                                                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                               

 



 1. számú melléklet 

 

                                                       

                                                        

                                                             Mise járat menetrendje  

 

 

Mise járat menetrendje                                    Érkezés                                   Indulás 

Apátistvánfalva Telephely                                                                                   10.25 

Orfalu  Császár- ház                                             10.30                                      10.30 

Orfalu Tea-ház                                                      10.31                                      10.32 

Apátistvánfalva Főtér                                           10.35                                      10.40 

Balázsfalu Tűzoltó Emlékhely                             10.45                                      10.45 

Régi Hivatal                                                           10.47                                      10.47   

Apátistvánfalva Fő tér                                          10.50. Mise  11,00-12,00       12.15   

Orfalu Tea-ház                                                      12.18                                       12.18 

Orfalu  Császár ház                                              12.20                                      12.20 

Apátistvánfalva  Főtér                                          12.25                                      12.25 

Régi Hivatal                                                           12.27                                      12.27   

Balázsfalu Tűzoltó Emlékhely                             12.30                                      12.30  

Apátistvánfalva Telephely                                    12.35  

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


