Jegyzőkönyv

Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 19-én,
15.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye: A Malonyay Kastély hivatalos helyisége - díszterem (Halásztelek, II. Rákóczi
F. út 68.)

Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Török Istvánné alpolgármester, Erdődi
Sándorné, Hanfeldt István, Fekete Violetta, Dr. Fodor József, Horváth Lajos, Kardos Zoltán,
Kiss Miklós, Lengyel Izabella, Tolnai József, Sipos Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők.
Megjelent meghívottak:
Jordánné Besenyei Mária igazgatási irodavez., Schvarzenberger Györgyné péü. irodavez.
Urbán Miklós HATE KHT ügyvezetője, Acélvári Attila műsz. irodavez.

Igazoltan távol: Dr. Füredi Béla képviselő.
Szentgyörgyi József: A Képviselő-testület rendkívüli ülését megnyitom. Megállapítom, hogy
a testület határozatképes. A nyílt ülésnek 4 napirendi pontja van, egy olyan napirendi pontunk
van, amely tényleges döntést igényel - az orvosi ügyelet ellátása, amelyet a Szociális
Bizottság megtárgyalt. A másik 3 napirendi pontot már tárgyalta, elfogadta a Képviselőtestület, de különböző okokból vissza kellett hozni kisebb pontosításra.
Akinek bármilyen kérdése, észrevétele van a napirendi pontokkal kapcsolatban, kérem,
jelezze! Elmondanám így napirendek előtt, hogy sikerült az ÁMK fűtés-korszerűsítésére kiírt
pályázaton nyernünk.
Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület
egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:
1) Döntés Halásztelek Város központi orvosi ügyeleti ellátásáról. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2) A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának és
Módosító Okiratának hiánypótlás utáni jóváhagyása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
3) Óvodai csoportlétszám túllépésével kapcsolatos 66/2009 sz. KT határozat módosítása.
(írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
4) Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának és Alapító Okiratának jóváhagyása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
Zárt ülés:
1. Védőnői álláspályázat kiírása. (írásos anyag)
2. Kitüntető díjak adományozása.
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Napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az első napirendi pontunk döntés Halásztelek Város központi orvosi
ügyeleti ellátásáról.
Folytatódtak a tárgyalások Tököllel és Szigethalommal, dr. GON együttműködő ebben a
dologban, több előterjesztést letett a testület elé. Mivel az éjszakai ügyelet nem kihasznált,
ezért úgy próbáltunk egyeztetni Szigethalommal és Tököllel, hogy az éjszakai ellátást egy
mentőápolóval biztosítjuk. Szigethalom polgármestere azt mondta, amennyiben dr. GON úgy
nyilatkozik, hogy az ügyelet így fenntartható, akkor neki nincs kifogása. Tököl
polgármesterével egyelőre nem sikerült megállapodni, nem sikerült lezárni az egyeztetést. A
Szociális Bizottság tárgyalta az ügyeleti ellátást. Amely arról szól, hogy amennyiben sikerül a
két település polgármesterével megállapodni, akkor határozatlan időre szóló ellátási szerződés
megkötése kerüljön előkészítésre. Amennyiben nem sikerül a két településsel megállapodni,
akkor elindításra kerül a közbeszerzési eljárás 2010. jan. 1-jétől a szolgáltatás biztosítására.
Dr. Fodor József: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ennek a környéknek nincs
korháza. Esetkocsi 1 van közel 100 e. emberre. Leépítették a mentőállomást, a
finanszírozásuk gyakorlatilag 10 évvel ezelőtti. Nagyon át kell gondolni, hogy ilyen háttérrel
el lehet-e látni az ügyeletet, amikor előfordult, hogy az esetkocsi 1 óra múlva érkezett meg.
Szerintem ezt az ügyeleti formát továbbra is meg kellene hagyni januárig. Hétfőtől
csütörtökig nincs orvos az ügyeletben, csak másik községből, baleset esetén nem tudni mikor
ér az orvos Halásztelekre.
Szentgyörgyi József: Felolvasom a határozati javaslatokat.
1. „Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Halásztelek város
központi orvosi ügyelete ellátásának biztosítására a Dr. GON Bt-vel létrejött
határozott idejű ellátási szerződés lejárati időtartamát 2009. december 31-ig, a jelenleg
érvényes feltételek mellett meghosszabbítja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.”
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő tartózkodott
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
82/2009.(VIII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelek város központi
orvosi ügyelete ellátásának biztosítására a Dr. GON Bt-vel létrejött határozott idejű ellátási
szerződés lejárati időtartamát 2009. december 31-ig, a jelenleg érvényes feltételek mellett
meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Szentgyörgyi József: A következő határozati javaslat: „Halásztelek Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az orvosi ügyeleti
ellátás kistérségi ellátásának megvalósítására irányuló tárgyalást tovább folytassa Szigethalom
és Tököl települések vezetőjével, és sikeres tárgyalás esetén határozatlan időre szóló ellátási
szerződés megkötését készítse elő.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert,
amennyiben az orvosi ügyelet kistérségi szintű ellátására nincs lehetőség, úgy a szolgáltatás
2010. január 01-től történő biztosítására a közbeszerzési eljárást indítsa el.”
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő tartózkodott
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
83/2009.(VIII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
1. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az orvosi ügyeleti ellátás kistérségi ellátásának megvalósítására
irányuló tárgyalást tovább folytassa Szigethalom és Tököl települések vezetőjével, sikeres tárgyalás esetén határozatlan időre szóló ellátási szerződés megkötését készítse
elő.
2. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert,
amennyiben az orvosi ügyelet kistérségi szintű ellátására nincs lehetőség, úgy a
szolgáltatás 2010. január 1-jétől történő biztosítására a közbeszerzési eljárást indítsa
el.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: 1. pont esetében azonnal, 2. pont esetében 2009. szeptember 30.

Napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: A Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
Alapító Okiratának és Módosító Okiratának hiánypótlás utáni jóváhagyása. Kérdés, észrevétel
a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs – aki elfogadja az alapító okirat
módosítását, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
84/2009.(VIII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát, valamint a Módosító okiratát az Alapító
Okirathoz az előterjesztés szerint elfogadja, és a Társulási Tanács általi jóváhagyását
támogatja.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 3.) pontja:
Szentgyörgyi József: Óvodai csoportlétszám túllépésével kapcsolatos 66/2009 sz. KT
határozat módosítása.
Az előterjesztésben két határozati javaslat van. Újabb létszámgondok vannak az óvodában,
hiszen a januári 3 éves kort betöltőket már nem tudjuk felvenni. A létszámgond megoldása
újabb feladata lesz a Képviselő-testületnek, megpróbálunk erre a későbbiekben javaslatot
tenni. Kérdés, észrevétel a határozati javaslatokkal kapcsolatban?
Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatokat. Az első: „Halásztelek Város
Képviselő-testülete a 66/2009. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Tündérkert Óvodába maximálisan felvehető
gyermeklétszámot összesen 344 főben határozza meg, ebből 264 gyermek a székhelyre (2314
Halásztelek, Óvoda utca 1) 80 gyermek pedig a telephelyre (2314 Halásztelek, Iskola utca 2)
vehető fel. Az indítható csoportok számát a Képviselő-testület változatlanul hagyja. A
Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda alapító okiratát a fentiek szerint módosítja.”
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen, 1 fő nem
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
85/2009.(VIII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a 66/2009. (VI.25.) számú Képviselő-testületi
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Tündérkert Óvodába maximálisan felvehető
gyermeklétszámot összesen 344 főben határozza meg, ebből 264 gyermek a székhelyre (2314
Halásztelek, Óvoda utca 1) 80 gyermek pedig a telephelyre (2314 Halásztelek, Iskola utca 2)
vehető fel. Az indítható csoportok számát a Képviselő-testület változatlanul hagyja. A
Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda alapító okiratát a fentiek szerint módosítja.
Szavazás eredménye: 12 fő igen, 1 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: A következő határozati javaslat: Halásztelek Város Képviselő-testülete
a 66/2009. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Halásztelek Város Képviselő-testülete kérelmezi az Oktatási Hivatalnál a Tündérkert Óvoda
székhelyén (2314 Halásztelek, Óvoda utca 1.) az alábbi óvodai csoportok esetében a
maximális csoportlétszám 20%-os túllépésének engedélyezését a feltüntetett létszámok szerint
– és itt a táblázatban kerültek meghatározásra az egyes csoportok létszámai, összesen 10
óvodai csoport van.
Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen, 1 fő nem
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
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86/2009.(VIII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a 66/2009. (VI.25.) számú Képviselő-testületi
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Halásztelek Város Képviselő-testülete kérelmezi az Oktatási Hivatalnál a Tündérkert Óvoda
székhelyén (2314 Halásztelek, Óvoda utca 1.) az alábbi óvodai csoportok esetében a
maximális csoportlétszám 20%-os túllépésének engedélyezését a feltüntetett létszámok
szerint:
Sorszám

Csoport megnevezése

Az adott csoport létszáma, amelyre az
Oktatási Hivataltól engedélyt kér a
Képviselı-testület
27

1.

Bambi
Kiscsoport

2.

Madárka középső
Csoport

27

3.

Csiga középső-csoport

27

4

Delfin Nagy csoport

20 (a csoportszoba mérete alapján)

5.

Maci
Középső-nagycsoport

27

6.

Kipp-kopp kicsi-mini csoport 27

7.

Teknős
Kis-középső-csoport

28

8.

Halacska nagy- csoport

26

9.

Csibe
kicsi-mini-csoport

27

10.

Pillangó
Középső-nagycsoport

27

Szavazás eredménye: 12 fő igen, 1 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 4.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának és Alapító Okiratának jóváhagyása.
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Tartalmilag változás nem történt a Társulási megállapodásban, bekerültek település-azonosító
sorszámok, illetve Szigethalom címe sem volt pontosan beírva az anyagba. Kérdés, észrevétel
a kiküldött anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a pontosított
Társulási megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13
fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
87/2009.(VIII.19.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 58/2009. (VI.25.) számú
határozatával már jóváhagyott - Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás pontosítás utáni módosított Társulási Megállapodását és az Alapító Okiratát, a
határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert urat a társulási megállapodás, és az
alapító okirat aláírására.
Melléklet: Társulási megállapodás, alapító okirat.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, nyílt ülésünket bezárom.

Kmf.
Baloghné dr. Nagy Edit jegyző távollétében:

Jordánné Besenyei Mária
igazg. irodavez.

Szentgyörgyi József
Polgármester
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87/2009.(VIII.19.) számú határozat melléklete:
„TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testülete
székhely: 2316 Tököl, Fő u.117.,
képviseli: Hoffman Pál polgármester,
Település azonosító: 1329823, Törzsszám: 393298
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1.,
képviseli: Szentgyörgyi József polgármester,
Településazonosító: 1309690, Törzsszám: 393319
Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete
székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u.10.,
képviseli: Fáki László polgármester,
Település azonosító: 1327713, Törzsszám: 393331
mint a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás alapító tagjai
(továbbiakban: Tag és együttesen: Tagok) között a mai napon és helyen az alábbi
feltételekkel.
PREAMBULUM
A Tagok már több éve együttműködnek a megállapodásban részt vevő önkormányzatok,
valamint Szigetcsép és Szigetújfalu közigazgatási területén keletkezett szennyvizek
elhelyezésében és tisztításában, a működő létesítmények üzemeltetését pedig a TVCS Tököli
Víz-, Csatorna- és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: TVCS kft.) látja el. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai
színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják bővíteni, továbbfejleszteni, amely a
XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt a térségben élő
lakosság számára.
A szennyvíztisztítási rendszer tovább fejlesztéséhez a tagönkormányzatok nem rendelkeznek
elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi támogatás
igénybevételével lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás
keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot
is, illetve azok olyan beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák
végrehajtásához.
A Tagok a Társulás feladatának megvalósítása és az önkormányzati saját forrás kiváltása
érdekében a Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció (KEOP-7.1.2.0-2008-0146)
(továbbiakban: KEOP) keretében igényelhető támogatással kívánják a meglévő szennyvíz –
tisztító rendszert fejleszteni és bővíteni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és
jogi előfeltételeket biztosítani. A pályázat benyújtására és a Tagok képviseletére Tököl Város
Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat lett felhatalmazva.
A kétfordulós támogatási pályázat 1. pályázati fordulójában a Támogató a tag
önkormányzatok megállapodása alapján Tököl Város Önkormányzata, mint gesztor
önkormányzat pályázatát befogadta. Tagok - a közöttük 2008. május 26. napján létrejött
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Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint - kötelezettséget vállaltak arra, hogy a
16/2006.(XII.28.) MeHVM-PM rendelet 11.§(2) bek. e.) pontja alapján – a második fordulós
pályázati dokumentáció benyújtásáig - jogi személyiségű önkormányzati társulást hoznak
létre és a támogatási szerződés Kedvezményezettje, Tököl Város Önkormányzata az őt
megillető jogokat és kötelezettségeket a Társulásra engedményezi .
A Társulás Alapító okirata a Tagok által jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg kerül
aláírásra.
Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulás törzskönyvi bejegyzését követően Tököl Város
Önkormányzata kezdeményezi a Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezetnél
a támogatási szerződés módosítását a Kedvezményezett személye vonatkozásában.
A Közreműködő Szervezet hozzájárulást követően az esetleg már lefolytatott közbeszerzési
eljárások során megkötött vállalkozási/megbízási szerződések módosítását Tököl Város
Önkormányzata megvizsgálja és intézkedik azok módosításáról.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az
arányos teherviselés alapján hozták létre, a Tagok települési önkormányzati feladatainak
hatékonyabb, célszerűbb megoldására, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16.§-a értelmében.
Jelen társulási megállapodás a Tagok ezen együttműködési szándékának megerősítésére
szolgál.
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A társulás neve:
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás
Székhelye:
2316 Tököl, Fő u. 117.
Postacíme:
2316 Tököl, Fő u. 117.
Működési területe:
a társult önkormányzatok közigazgatási területe
A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési,
megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozó
hatáskört, az átruházott hatáskörben a Társulási Tanács gyakorolja.
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai választják a Ttv.12.§ szerint.
A társulás bélyegzője:
- hosszúbélyegző: a bélyegzőn a Társulás neve, címe,
- körbélyegző: körben a Társulás neve, postacíme
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás 2009.szeptember 1. napjától határozatlan időre, de legalább a KEOP projekt
beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jön
létre.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
1. A Ttv.16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkező költségvetési szerv. A Társulás az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) kormányrendelet 15.§ (1) bekezdés a) pontja és a 15.§ (3)
bekezdése szerint az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel
rendelkező, a 14.§ (1) bekezdés a) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
2. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait saját pénzügyi, számviteli és
adminisztratív szervezeti egysége Pénzügyi Iroda néven látja el.
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3. Társult Települési Önkormányzatok megbízásából Tököl Város Önkormányzata - az
alapítók képviseletében - intézkedik a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál
történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.
IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS
TAGJAI FELADATAI
IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KEOP támogatási
szerződésben foglalt rendelkezéseket, az irányadó magyar jogszabályokat, különösen a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) és a Ttv.
rendelkezéseit veszik figyelembe.
Az Ötv. 8. § (1) bekezdése a helyi közszolgáltatások körébe sorolja a csatornázás megoldását,
amelyről a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény 4.§-a alapján a települési
önkormányzatok kötelesek gondoskodni.
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.
A Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében kiküszöbölnek minden, a
hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást
akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, kötelezettségvállalásuk
megszegéséhez vezetne.
Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a KEOP támogatásokra vonatkozó
előírásokat, a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra
fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésbe foglalt mindennemű,
például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a
pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodásban
rögzített elveket és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját
hatáskörben történő jogszabályalkotás, illetve határozathozatal mind olyan feladatok, melyek
nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen
megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint az önkormányzati
foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára (rendeletekre) is.
IV/2. Az alapító okiratot aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, tagi önerő
biztosítása érdekében hozták létre a Társulást és annak szervezeteit. Működésük időtartama
alatt, annak keretében a közösen létrehozott közreműködő szervezetek útján az alábbi
feladatok teljesítését vállalják:
IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén:
• Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással.
• Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők.
• Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva,
az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a
rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő
joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi
kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat
határidőre teljesítik.
• Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a jelen
megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a KEOP
pályázatban foglalt rendelkezéseket.
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Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a
közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.), a hatósági árszabályozás előírásait,
valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes
szabályait megállapító rendeletekre;
• Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére
vagy annak biztosítására.
IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen:
• a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése,
így különösen a KEOP programjában való részvétel;
• Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének biztosítására;
• a projekt kidolgoztatása;
• a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
• nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
• közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytattatása
• a minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
• költségfelosztás elfogadása a települések között;
• szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
• tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;
• civil szervezetek bevonása;
• a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem
támogatható a támogatási összegből);
• monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.
IV/2.3. Műszaki területen:
• szennyvízelvezetés műtárgyainak kialakítása;
• szükséges regionális átemelők korszerűsítése, újak létesítése;
• meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, bővítése, iszapvonal véglegesítése;
• helyszín előkészítése és építés;
• együttműködés a kivitelező(k)kel;
• ún. mérnöki (program felügyeletét, műszaki ellenőrzését biztosító), szakértői, építési
és eszközbeszerzési szerződések megkötése;
• műszaki megvalósítás során a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon
követése;
• műszaki átadások-átvételek felügyelete, megvalósulási dokumentáció átvétele;
• a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési
feladatokban való részvétel;
• projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele.
IV/2.4. A Társulás az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:
A tököli szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése, valamint a
szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódó nyomóvezetékek, átemelők építése
Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KEOP támogatás csak a támogatás
iránti kérelem befogadása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal
•
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nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok
tudomásul veszik a KEOP, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.
V. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE
A Társulás tagjai a Ttv. 11. § és 20. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve, a
Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett – az alábbi
feladat- és hatásköröket:
A Társulás az Ötv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott csatornázás megoldása helyi
közszolgáltatási, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) a), b)
pontjában, illetve (2) bekezdés b), c) pontjában meghatározott önkormányzati közszolgáltatási
feladatokat az alapító okiratban meghatározott működési (szolgáltatási) területen
alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és
gazdasági felügyelete mellett végzi.
A társulás fő tevékenysége:
TEÁOR 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése,
TEÁOR 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
TEÁOR 4291 Vízilétesítmény építése
Az alaptevékenység szakágazati besorolása:
370000 Szennyvíz gyűjtése , kezelése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
• a szennyvízkezelő rendszerek és berendezések működtetésével, fenntartásával,
fejlesztésével (amelynek célja a szennyvíz összegyűjtése, kezelése és lerakása);
tisztításával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
• a folyékony és légnemű anyagok elosztását és szállítását szolgáló vezeték és a
kapcsolódó, ezen rendszer szerves részét képező épület, épületszerkezet
építésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
429100 Vízi létesítmény építése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
• a vízi út, kikötői és folyami létesítmény, szabadidős tevékenységet szolgáló
kikötő, hullámtörő gát, zsilip, töltés, völgyzáró gát stb., valamint völgyzáró és
védőgát építésével, illetve a vízi útvonalak kotrásával kapcsolatos bevételeket
és kiadásokat;
• víztermelő kút fúrásával és ásásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat
A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.
VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
Társulás pénzügyi, gazdasági feladatait a III/2. pontban meghatározott saját szervezeti egység
látja el.
A Társulás pénzeszközeit hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli.
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ámr., a Számv.tv., továbbá az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm.
rendelet – továbbiakban Áhsz. – előírásai alkalmazandók.
A Társulás gazdálkodásának belső ellenőrzését a Társulás tagjai, mint alapítók által
létrehozott 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el.
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A Társulás elnöke a bankszámla pénzforgalmáról részletes kimutatást köteles évente legalább
egyszer, illetve a Tagok kérelmére bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani.
A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll. A
társulás vagyona felett a társulás Tagjai a vagyoni hozzájárulásuk arányában rendelkeznek
tulajdonjoggal.
VI.1. A Társulás működésének költségvetési forrása:
A Társulás tagjai a Társulás, mint költségvetési szerv működésének forrásait saját
költségvetésükből jelen megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott arányok szerint
biztosítják. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési
kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet megelőző év december 15.
napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács a határozatáról legkésőbb az adott költségvetési
év január 10. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről
és azok esedékességéről. A Társulás működéséhez szükséges induló támogatási összeget a
jelen megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló
összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési hozzájárulás
mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
jóváhagyásával.
A működési hozzájárulást Tagok egy összegben, az alapítás évében a társulási megállapodás
aláírását követő 30 napon belül a további években legkésőbb folyó év március 15-ig előre
bocsátják a Társulás rendelkezésére.
VI.2. A Tagok által a Társulásba bevitt vagyontárgyak:
A Tagok társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzatok vagyonaként kell
nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona, és arra a
Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
A beruházással létrejövő közművagyon a Társulás törzsvagyona.
A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni
kötelesek.
VI.3. A KEOP projekt megvalósításának és működtetésének finanszírozási forrásai - A
beruházás finanszírozása
Tagok a Társulás pályázataihoz szükséges önrészt az 1. számú mellékletben meghatározott
hozzájárulási arányban biztosítják.
Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készült pénzügyi költség-haszon elemzés –
továbbiakban CBA - szerint a beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek
finanszírozását biztosító forrásösszetétel a következő:
Forrás
Ft
%
237.225.000.15%
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása (önerő)
I/2. partnerek hozzájárulása (idegen forrás)
I/3. bankhitel (idegen forrás)
237.225.000.15%
II. egyéb támogatás: (EU Önerő alap)...
1.344.275.000.85%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás
1.581.500.000.100%
Összesen
Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást, 237.225.000.-Ft, azaz
kettőszázharminc hétmillió kettőszázhuszonötezer forintot hitel felvételével biztosítják.
Tagok felhatalmazzák a Társulást, hogy az Áht. 100/E.§ (2) bekezdése alapján, 237.225.000.Ft összeg erejéig hitelt vegyen fel a projekt jövőbeni bevételeinek terhére. A Tagok a Társulás
által felveendő hitelért kezességet vállalnak.
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VI.4. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hitel törlesztéséhez szükséges önerő
forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási
Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az esedékes önerő rendelkezésre
bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a tag önkormányzat
költségvetési elszámolási számlája ellen azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult.
A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető
pénzintézetüknek a Társulás székhelye szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a
saját forrás teljes összegének megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A
felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek a Társulásnak átadni a
Társulás megalakulását követő 30 napon belül.
Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás
felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat
kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely
önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.
Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jeleni megállapodásban
vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben kötelezetti
késedelembe esik. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk.
megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot
fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
VII. DÍJPOLITIKA
A szerződés IV-V. pontjában megfogalmazott feladatok közül a működtetés gazdasági
alapjainak megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének
ellátásához Tagok az alábbi díjpolitikát kívánják érvényre juttatni.
A projekt keretében megvalósuló víziközmű létesítmények üzemeltetési feladatait – külön
megállapodás alapján – a TVCS kft – végzi.
A Tagok eddigi együttműködése során kötött és a társulás által megfogalmazott díjképzési
elvek az irányadók. Ezek szerint az üzemeltetési díj az alábbi fő tényezőkből áll:
a) A szennyvíztisztító telep üzemeltetési és karbantartási fajlagos költsége valamint a
közművagyonra eső amortizáció minden tagönkormányzatnál azonos mértékű.
b) A szennyvíz elvezető hálózat üzemeltetési és karbantartási fajlagos költsége a
tagönkormányzatok eltérő adottságai függvényében változó mértékű. Az egyes
településekről érkező szennyvizet a szennyvíztisztító telep kapacitás bővítésére és
technológiai
fejlesztésére
vonatkozó
projekt
befejezéséig
az
érintett
önkormányzatoknak az átadási pontokon mérhetővé teszik.
A díjpolitika kialakításánál az önkormányzatok figyelembe veszik a Tagok eddigi saját
hatáskörben kialakított ár- és szolgáltatási rendszerét.
A közszolgáltatási díj megállapítása során az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7-18.§-ainak rendelkezéseire és a hatályos önkormányzati rendeletekben foglaltakra
kell figyelemmel lenni.
A díjmegállapításnak ki kell terjednie a közszolgáltatás teljesítésének gyakoriságára és
módjára, a teljesítés helyének és a díjfizetési feltételeknek, illetve módoknak a
megállapítására. A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, a
szennyező fizet elvet és a szennyvíz (illetve ivóvíz) mennyiségét figyelembe véve kell
meghatározni.
Tekintettel arra, hogy jelen társulási megállapodás keretein belül díjmegállapítási hatáskör
átadás nem történik, Tagok a fenti, közösen kidolgozandó elvek alapján, az egységes
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díjtarifából kiindulva kötelesek saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formájában a
közszolgáltatási díj megállapítására.
VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen alapító okirat aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak
meg:
Szervezeti rendszer:
1. A Társulás irányító szerve: Társulási Tanács
2. A Társulás felügyeleti szerve:
Társult Települési Önkormányzatok Képviselőtestületei
3. A Társulás és a támogatási projekt pénzügyi, gazdasági, adminisztratív szerve:
Pénzügyi Iroda
4. A Társulás működési és pénzügyi ellenőrzési szerve: Felügyelő Bizottság
5. A Társulás vezetője, képviselője: Társulási Tanács Elnöke
A Társulás mint projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt
elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által
megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a
Támogatási Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a
megtett lépésekről utólag a Tagoknak, és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles. Azon
jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási
Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes
egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy
a vonzáskörzetükhöz tartozó önkormányzatokat a döntésről tájékoztatják.
VIII/1. Társulási Tanács
A Ttv. 11.§-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok
képviselő-testületei által delegált polgármesterek összességéből áll.
Valamennyi Tag egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált
képviselőt visszahívhatja.
A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban a beruházáshoz történt hozzájárulás
arányában állapítják meg azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem
rendelkezhet a szavazatok több mint 50%-ával.
Az egyes önkormányzatokra jutó beruházási összeg és az ahhoz igazodó szavazati jog
mértékét a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. A szavazati arányok a beruházás
megvalósulását követően is változatlanok maradnak.
A Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.
VIII/1.1. A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a) a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
díjazásuk megállapítása,
b) a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c) Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői
vélemények figyelembe vételével,
e) Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése
szükséges,
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f) az alapító okirat módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése
szükségeltetik,
g) Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép
hatályba,
h) Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves
mérlegének elfogadása,
i) az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási szerződések
megkötése,
j) döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 1.000.000,-Ft-ot
meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget,
k) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
l) a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,
m) a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás
a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében.
n) Támogatási szerződés elfogadása, annak módosítása.
o) Új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, ha a Székhely Önkormányzat nem
tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének
VIII/1.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek mindegyike jóváhagyta az alapító okiratot, megválasztotta képviselőjét, és a
Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza.
A Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés
napját megelőzően legalább 15 nappal korábban a napirendi pontok megjelölésével. A Tanács
ülésén új napirend felvételére csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi tag jelen van és a
napirendi pont felvételéről egyhangúan döntenek.
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen
van, és a jelenlévő tagok a szavazatok több mint 2/3-ával rendelkeznek.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli
időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Társulás Tagjának Képviselő-testülete eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált
képviselő helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt
megismételt ülésre is kiterjed.
A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával
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döntenek.
A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. A VIII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h.,
i., pontokban foglalt esetekben az Ötv. 15.§-ában meghatározott minősített többségre
vonatkozó szabályok alapján meghozott határozat szükségeltetik.
Társulási Tanács tagjainak egybehangzó igen szavazata szükséges:
• a Társulás elnökének, elnökhelyettesének, felügyelő bizottság elnökének és tagjainak
megválasztásához,
• a társulási megállapodás módosításához,
• a társulás megszűntetéséhez,
• a társult tagok hozzájárulása mértékének megállapításához
• a Társulás vagyoni elmeinek kiadásához, átadásához,
• a szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének kiválasztásához,
• hitel felvételéhez,
• a Társulási Tanács ülésén új napirend felvételéhez,
• a Társulás tagjának kizárásához
• szennyvíztisztítási díj megállapításához.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza
az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által
felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök
megküldi a Társulás székhelye szerinti Államháztartási Hivatalnak.
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a Társulás tagjainak. A
Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási
Tanács tagjai a hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban tájékoztatni az őket
delegáló önkormányzatokat.
VIII/1.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács Elnökét első alkalommal a Társulási Tanács, tagjai sorából az alakuló
ülésen, minősített többséggel választja meg határozatlan időre.
Az elnök, elnökhelyettesek megbízatása polgármesteri tisztségének betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a) képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok előtt,
b) a Társulás számlavezetéséről gondoskodik,
c) intézkedik a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi
nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az Alapító
okirat módosítását követő 15 napon belül,
d) irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
e) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
f) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
g) a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
h) ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
i) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
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működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
j) ellátja mindazon feladatokat, melyet az alapító okirat, illetve a Társulási Tanács
számára előír,
k) benyújtja a KEOP pályázat második fordulójához szükséges dokumentumokat a
Közreműködő Szervezethez,
l) a támogatási szerződést a Tagok nevében aláírja.
m) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet,
n) aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel a kötendő
szerződéseket
o) biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt
lezárását követő 5 évig,
p) kijelöl egy kapcsolattartó személyt a Pénzügyi Iroda munkájának segítésére.
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási
kötelezettséggel - jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet létrehozására
a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a Pénzügyi
Irodával.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, az Áht. 97.§ (1)
bekezdésében meghatározott felelősséggel. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a
polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási
Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó költségeket a befizetett
működési hozzájárulás fedezi.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
- polgármesteri tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács
ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az
elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések
irányadók.
A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel helyettesíti.
VIII/2. Pénzügyi Iroda
A Társulás a projekt pénzügyi, gazdasági, adminisztratív végrehajtó szervezetként Pénzügyi
Irodát hoz létre.
Az Iroda létrehozásáig a gesztor önkormányzat polgármesteri hivatala látja el a projekt
végrehajtásához kapcsolódó feladatokat.
Az iroda éves feladattervét és az éves működésének költségeit is tartalmazó költségvetését, az
ennek végrehajtásáról szóló beszámolót a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság előzetes
véleményével ellátva – a Társulási Tanács hagyja jóvá.
Az iroda működését a Társulási Tanács és a Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni.

18
A Pénzügyi Iroda vezetője felelős a Társulás és projekt pénzügyi, gazdasági feladatai
végrehajtásáért.
IX.

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletére az elnökhelyettes jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét
önállóan írja alá.
X.

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE

Tagok jelen alapító okirattal az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet(Ámr.) 13. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a Társulás felügyeleti
szerveként a Társult települési önkormányzatok képviselő-testületeit jelölik ki.
A felügyeleti szerv köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,
valamint az Ámr.-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A Társulás tagjai a társulás működését – az alapító okiratban meghatározottak szerint –
célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
A Tagok polgármesterei évente legalább egyszer a képviselő-testületüknek beszámolnak a
Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A Társulási
Tanács tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett
tevékenységükről.
XI. Felügyelő Bizottság
A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének
és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szerveként az önkormányzatok képviselő testületei
által határozatban foglaltak szerint megjelölt személyekből, 3 főből álló Felügyelő
Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke:
Szigethalom Önkormányzatának delegáltja
A Felügyelő Bizottság tagjai:

Tököl Önkormányzatának delegáltja
Halásztelek Önkormányzatának delegáltja
A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
A Felügyelő Bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén – a Felügyelő Bizottság részletes
ügyrendjében foglaltak szerint – Halásztelek Önkormányzatának delegáltja helyettesíti.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A Felügyelő Bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
A Felügyelő Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is
ülésezik.
A Felügyelő Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban
hívja össze.
A Felügyelő Bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél
egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon
belül nem teljesíti.
Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a
Felügyelő Bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az
ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető.
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A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok valamennyien jelen vannak.
Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a
tagok 2/3-adának jelenléte esetén határozatképes.
A Felügyelő Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
A Felügyelő Bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a
Pénzügyi Iroda köteles megtenni minden félévet követő 15. napig.
A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre:
• a Pénzügyi Iroda munkájának ellenőrzése,
• az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
• a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről
beszámoló készítése,
• a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
• a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése,
• a Társulási Tanács felhatalmazása alapján dönt a Pénzügyi Iroda költség- és
munkatervében nem szereplő váratlan, előre nem látható kiadások pénzügyi
fedezetének engedélyezése tekintetében.
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a
jegyzőkönyvvezető ír alá.
XII.

A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI

A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvényben foglaltak az irányadók.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács elnöke
jogosult.
XIII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi
szabályokat.
XIII/1 A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal
csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, és a Közreműködő
Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik
meg, illetve az aláírástól számított hat éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a három,
illetve a hat éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.
A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal
- lehet. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott
döntést a Tag képviselő-testülete legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a
Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor
köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.
A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal
csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal és a Közreműködő
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Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. A felmondást elhatározó döntés
meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által befizetendő önrész teljes
összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben
érvényesíteni fog.
A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra
vonatkoztatják.
Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás
arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő
kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani.
Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett
előkészítési költséget, a Társulás működéséhez szükséges működési hozzájárulás összegét
valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy Társulás
tagja részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő
kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás
kivált tagját - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg.
XIII.2. Tagi kizárás
Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a
teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Tagok több mint fele
minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a
Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének
elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben
az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
XIII.3. Tagfelvétel
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell,
hogy a testület a jelen alapító okirat rendelkezéseit magára nézve teljes egészében
kötelezőnek ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához
ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata.
A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás Alapító okiratát módosítani kell és a változást a
Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához be kell jelenteni.
XIV. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A jelen megállapodás hatálya a projekt megvalósítására, a meglévő és a beruházással
létrejövő közművagyon üzemeltetésére terjed ki.
A Társulás megszűnik, ha:
• valamennyi Tag elhatározta a Társulás megszűntetését;
• a Tagok száma két főre csökken;
• bíróság jogerős döntése alapján.
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A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással
elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a
Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk
arányában tartoznak felelősséggel.
A vagyon átruházására, a Társulás megszűnését követő 90 napon belül kell a Társulási
Tanácsnak javaslatot kidolgozni a tagi önkormányzatok képviselő testületei felé. A
javaslatnak a projekt megvalósulása utáni tényleges és a tagok anyagi hozzájárulásának
mértékével meggyező megosztást kell tartalmaznia. A vagyonfelosztási szerződést a tagi
önkormányzatok képviselő testületei minősített többséggel hozott határozatával hagyható
jóvá.
Tagok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3) bekezdése szerint a
Társulás megszűntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely rendelkezik a
megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.
XV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. Jelen
projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a
kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi
feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés
céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra,
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok
elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására
kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz,
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése
biztonságának megőrzésére is.
XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el.
Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok képviseletére
jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi
képviselőket.
A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet
bízhat meg.
Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy
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egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem
érintett - része teljes hatályban fennmarad.
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Ráckevei Bíróság kizárólagos illetékességének
vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és indokolt esetben a Közreműködő Szervezetet.
Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni.
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, illetve annak végrehajtására kiadott 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet
az irányadó.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulás létrejöttéhez a törzskönyvi nyilvántartásba vétel
szükséges.
A fentiek szerint ezen szerződést a Tagok 15 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Részletes költségfelosztás, tulajdoni hányad, az egyes önkormányzatokra
jutó önrész összege, a szavazatok száma és megosztása
2. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
3. számú melléklet: Társulás működéséhez szükséges induló működési hozzájárulás összege
és megosztása
Tököl, 2009. …………..
………………………………………
… …………………………………
Tököl Város Önkormányzata
Halásztelek Város Önkormányzata
Hoffman Pál polgármester
Szentgyörgyi József polgármester

……………………………………… …

Szigethalom Város Önkormányzata
Fáki László polgármester
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1.sz. melléklet
Részletes költségfelosztás, tulajdoni hányad, az egyes önkormányzatokra jutó önrész
összege, a szavazatok száma és megosztása
A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő tételes költségek:
RMT
nettó
(eFt)

Megnevezés

RMT
ÁFA
(eFt)

RMT
bruttó
(eFt)

Halásztelek végátemelőjétől nyomóvezeték Tököli új átemelőig és Pesti
úti átemelő átalakítása
269.900
Tököli új átemelő és új nyomócső a szennyvíztisztító telepig
120.800
Szennyvíztisztító telep III. ütem bővítés, korszerűsítés
760.200
Tisztított szennyvíz bevezetés Duna sodorvonalába
239.400
1.390.300
Építés összesen
111.200
Tartalék 4% az építésre
Tartalékkal növelt építési költség
1.501.500
Járulékos költségek (II. forduló)
80.000
PR
7.500
Projektmenedzsment (közbeszerzéssel együtt)
17.300
FIDIC mérnök (3%)
45.000
Tervezői művezetés (1%)
7.500
Könyvvizsgálat
2.700

53.980 323.880
24.160 144.960
152.040 912.240
47.880 287.280
278.060 1.668.360
22.240 133.440
300.300 1.801.800
16.000
96.000
1.500
9.000
3.460
20.760
9.000
54.000
1.500
9.000
540
3.240

Fejlesztés összesen

316.300 1.897.800

1.581.500

Az egyes önkormányzatokra jutó nettó önrész összege:
Forrás
Saját forrás (a maximális támogatás (85%) elnyerése
esetén)
A támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás
Összesen
Kapacitás
Halásztelek
Tököl
Szigethalom

700
700+400=1.100
700
2.500 m3

Az egyes önkormányzatok tulajdoni hányada:
Szigethalom 43%
Tököl
35%
Halásztelek 22%
Szavazati arányok:
Szigethalom 43 szavazat
Tököl
35 szavazat

Ft
237.225.000.-

%
15%

1.344.275.000.-

85%

1.581.500.000.-

100%

Önrész összege
66.423.000.104.379.000.66.423.000.237.225.000.-
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Halásztelek 22 szavazat
A szavazati arányok a beruházás megvalósulását követően is változatlanok maradnak.
………………………………………
Tököl Város Önkormányzata
Hoffman Pál polgármester
………………………………………
Halásztelek Város Önkormányzata
Szentgyörgyi József polgármester

………………………………………
Szigethalom Város Önkormányzata
Fáki László polgármester

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A TÖKÖLI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP
KAPACITÁSBŐVÍTÉSE ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSÉRE,
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a
Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(Ttv.) 16.§-a által meghatározott társulási jog alapján, Tököl szennyvíztisztító telepének
kapacitásbővítése és technológiai fejlesztése, a közszolgáltatás színvonalának javítása
érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében
jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, mint jogi személyiségű költségvetési
szervet hoznak létre, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV törvény rendelkezéseinek megfelelően.
A költségvetési szerv neve:
Székhelye:
Létrehozásának időpontja:
Működési területe:
Működési köre:
Alapítók, a Társulás tagjai:

Irányító szerve:

Vezetőjének kinevezője:

Irányító szervének vezetője:

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás
2316 Tököl, Fő u. 117.
2009. szeptember 1.
alapító önkormányzatok közigazgatási területe
közműépítés, szennyvíz gyűjtése, kezelése
Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testülete
(székhely: 2316 Tököl, Fő u.117.; képviseli: Hoffman Pál
polgármester)
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete
(székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1. képviseli:
Szentgyörgyi József polgármester)
Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete
(székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u.10.,
képviseli: Fáki László polgármester)
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa
Székhelye: 2316 Tököl, Fő u. 117.
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa az önkormányzatok
társulásáról szóló 1997. évi CXXXV. törvény 12. §
alapján választja elnökét
a Társulási Tanács elnöke
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Jogállása:

Alaptevékenysége:

Alapvető szakfeladata:

Tevékenységének jellege:

Gazdálkodási jogköre:
Gazdálkodási feladatait ellátja:

a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkező, az
előirányzatai feletti rendelkezései jogosultság tekintetében
teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
a megállapodásban részt vevő önkormányzatok
közigazgatási területén keletkezett szennyvizek
elhelyezése és tisztítása a Tököl szennyvíztisztító telep
bővítésével, a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése, a
megvalósítás kivitelezőjének kiválasztása, a projekt
megvalósításának felügyelete.
370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése,
422100 Folyadék szállításra szolgáló közmű építése,
429100 Vízilétesítmény építése
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008.évi CV. törvény 16.§ (1).bekezdés d.) pontja
szerinti közszolgáltató költségvetési szerv, azon belül
közüzem
teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv
Saját szerve, a Pénzügyi Iroda. A Társulás jogszerű
működésének ellenőrzését a Társulás tagjai, mint alapítók
pénzügyi bizottságaik tagjai sorából felkért 3 tagú
Felügyelő Bizottság látja el a Társulási Megállapodásban
foglaltak szerint

Feladatellátását szolgáló vagyon: saját bevételek ( tagdíj)
támogatásból befolyó pénzösszeg
Vagyon felett rendelkező szerv:
Szakmai és törvényességi
Felügyeleti szerve:
Vállalkozási tevékenysége:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya:
Létrehozásának időtartama:

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa
Társult Települési Önkormányzatok Képviselő-testületei
nem folytat
munkaviszony
határozatlan

A jelen alapító okiratot Tököl Város Önkormányzata a ……………….számú határozatával,
Halásztelek Város Önkormányzata az …………………. számú határozatával, Szigethalom
Város Önkormányzata a ……………… számú határozatával hagyta jóvá.
Tököl, 2009. …………………..
………………………………………
Tököl Város Önkormányzata
Hoffman Pál polgármester
………………………………………
Halásztelek Város Önkormányzata
Szentgyörgyi József polgármester”

………………………………………
Szigethalom Város Önkormányzata
Fáki László polgármester

