Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 15én, 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén.
Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége (Halásztelek, Szent László tér 1.).
Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Erdődi Sándorné, Fekete Violetta, Dr.
Fodor József, Dr. Füredi Béla, Hanfeldt István, Horváth Lajos, Kiss Miklós, Lengyel Izabella,
Sipos Tibor, Tolnai József, Végváriné Nyíri Lídia képviselők, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző.
Igazoltan távol: Török Istvánné alpolgármester, Kardos Zoltán képviselő.
Megjelent meghívottak: Schvarzenberger Györgyné mb. péü. irodavez. Babos István műsz.
előadó, Juhász Zoltánné igazgató, Urbán Miklósné óvodavez. Török Mátyás péü. b. tagja,
Fodor Pálné belső ellenőr, Fülöp Olga könyvvizsg. h.,Acélvári Attila HATE Kft.
ügyvez.igazg.
Napirend előtt:
1./ beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő – fontosabb
eseményeiről.
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József: Szeretettel köszöntöm a vendégeket, üdvözlöm a Képviselő-testület
tagjait. A mai testületi ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy a testület határozatképes.
Alpolgármester asszony külföldön van, Kardos Zoltán kimentését kérte, Dr. Fodor József és
Dr. Füredi Béla jelezte, hogy késni fognak.
Két jegyzőkönyv hitelesítőt szeretnék felkérni - Lengyel Izabella és Hanfeldt István
képviselők jelentkeznek. Aki a hitelesítőket el tudja fogadni, kérem, jelezze! Megállapítom,
hogy a testület 9 fő igen szavazattal elfogadja a hitelesítők személyét.
(Dr. Fodor József képviselő megérkezett.)
Napirend előtti tájékoztató következik. Három olyan esemény történt, amely az augusztus 20ai testületi ülés után volt.
- Átadták a 14 utca aszfalt-burkolatát, ennek a számlázása megtörtént.
- Elindult a Bolgárkertész utca felületi javítása, és elindult a temető parkolójának
kialakítása.
A lejárt határidejű határozatok ismertetése:
- Az aug. 19-i testületi ülésen a Képviselő-testület Acélvári Attilát bízta meg a HATE
Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával, Urbán Miklós felmondása után.
- A Képviselő-testület döntött az ünnepi testületi ülésen a díjak átadásáról, - a díjak
átadása az ünnepi testületi ülésen megtörtént.
- Képviselő-testület döntött a DR. GON Bt-vel kapcsolatban, hogy dec. 31-ig
meghosszabbítja az ügyeleti ellátás szerződését, - ez folyamatban van.
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A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy egyeztessen Szigethalommal és
Tököllel az ügyeleti ellátás működtetéséről. Az egyeztetés megtörtént a tököli
polgármester visszajelzett, hogy számszaki adatokat kér, - ezt Dr. GON Bt elkészítette,
az adatszolgáltatásnak eleget tettünk.
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának a
módosítását elfogadta a testület – az aláírás megtörtént.
A Képviselő-testület döntött az óvodai férőhely létszámnöveléséről. A megengedett
létszámra az óvoda feltöltése megtörtént.
A testület már többször módosította a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és az Alapító Okiratát.

Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban.
Erdődi Sándorné: Szeretném megköszönni az augusztus 20-i ünnepséget, nagyon jó volt a
szervezés, nagyon jól sikerült ez az ünnep.
Szentgyörgyi József: A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e módosítási
javaslata a Képviselő-testületnek? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk a napirendi pontok
elfogadásáról. Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontokat.

Napirendi pontok:
1) A 2009. évi költségvetés II. módosítása.(írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2) Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.(írásos anyag kiküldésre
került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjának - a 25/2008.(XII. 19.) rendelet 1. számú
mellékletének módosítása. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
4) Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosítására. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
5) A 9/2009.(III.27.) gyermekvédelmi rendelet módosítása. (írásos anyag kiküldésre
került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
6) ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft. szerződésének meghosszabbítása. (írásos anyag
kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
7) Az óvodai tanévindítással kapcsolatos tájékoztatás. (szóban)
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető
8) Tököli szennyvíztisztító bővítésére megalakuló Társulás Alapító Okirata, a Társulási
Megállapodás és mellékleteinek jóváhagyása. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
9) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évi fordulójához. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
10) Az ÁMK régi épületrészek fűtéskorszerűsítésére megnyert pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindítása. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
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11) Döntés a Halásztelki Hírmondó lapszámemeléséről. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
12) A Hunyadi Mátyás Általános Iskola és az ÁMK tanévindításával kapcsolatos
tájékoztató. (szóban)
Előterjesztő: Juhász Zoltánné igazgató

Zárt ülés:
1. Családgondozói álláspályázatokkal kapcsolatos döntés. (a pályázatok a hivatalban
megtekinthetőek)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az első napirendi pontunk a 2009. évi költségvetés II. módosítása.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2009. évi költségvetés II. sz.
módosítását, - határozati javaslat: A Pénzügyi Bizottság javasolja Halásztelek Város
Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet II. sz. módosításának a
végrehajtott módosítások után 1.725.940 e. Ft-os összeg elfogadásával.
Szentgyörgyi József: A bizottság egyhangúlag elfogadta. Kérdés, észrevétel a napirendi
ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a testület
7 fő igen, 3 fő nem szavazattal nem fogadta a javaslatot.
A 2009. évi költségvetés II. sz. módosítása nemleges elfogadásának mik a következményei?
Kérdezem Fodor Pálné belső ellenőrtől.
(Dr. Füredi Béla képviselő megérkezett.)
Fodor Pálné: Írásban leadtam a véleményemet. Gyakorlatilag VI. 30-ával kellett megtenni
ezt a módosítást. Minden olyan központosított előirányzat, illetve korábbi Képviselő-testületi
döntések helyretétele történt a módosításban. Javasoltam a Képviselő-testületnek a 2009. évi
költségvetés II. sz. módosítását, mivel megfelel a költségvetés szerkezeti rendjének.
Szentgyörgyi József: Újra fel kell tennem szavazásra, mivel ez egy végrehajtott költségvetési
módosítás, az elmúlt testületi döntések kerültek beillesztésre. Formailag a korábbi testületi
döntések átvezetése történik, kérem a szavazás megismétlését.
Kérem, Képviselő-társaimat szavazzunk a 2009. évi költségvetés II. sz. módosításáról, aki
egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 8 fő igen, 3 fő nem szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:

Halásztelek Város Önkormányzata
16/2009.(IX.16.) rendelete
a 2009. évi költségvetés 2/2009.(II.12.) rendeletének módosításáról
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Napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2. napirendi pontunk beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2009. I. félévről szóló teljesítést.
Megkaptak a belső ellenőri és a könyvvizsgálói jelentést is. A bizottság elfogadta, és
elfogadásra javasolja Halásztelek Város Önkormányzatának a 2009. év I. félév
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját.
Horváth Lajos: A %-os adatokról és a teljesülésről szeretnék tájékoztatót kapni – belföldi
kiküldetések teljesüléséről.
Szentgyörgyi József: A Pénzügyi Bizottságon felmerült ugyanez a kérdés – 2009. február 1jétől változott az költségtérítés szabályozása, az 514191-en az egyéb gépkocsi költségtérítés
üzemanyag-kategóriába tartozott eddig. Jogszabály változása miatt azonban közlekedési
költségnél kérik elkönyvelni, és belföldi kiküldetésként, - ezért van az, hogy átkerült az
514131-es sorba. Ezt a következő költségvetési rendelet módosításánál fogjuk a helyére tenni.
Az első 6 hónap teljesítését, ha megnézzük a hivatalnál 44.9 %-os az éves teljesítés.
Amennyiben nincs további kérdés, észrevétel, aki egyetért a Pénzügyi Bizottság
határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 8 fő igen, 3 fő nem szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
91/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi költségvetés
I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
Szavazás eredménye: 8 fő igen, 3 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 3. napirendi pontunk a Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjának –
a 25/2008.(XII.19.) rendelet 1. számú mellékletének módosítása. Átadtuk Pest Megyének ezt
a feladatot, jogi átadás év végével történik. Kérik az 5 %-os ÁFA átvezetését.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja a
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról, a szolgáltatási díj megállapításáról szóló
25/2008.(XII.19.) rendelet 1 sz. mellékletének módosítását az előterjesztés szerint.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel a bizottság határozatával kapcsolatban? Aki egyetért
a Pénzügyi Bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata
17/2009. (IX.16.) rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról, a szolgáltatási díj
megállapításáról szóló 25/2008.(XII.19.) rendelet módosításáról

5

Napirend 4.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 4. napirendi pontunk javaslat a Helyi Építési Szabályzat
módosítására. Szeretném elmondani elöljáróban, hogy röplapot terjesztett valaki Halásztelken,
aki ellen megtetettük az első lépéseket. Azt állította, hogy a Képviselő-testület a Diófasor
utcától délre lévő területek Lk7-es övezeteit át kívánjuk sorolni mezőgazdasági övezetbe.
Jogilag erre nincs is lehetőség, és teljesen ellentétes ennek a Képviselő-testületnek a
szándékával. Ez a testület 2006-ban már úgy döntött, hogy a Diófasor és a reptér közötti
terület településhez történő felzárkóztatását támogatja. Napirenden sincs ez a kérdés a mai
testületi ülésen. Három módosítás van napirenden – eddig engedélyeztük az egy építési telken
kialakított 2 háznak a külön-építését. Ezt kívánja megváltoztatni a testület, lehet ikerházat
építeni egy telekre, de csak egybe. Csak a sarok-telkekre engedélyezzük, ahol biztosított a két
háznak a külön kijárása. Ezen kívül a kerítés-szabályozás történik a régi rendszerhez való
visszatéréssel. Gondolom, sokan ezért jöttek el, - szerettem volna ezt tisztázni, mielőtt
rátérnénk a napirendi pont tárgyalására.
Dr. Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a bizottság elfogadja, és a
testületnek elfogadásra javasolja Halásztelek Város Önkormányzata 8/2005.(IV.06.) HÉSZ
rendeletének előterjesztés szerinti módosítását.
Sipos Tibor: A szórólapban korábban felmerült a lehetőség, hogy a testület át akarja
minősíteni a területek besorolását. Nem az van leírva, hogy most akarja átminősíteni a
területeket ezen az ülésen. A lakosság részéről komolyan felmerült az aggodalom a reptérrel
kapcsolatosan. Igen nagy zajt okoznak, ezzel kapcsolatban az önkormányzat mit lépett?
Ismereteim szerint 1212 aláírás gyűlt össze. Ennek most itt van a fóruma, vagy pedig egy
későbbi testületi ülésen kerül majd szóba?
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja
Halásztelek Város Önkormányzatának a HÉSZ 8/2005.(IV.06.) rendelet előterjesztés szerinti
módosítását.
Szentgyörgyi József: A repülőtérrel kapcsolatban megkerestem a reptér vezetését, a helyi
szabályzatban benne van, hogy 11.30 és 13.30 között nem lehet repülni. A repülési szabályzat
betartása a rendőrség hatáskörébe tartozik. Az említett időn belül minden egyes repülésről
feljelentést fogok tenni a rendőrségen, rendőrségi eljárást fogok kezdeményezni. Sipos úrnak
bármilyen módosító javaslata van a repüléssel kapcsolatban, akkor azt napirendre vesszük, de
most ebből nem készültünk. Amennyiben most van javaslata a Képviselő Úrnak, akkor ezt
beszéljük meg az egyebek napirendi pontban.
Sipos Tibor: Akkor ezzel a kérdéssel kapcsolatban a következő testületi ülésen kerül sor a
megbeszélésre, megfelelő előterjesztés után.
Szentgyörgyi József: Igen, napirendre vesszük, amennyiben a Képviselő Úrnak van
előterjesztése.
Aki egyetért a HÉSZ módosításával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2009. (IX. 16.) rendelete
a HÉSZ 8/2005. (IV. 6.) rendelet módosításáról
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Napirend 5.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk a gyermekvédelmi rendelet módosítása.
A Szociális Bizottság javaslatot tett arra, hogy ameddig nincsen Halásztelken bölcsőde, addig
a 2-3 év közötti gyermekek szüleinek nyújtsunk szociális támogatást.
Végváriné Nyíri Lídia: A bizottság a 9/2009.(III.27.) rendelet módosításával kapcsolatban az
alábbi határozati javaslatokat elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja:
1. „Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkot a térítéses
bölcsődei ellátást igénybe vevők támogatására „A gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 9/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet” módosításával.”
Szavazás eredménye: 4 fő igen
2. „Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi térítési díj
támogatás finanszírozására 1.500 eFt-ot biztosít a költségvetésben a Szociális
Bizottság környezetvédelmi, illetve egészségfejlesztési kerete átcsoportosításával.”
Szavazás eredménye: 4 fő igen
El szeretném még mondani, hogy az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, ez 85 e. Ft-ot jelent.
Szentgyörgyi József: Két szavazás lesz, először a rendelet módosításáról szavazunk, utána a
térítési díjról. Aki a rendeletalkotással egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11
fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2009. (IX.16.) rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2009. (III. 27.) rendelete módosításáról

Szentgyörgyi József: Aki egyetért erre az évre az 1.500 e. Ft-os keret biztosításával – az
intézményi térítési díj támogatás finanszírozására, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 9 fő igen, 2 tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot
hozza:
92/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi térítési díj támogatás
finanszírozására 1.500 eFt-ot biztosít a költségvetésben a Szociális Bizottság
környezetvédelmi, illetve egészségfejlesztési kerete átcsoportosításával.
Szavazás eredménye: 9 fő igen, 2 tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 6.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 6. napirendi pontunk az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft.
szerződésének meghosszabbítása.
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Dr. Füredi Béla: A bizottság a Halásztelki Köztemetőt üzemeltető ELOHIM Kegyeleti
Szolgáltató Kft. kegyeleti közszolgáltatási szerződése határidejének 2017. március 31-ig
történő meghosszabbítását elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki a bizottság
határozati javaslatát elfogadja, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
93/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Halásztelki Köztemetőt üzemeltető ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató
Kft. kegyeleti közszolgáltatási szerződése határidejét 2017. március 31-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a Polgármester urat a szerződés aláírására.
Szavazás eredménye: 11 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Zoltán Miklós: Köszönjük szépen a testület támogatását.
Szentgyörgyi József: Mi is köszönjük, további jó munkát kívánunk.

Szentgyörgyi József: Az ÁMK tanévindítása - napirend megtárgyalását tegyük át egy későbbi
időpontban, mivel a meghívó kiküldésével problémák voltak, ezért az Igazgató Asszony jelezte,
hogy késni fog. Így a következő napirendi pontunk az óvodai tanévindítással kapcsolatos
tájékoztató következik.

Napirend 7.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az óvodai tanévindítással kapcsolatos tájékoztatás.
Urbán Miklósné: Beindítottuk az idei évet, feltöltöttük teljes létszámmal az óvodát. Ennek
ellenére 6 fő 3 éves korát betöltött kisgyermek elutasító határozatot kapott. Mind a 6
kisgyermeknek az anyukája GYES-en van, várják az üresedést. A januárban születettek közül
egyet sem tudtunk felvenni, nincs férőhely. Reménykedünk, hogy szeptemberben sok gyermek el
fog menni iskolába, a Lámpás Óvodát is sok gyermek fogja jövőre elhagyni. Így jövőre talán be
fognak férni a 3 éves korú gyermekek az óvodánkba. Az 1 %-os bevételekből a karácsonyi
ajándékvásárlást meg fogjuk tudni oldani. Egy szülőkkel együtt lévő farsangi mulatságot fogunk
csinálni.
(Kiss Miklós képviselő elment.)
Szentgyörgyi József: Aki az óvodai tanévindítással kapcsolatos tájékoztatással egyetért, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
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94/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Halásztelki Tündérkert Óvoda tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatóját
elfogadja.
Szavazás eredménye: 10 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Mivel Dr. Fodor József képviselő úrnak el kell mennie, ezért, kérem, hogy
a Tököli szennyvíztisztító bővítésére megalakuló Társulással kapcsolatos napirendi pont
tárgyalását vegyük előre.

Napirend 8.) pontja:
Szentgyörgyi József: Akkor a következő napirendi pontunk a tököli szennyvíztisztító bővítésére
megalakuló Társulás Alapító Okirata, a Társulási Megállapodás és mellékleteinek jóváhagyása.
Szentgyörgyi József: A Tököli Szennyvíztisztító Társulását megtárgyalta a Pénzügyi
Bizottság, megadnám a szót a bizottság elnökének, mert a társulás megalakulásának a
pénzügyi jóváhagyását is jelenti:
Erdődi Sándorné: A bizottság több határozatot is hozott az első:
1. „Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete
szerint Szigethalom és Halásztelek Város Képviselő-testületeivel közösen, Tököl és
Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás néven, önálló jogi személyiségű
társulást hoz létre.
Ez az egyik, - a másik:
2. A határozat mellékleteként csatolt Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az alapító Okirat aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Valamint a harmadik:
3. visszavonja az 58/2009.(VI. 25.) számú határozatát, ezzel a határozattal egyidőben. Ez
az első határozati javaslatunk.
Erdődi Sándorné: Ez az első határozati javaslat.
Szentgyörgyi József: Ez három határozati javaslat.
Erdődi Sándorné: Igen
Füredi Béla: Az Ügyrendi Bizottság a Tököli szennyvíztisztító bővítésére megalakuló
Társulás Alapító Okirata, és a Társulási Megállapodás, valamint a mellékleteinek jóváhagyása
kapcsán az előterjesztett határozati javaslatoknál az alábbi pontosítások végrehajtását
javasolja a testületnek jóváhagyásra:
a.) Az első határozati javaslat 3. pontját a 87/2009.(VIII.19.) határozattal kéri a bizottság
kiegészíteni.
b.) A második határozati javaslatban a Polgármester úr anyja neve helyesen: Urgyán
Erzsébet.
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c.) A negyedik határozati javaslatban az utolsó mondat helyesen: Török Mátyás elfogadó
nyilatkozata jelen határozat mellékletét képezi. 4 fő igen
Szentgyörgyi József: Az Ügyrendi Bizottság határozatát mellékeljük, hogy a javításokat
tegyék meg.
Szentgyörgyi József: Akkor három szavazásunk van, az első megadnám a szót a bizottság
elnökének.
Erdődi Sándorné: Már elmondtam az önálló jogi személyiségű társulás létrehozása ez az
első határozati javaslat.
Szentgyörgyi József: Aki a társulás alapító okiratát elfogadja, kérem, jelezze!
Szentgyörgyi József: 10 igennel a testület elfogadta, és az alábbi határozatot hozza:
95/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint
Szigethalom és Halásztelek Város Képviselő-testületeivel közösen, Tököl és Térsége
Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás néven, önálló jogi személyiségű társulást hoz
létre.
A határozat mellékleteként csatolt Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az alapító Okirat aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Szavazás eredménye: 10 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: A második szavazásunk arról szól, hogy a Tököl és Térsége
Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását, annak mellékleteivel
együtt, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, - már a pénzügyi mellékleti tartalommal,
hogy 1.500.000,- Ft-os fedezetvállalást vállal az önkormányzat, amit a tartalékkeret terhére
biztosítunk.
Szentgyörgyi József: Aki elfogadja a pénzügyi mellékletet, kérem, jelezze! Módosítottuk a
két mellékletet. Megállapítom, hogy a testület 10 fő igennel elfogadta, és az alábbi határozatot
hozza:
96/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként csatolt
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását,
annak 1-3. sz. mellékleteivel együtt, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, - a pénzügyi
mellékleti tartalommal, az 1.500.000,- Ft-os fedezetvállalással, amelyet a tartalékkeret
terhére biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Szavazás eredménye: 10 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Szentgyörgyi József: A harmadik határozati javaslat az előző pontban a határozati javaslat
visszavonását jeleníti meg. Aki egyetért azzal, hogy az 58/2009.(VI.25.) határozatunkat
visszavonjuk, kérem, jelezze!
Hanfeldt István: És a 87/2009. (VIII.19.) határozatot is.
Szentgyörgyi József: Köszönöm a kisegítést! Megállapítom, hogy 10 fő igennel a Képviselőtestület elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
97/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2009.(VI.25.) és a
87/2009.(VIII.19.) számú Képviselő-testületi határozatait hatályon kívül helyezi.
Szavazás eredménye: 10 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
(Dr. Fodor József képviselő elment.)

Napirend 9.) pontja:
Szentgyörgyi József: A következő napirendi pontunk csatlakozás a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
Eddig az önkormányzat minden évben - 2000. évtől kezdődően csatlakozott ehhez a
felhíváshoz. Azok kaphatnak pénzügyi támogatást, akik halásztelki lakosok és nappali
tagozaton felsőoktatási intézményben tanulnak, és szociális alapon rászorulnak.
Végváriné Nyíri Lídia: A Szociális Bizottság a testületnek elfogadásra javasolja a
csatlakozást.
Szentgyörgyi József: A bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot támogatja. Kérdés,
észrevétel? Aki egyetért a csatlakozással és a Bursa Hungarica ösztöndíj kiírásához, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi
határozatot hozza:
98/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
Szavazás eredménye: 9 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 10.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az ÁMK régi épületrészek fűtéskorszerűsítésére megnyert pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása.
(Fekete Violetta képviselő megérkezett.)
Erdődi Sándorné: A fűtéskorszerűsítést a Pénzügyi Bizottság a rendkívüli ülésén tárgyalta,
és a következő határozatot javasolja elfogadásra: Halásztelek Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás ÁMK „régi épületrészek” fűtéskorszerűsítése
tárgyában benyújtott és nyertes KMRFT-CÉDE-053/2009. számú pályázat megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárással a 2009. évi közbeszerzési tervét kiegészíti. A közbeszerzés
tárgya: Hunyadi Mátyás ÁMK „régi épületrészek” fűtéskorszerűsítése vállalkozási szerződés
keretében, eljárás típusa: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a becsült érték: nettó 25.
000.000.- Ft, az eljárás indításának tervezett időpontja: 2009. szeptember 16.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármester urat a
közbeszerzési eljárás megindítására.
Szentgyörgyi József: Augusztus végén megnyertük a pályázatot. Az októberi fűtési szezon
beindítása előtt megpróbáljuk a felújítás nagy részét lebonyolítani. Régi lemezradiátorok
vannak az iskolában, melyek kb. 30 évesek. A teljes csere január 15-ével zárulna le. Az a cél,
hogy minél hamarabb az energiatakarékos fűtőtestek működjenek az iskolában.
Horváth Lajos: Hogyan működik a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás?
Szentgyörgyi József: 3 árajánlatkérés és tárgyalásos, a pályázat meghatározza a keretet,
igazából a műszaki tartalomban és a határidő-vállalásban lehet különbség a pályázók között.
Az ügyvéd úr az eljárást előkészítette, holnapi nappal megindulhat a közbeszerzési eljárás.
Horváth Lajos: A 3 árajánlatot a hivatal dönti el, hogy kitől kéri be?
Szentgyörgyi József: Igen.
Horváth Lajos: Kérnék egy tájékoztatást, hogy kiktől kérik be az árajánlatot.
Szentgyörgyi József: Rendben. Kérdés, észrevétel a Pénzügyi Bizottság határozati
javaslatához? Amennyiben nincs, aki elfogadja a közbeszerzési eljárás elindítását, kérem,
jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
99/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás ÁMK „régi
épületrészek” fűtéskorszerűsítése tárgyában benyújtott és nyertes KMRFT-CÉDE053/2009. számú pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárással a 2009. évi
közbeszerzési tervét kiegészíti. A közbeszerzés tárgya: Hunyadi Mátyás ÁMK „régi
épületrészek” fűtéskorszerűsítése vállalkozási szerződés keretében, eljárás típusa: hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás, a becsült érték: nettó 25. 000.000.- Ft, az eljárás indításának
tervezett időpontja: 2009. szeptember 16.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármester urat a
közbeszerzési eljárás megindítására.
Szavazás eredménye: 10 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 11.) pontja:
Szentgyörgyi József: Döntés a Halásztelki Hírmondó lapszámemeléséről.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság a Halásztelki Hírmondó lapszámának emelésével
kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot hozza:
A Pénzügyi Bizottság a Halásztelki Hírmondó önkormányzati lap megjelentetési számát 2009.
október 01-től 150 darabbal javasolja megemelni.
A lapszámemelés költségeit a 2010. évi költségvetésében javasolja biztosítani a megemelt
lapszámnak megfelelő költségelőirányzattal.
A 2009. év negyedik negyedévének példányszám növeléséből adódó többletköltséget a
Hírmondóban megjelenő hirdetések bevételeiből javasolja biztosítani.
Szentgyörgyi József: A lakosság számának növekedésével már nem tudunk minden
ingatlanba újságot vinni, ezért szükséges, hogy megemeljük a példányszámot. A HATE Kft
jelezte, hogy nem elegendő a lapszám. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki a Pénzügyi
Bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
100/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Hírmondó
önkormányzati lap megjelentetési számát 2009. október 1-jétől 150 darabbal megemeli.
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében biztosítja a megemelt lapszámnak megfelelő
költségelőirányzatot. A 2009. év negyedik negyedévének példányszám növeléséből adódó
többletköltséget a Hírmondóban megjelenő hirdetések bevételeiből kell biztosítani.
Szavazás eredménye: 10 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Egyebek napirendi pontban kérdés, észrevétel, információ?
Amennyiben nincs, akkor zárt ülés következik.
Szentgyörgyi József: Juhász Zoltánné igazgató asszony megérkezett, ezért a nyílt ülésünket
folytatjuk a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és az ÁMK tanévindításával kapcsolatos
tájékoztatójával.
(Végváriné Nyíri Lídia képviselő elment.)
Értesültem arról, hogy probléma van az elektronikus levelezéssel, megoldjuk, hogy ez a
technikai probléma többet ne álljon elő.

Napirend 12.) pontja:
Szentgyörgyi József: Kérem Igazgató Asszonyt, hogy a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
az ÁMK tanévindításával kapcsolatos tájékoztatóját tartsa meg.
Juhász Zoltánné: Ezt az évet úgy kezdtük, hogy egy kicsit össze kellett magunkat húzni,
mivel az úttörő-házat kiürítettük, elkezdődtek az iskola-bővítési munkálatok. A nyár folyamán
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néhány osztályban lábazatot festettünk, és az egészségügyi festést elvégeztük. A zeneiskola
ebben a tanévben a Somogyi B. úti főépületben kap helyet. Az udvari épületben a
számítástechnikát tanulók kerültek elhelyezésre, délután pedig az esti tagozatos gimnázium
veszi igénybe az épületet, valamint a könyvtár továbbra is itt működik. A személyi
feltételeink szerencsére rendeződtek, két távozó kollégánk helyére két új kolléga érkezett.
A rajzszakosunk helyett egy hasonlóan középiskolai tanári végzettségű textilművész
kolleganő került felvételre, aki tanít az esti iskolában is.
A kémia-biológia szakos kolleganőnk helyére egy biológia-környezettan szakos középiskolai
tanárt sikerült felvennünk.
A sajátos nevelési igényű gyermekeknél az iskolai korrepetálás megoldott, de sajnos a
szakfejlesztés nem megoldott. Ebben az évben különösen sok az olyan tanulónk, aki már az
óvodából is nevelési tanácsadói szakvéleménnyel érkezett, ők 7-en vannak, a másik osztályból
még 2 fő csatlakozni fog hozzájuk. Szükségünk lenne egy fő gyógypedagógusra,
fejlesztőpedagógusra és legalább l egész logopédusra. Az lenne a jó, ha a nevelési tanácsadó
részéről egy utazó, fejlesztő pedagógus járna hozzánk, mert a tanulók töredéke jut el
Szigetszentmiklósra, akiknek erre szükségük lenne.
Az alapfokú művészetoktatási intézményben Hujber Tibor kollegánk megkezdhette
tanulmányait, sikeres felvételi vizsgát tett. Így egy főre csökkent azoknak az oktatóknak a
száma, akik nem rendelkeznek megfelelő szakképzettséggel. Abban is bízunk, hogy most
enyhülnek a szabályok, amelyek a képesítéshez, illetve a minősítéshez kapcsolódnak.
Reméljük, ha be tudjuk adni a kérelmet, akkor kedvező elbírálásban fogunk részesülni.
Egy kollegánk egyetemi tanulmányokat folytat, tanári képzésben vesz rész, taníthat majd a
gimnáziumban is.
Tolnai József: A gimnáziumban az oktatók aránya milyen, mennyi saját oktatónk vesz részt a
képzésben?
Juhász Zoltánné: A magyar-szakos saját, a történelem szakos saját, francia-szakos saját, a
fizika-szakos szintén középiskolai tanár – saját, a művészeti ismereteket oktató – saját, van
egy földrajz-szakosunk, aki szintén saját, de még nem kezdte meg a tanulmányait, de
felvételezik. 2 fő van jelenleg a matematika és a biológiai tanár, aki fogadott.
Tolnai József: Akkor összességében mennyien rendelkeznek középiskolai tanári diplomával?
Juhász Zoltánné: Egy fő kivételével mindenki.
Lengyel Izabella: Mennyi fő jelentkezett gimnáziumba?
Juhász Zoltánné: 31 vő jelentkezett gimnáziumi oktatásra, jelenleg 25 fő van, mert Tökölön
is beindult a gimnáziumi képzés, és a helyiek inkább ott folytatják a tanulmányaikat.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, akkor, aki elfogadja a
tanévindítással kapcsolatos beszámolót, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 9 fő
igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
102/2009.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola és az ÁMK
tanévindításával kapcsolatos tájékoztatót.
Szavazás eredménye: 9 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
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Szentgyörgyi József: Ebben a hónapban lesz még egy rendkívüli testületi ülésünk egy
pályázattal kapcsolatban. 90 %-os támogatásos a projekt, amely szabadidő- és játszótér
kialakítására szól. Az előterjesztést el fogjuk készíteni és szeptember 29-én lesz egy pénzügyi
és egy testületi ülés is. Köszönöm szépen a megjelenést, a mai ülésünket bezárom.
19.30

Kmf.

Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Szentgyörgyi József
polgármester

Jegyzőkönyv hiteléül:

Lengyel Izabella
Képviselő

Hanfeldt István
képviselő
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ELŐTERJESZTÉS
HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2009. SZEPTEMBER 15-EI, ÉS AZ AZT MEGELŐZŐ
PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG VALAMINT
AZ ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRE.

Tárgy: Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának, Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2009.(VI. 25.) számú képviselő-testületi határozatával döntött arról, hogy
Tököl és Szigethalom Város Képviselő-testületeivel közösen Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás néven önálló jogi
személyiségű társulást hoz létre. Határozatával elfogadta a társulás Alapító Okiratát, valamint felhatalmazta a polgármestert az Alapító
Okirat és a Társulási Megállapodás aláírására.
Az első döntést követően az okiratokban pontosításra került sor, melyet a Képviselő-testület a 87/2009.(VIII. 19.) számú határozatával
elfogadott.
Az augusztusi képviselő-testületi ülés előkészítése és összehívása után újabb módosításokat tartalmazó Alapító Okirat illetve Társulási
Megállapodás tervezetet kapott Önkormányzatunk.
Jelen állás szerint a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodás, illetve az Alapító Okirat tartalmi
hiányosságai miatt ezidáig nem jött létre, az okiratok ismételt elfogadása szükséges. Az előzőleg elfogadott Társulási Megállapodáshoz
képest a jelenlegi változat mellékletként tartalmazza a 2009. évi költségvetést, mely kötelezően előírt melléklet. Az Alapító Okiratnak
tartalmaznia kell a megalakulás időpontját, ezt is tartalmazza a jelenlegi változat.
Tekintettel arra, hogy e témában az elmúlt időszakban többféle változat került a Képviselő-testület elé jóváhagyásra - nem a hivatalunk
hibájából -, célszerűnek tartom a korábbi határozatok visszavonása mellett a jelenlegi előterjesztés mellékletét képező Alapító Okirat illetve
Társulási Megállapodás elfogadásáról szóló új határozat meghozatalát.
Fentiek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslatok elfogadását javaslom.

Határozati javaslat:
1.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint Szigethalom és Halásztelek Város
Képviselő-testületivel közösen, Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás néven, önálló jogi személyiségű
társulást hoz létre.

2.

A határozat mellékleteként csatolt Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratát a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az alapító Okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

3.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e határozat elfogadásával egyidőben az 58/2009.(VI. 25.) és a 87/2009.
(VIII.19.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként csatolt Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának az önkormányzatot, mint az Alapító Okirat szerint alapítót képviselő tagjaként Szentgyörgyi
József (anyja neve: Urgyán Erzsébet; lakcíme: 2314 Halásztelek, Nap u. 8.) polgármestert jelöli. A megbízás ellátása határozatlan ideig, a
polgármesteri tisztség betöltéséig áll fenn.
Szentgyörgyi József polgármester elfogadó nyilatkozata jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester

Határozati javaslat:
1. Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként csatolt Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását, annak 1-3.sz. mellékleteivel együtt, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja,
2. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodást aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
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Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Felügyelő
Bizottságába az önkormányzat képviseletében delegált tagként Török Mátyást delegálja. A delegált tag megbízatása határozatlan időre szól, a
képviselő-testület által történő visszavonásig tart.
Török Mátyás elfogadó nyilatkozata jelen határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Mátyás HATE Nonprofit Kft-ben végzett felügyelő bizottsági megbízatását
a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás működésének megkezdésével visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester

Határozati javaslat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás Felügyelő
Bizottságába történő delegálásról szóló 71/2009.(VI. 25.) számú határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester

Halásztelek, 2009. augusztus 27.

Szentgyörgyi József
polgármester

Ellenjegyezte: Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette:
Jordánné Besenyei Mária
Igazgatási irodavezető

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.
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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 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 16. 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.
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.
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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.



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 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
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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.
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.I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása (önerő)
I/2. partnerek hozzájárulása (idegen forrás)
I/3. bankhitel (idegen forrás)
237.225.000.II. egyéb támogatás: (EU Önerő alap)...
1.344.275.000.III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
1.581.500.000.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.
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.

15%

15%
85%
100%
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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.

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 díjtarifából kiindulva kötelesek saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formájában a
közszolgáltatási díj megállapítására.
b)

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 Képviselő-testületei

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,

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,
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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.

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 képviselő-testületeinek 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 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:
o)



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 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,
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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.
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.
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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.
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 képviselő-testületek 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 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 képviselő-testületének 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
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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.
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 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 megállapodást 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
Hoffman Pál polgármester

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

……………………………..
Halásztelek Város Önkormányzata
Szentgyörgyi József 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

53.980

323.880

Tököli új átemelő és új nyomócső a szennyvíztisztító telepig

120.800

24.160

144.960

Szennyvíztisztító telep III. ütem bővítés, korszerűsítés

760.200

152.040

912.240

Tisztított szennyvíz bevezetés Duna sodorvonalába

239.400

47.880

287.280

1.390.300

278.060

1.668.360

111.200

22.240

133.440

1.501.500

300.300

1.801.800

80.000

16.000

96.000

Építés összesen
Tartalék 4% az építésre
Tartalékkal növelt építési költség
Járulékos költségek (II. forduló)
PR

7.500

1.500

9.000

Projektmenedzsment (közbeszerzéssel együtt)

17.300

3.460

20.760

FIDIC mérnök (3%)

45.000

9.000

54.000

Tervezői művezetés (1%)

7.500

1.500

9.000

Könyvvizsgálat

2.700

540

3.240

1.581.500

316.300

1.897.800

Fejlesztés összesen
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

Ft

%
237.225.000.1.344.275.000.1.581.500.000.-

Önrész összege
66.423.000.104.379.000.66.423.000.237.225.000.-

Az egyes önkormányzatok tulajdoni hányada:
Szigethalom
43%
Tököl
35%
Halásztelek
22%
Szavazati arányok:
Szigethalom
43 szavazat
Tököl
35 szavazat
Halásztelek
22 szavazat
A szavazati arányok a beruházás megvalósulását követően is változatlanok maradnak.

15%
85%
100%
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3. sz. melléklet
Társulás működéséhez szükséges induló működési hozzájárulás összege és megosztása
A) A társulás induló költségei
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás

2009. Évi költségvetés
szeptember 1.-től december 31.-ig
adatok e.Ft.-ban

Alapelvek a számításoknál:
A személyi jellegű költségek Bruttó költségek
A dologi kiadások az általános forgalmi adót is tartalmazzák

Működési és beruházási költségek

1.) Személyi jellegű költségek
Projekt menedzser

852

213eFt, 4 hónap

FB tagok

tiszteletdíja

35 eFt, 3 fő 4hónap

420

Gazdasági vezető

800

200 eFt, 4 hónap

Bér és tiszteletdíj összesen

2072

Járulékok

560

Tartalék személyi jellegű költségekre

260

Személyi jellegű költségek összesen

2892

2.) Dologi kiadások
Bejegyzéssel, alapítással kapcsolatos
jogi eljárás költségei

500

Posta, telefon, Internet

150
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Utazási költségtérítések

150

Irodaszer, nyomtatvány

100

Szakmai érdekvédelmi szervezettel

50

együttműködés

Bankköltségek

100

(Számlavezetés, hitelbírálat, stb)

Tartalék, dologi kiadásokra

300

Összes dologi kiadás

1350

3.) Beruházás

375
Eszközök beszerzése
(Számítástechnikai, hírközlési)

Összes kiadás

4617

B) Az induló költségek megoszlása
A költségek aránya

Bruttó költségek

Halásztelek

33,33%

1.539.000.-

Szigethalom

33,33%

1.539.000.-

33,33%

1.539.000.-

100,00%

4.617.100.-

Tököl

Tököl, 2009. …………..
………………………………………
Tököl Város Önkormányzata
Hoffman Pál polgármester
………………………………………
Szigethalom Város Önkormányzata
Fáki László polgármester

………………………………………
Halásztelek Város Önkormányzata
Szentgyörgyi József 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
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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:

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás
2316 Tököl, Fő u. 117.
2009. szeptember 16.
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
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

Irányító szerve:
Vezetőjének kinevezője:
Irányító szervének vezetője:
Jogállása:

Alaptevékenysége:

Alapvető szakfeladata:

Tevékenységének jellege:
Gazdálkodási jogköre:

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

Gazdálkodási feladatait ellátja:

Feladatellátását szolgáló vagyon:
Vagyon felett rendelkező szerv:
Szakmai és törvényességi
Felügyeleti szerve:
Vállalkozási tevékenysége:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya:
Létrehozásának időtartama:

saját bevételek ( tagdíj)
támogatásból befolyó pénzösszeg
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 …./2009 (VIII.31.) számú határozatával, Halásztelek Város Önkormányzata az
…./2009 (IX.15.) számú határozatával, Szigethalom Város Önkormányzata a …./2009 (VIII.27.) számú határozatával hagyta jóvá.
Tököl, 2009. …………………..
………………………………..
Tököl Város Önkormányzata
Hoffman Pál polgármester

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

……………………………..
Halásztelek Város Önkormányzata
Szentgyörgyi József polgármester

