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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2013. június 19-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi  Balázs  polgármester,  dr.  Tóth  Ferenc,  Rajcsányi  László  József,  Kovács  Ferenc, 
Szilasy László, Laki Ferenc képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag 
jelen  van.  Ujfalusi  Pál  képviselő  úr  jelezte  távolmaradását.  Javaslatot  teszek  a  jegyzőkönyv 
hitelesítőkre Rajcsányi László József és Szilasy László testületi tagok személyére. 

A képviselő-testület  a  jegyzőkönyv hitelesítők személyére  tett  javaslatot  6  igen szavazattal 
elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a napirendet a meghívó szerint. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy 
egyéb napirendi pontra van-e javaslat.

Laki Ferenc képviselő
Már  beszéltem  Jegyző  úrral  telefonon.  Valami  törvényt  kéne  csinálnunk  az  SZMSZ-be  vagy 
valamibe,  mert  nagyon  komoly  pénzbírságok mentek  el  itt  a  faluban.  Például  szemétlerakodás, 
rekultiváció, amit személyi utasítások alapján végeztek el emberek. Szavazzunk meg egy személyi, 
anyagi felelősséget. Ideje lenne már.

Somogyi Balázs polgármester
Ez a napirendi pont az egyebekben fog szerepelni.  

Dr. Lakos László jegyző
A téma az egyebek napirendi pontba belefér, különösen azt figyelembe véve, hogy ez egy szóbeli 
javaslat.  Egy előterjesztést  kellene  készítenie  a  hivatalnak arra  vonatkozóan milyen  féle  anyagi 
felelősségvállalás,  felelősségre  vonás  lehetséges.  Érdemben  tárgyalni  most  nem  fogja  tudni  a 
testület, mert súlyos következményei vannak, és nagyon alapos előkészítést igényel. Javaslom, hogy 
képviselő úr egyebek napirendi pontban tegye meg a javaslatát.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a napirendet. 

NAPIRENDI PONTOK

1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről
2. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata
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3. A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodás felülvizsgálata

4. A Dészolg Kft. 2013. június 20-i taggyűlésével kapcsolatos határozathozatal
5. A Perkáta II. számú háziorvosi körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata
6. Közbeszerzési terv elfogadása
7. A  KEOP-5.5.0/B  Épületenergetikai  fejlesztések  megújuló  energiaforrás  hasznosítással 

pályázathoz kapcsolódó feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírása
8. A Perkátai Szociális Központ létrehozásával kapcsolatos döntéshozatal
9. A településrendezési eszközök III. módosításával kapcsolatos döntéshozatal
10. Egyebek

Zárt ülés:

1. Ápolási díj megállapítása iránti kérelem elbírálása

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
A napirend tárgyalása előtt a képviselő-testület  előtt  van egy határozati  javaslat,  amely a Győry 
kastély állagmegóvási munkáira vonatkozik. A pályázattal kapcsolatban már döntött a képviselő-
testület. Két pályázatot nyújtott be Perkáta Nagyközség Önkormányzata, egy 3 000 000 Ft összegű 
és egy 7 000 000 Ft összegű pályázatot.  A hiánypótlásban azt kérték, hogy szóljon az önrészről a 
határozat,  ezért  szükséges  a  döntés.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait. 
Amennyiben  nincs,  javaslom  elfogadásra  a  határozati  javaslatot.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

61/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  támogatja  az  NKA 
Építőművészet  és  Örökségvédelem  Kollégiuma  pályáztató  által  a  Perkáta  –  Győry 
kastély állagmegóvási munkák – I. ütem című pályázat benyújtását, melynek 770 000 Ft 
összegű önrészét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első  napirendi  pontunk  polgármesteri  beszámoló  az  aktuális  eseményekről.  A  Mezőföldi  Híd 
Térségfejlesztő Egyesület LEADER pályázatokkal foglalkozik, és pályázati kiírás van érvényben 
négy kategóriában,  összesen  250 000 000 Ft  összegben.  Az összeg 2/3-a  vállalkozásfejlesztésre 
fordítható, a pályázati kiírás már él. 
2013. június 13-án is volt elnökségi közgyűlés. A közgyűlésen négy új perkátai tag kérte a felvételét 
az egyesületbe. Csak az tud pályázaton részt venni, aki az egyesületnek tagja. 
2013. június 3-tól dr. Szűcs Mihály látja el a II. számú háziorvosi körzet feladatait helyettesítéssel.
2013. június 4-én ellenőrizte a Fejér Megyei Önkormányzat a Petőfi S. utca közvilágítás fejlesztés 
pályázatát, mely eredményesen zárult. 
2013. június 14- én és 17-én intézményi évzárók voltak. 
2013. június 16-án Egyházközségi nap és Egyházmegyei Kántortalálkozó volt településünkön.
2013. június 17-én köszöntöttük a 90 éves Kovács Jánosnét. 
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2013. június 19-én tartotta a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon Nagy Zoltán rendőrkapitány és 
Varga Péter főkapitány közbiztonsági fórumát. 
2013. július 6-án a szőlőhegyi keresztnél lesz egy rendezvény. 
2013.  július  14-én  a  József  Attila  utcában  lévő  haranglábnál  lesz  a  hagyományos  Teréz  napi 
ünnepség.  Kérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  az  elhangzottakhoz  van-e  kérdés, 
hozzászólás?

Laki Ferenc képviselő
Sokan megkérdezik tőlem, hogy most a Szűcs doktort ki fizeti?

Somogyi Balázs polgármester
Erről is beszélni fogunk az ötödik napirendi pontban. 

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második  napirendi  pontunk  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodás 
felülvizsgálata. Dr. Szekerczés Anna ügyvédnőt bíztuk meg a társulási megállapodás módosításának 
elkészítésével. A társulásnak jelenleg nyolc tagja van. Május végén arról döntöttünk, hogy 2013. 
június  30-a  után  nem  szűnik  meg  a  szociális  központot  működtető  intézmény,  hanem  2013. 
szeptember 1-jétől fogják a települések vagy önállóan, vagy társulásban ellátni ezt a feladatot. Így 
viszont az önkormányzati  törvény előírásai  értelmében június 30-ig át  kell  alakítani  a Többcélú 
Kistérségi  Társulást.  A munkaszervezet  2013.  június  30-ai  megszűnésével  a  feladatokat  Adony 
Város Polgármesteri  Hivatala látja el.  Az „A” határozati  javaslatban kell  döntenünk a Társulási 
Megállapodás módosításáról. A „B” határozati javaslatban van egy döntési lehetősége a testületnek, 
amelyben meghatározhatja,  hogy mekkora összeget biztosít a társulási feladatok fenntartására az 
elkövetkezendő két hónapban. Javaslom, hogy ez az összeg 100 000 Ft legyen. A „C” határozati 
javaslatban kell elfogadnunk a Megállapodást az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozóan. Kérem a képviselő-testület tagjainak 
a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az „A” határozati  javaslatot,  amely a 
Társulási  Megállapodás  módosítására  vonatkozik.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem,  kézfelemeléssel 
jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

62/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Adonyi  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosításáról  szóló  javaslatot,  és  a  következő 
határozatot hozta:

I. 

Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Adonyi  Többcélú Kistérségi  Társulás 
Társulási  Megállapodását  (továbbiakban:  Megállapodás)  –  a  „Magyarország  helyi  
önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  146.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  
felülvizsgálati  kötelezettségnek  eleget  téve  -  az  alábbiak  szerint  módosítja,  mely  a  XII.  számú  
módosítás: 

1. A Társulási Megállapodás bevezetője „Preambulum” címet nyer, s 1.pont szerinti számozást  
azzal,  hogy az  „alábbiak szerint”  mondatrésze  hatályát  veszti,  míg  a  megfogalmazás  jelen 
időről  múlt  időre  módosul  (alakítják-alakították),  s  a  Preambulum  kiegészül  az  alábbi  2.  
ponttal:

„2. A Társulás  tagjai  a  II/1.  és  II/7.  pontban foglalt  feladataikat  a  jövőben is  együtt  kívánják 
teljesíteni, melyre tekintettel 2013. június 30-napjával, mint kezdő hatállyal a „Magyarország 
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helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. - 87. § - 
95.  §-ai  alapján  a  Társulási  Megállapodás  Mötv.  rendelkezéseivel  összhangot  teremtő 
szabályokat módosítják annak rögzítésével, hogy:

2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos,
2.2. a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan,
2.3. a Társulás keretében ellátott közös feladatvégzés is jogfolytonos.„

2. A Társulási Megállapodás I/1. pontjában a Társulás lakosságszáma 24.602 főről 25.119 főre 
módosul, míg I/2. pontjában a Társulás székhelye „Rákóczi u. 21.” címről Bajcsy-Zsilinszky 
utca 5.” számra módosul. 

3. A Társulási Megállapodás I/3. pontja címe kiegészül a „neve, székhelye, képviselője, 2010.  
január 1-jei állapot  szerinti  lakosságszáma” mondatrésszel,  továbbá a tagi Önkormányzatok 
adatai kiegészülnek az Önkormányzatokat képviselő Polgármesterek megnevezésével s a 2010. 
január  1-jei  lakosságszám  adatokkal,  továbbá  az  I/3.  pont  kiegészül  az  alábbi  utolsó 
bekezdéssel:

„Az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. § (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési  
költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó. „

4. A Társulási Megállapodás I/4. pont második mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi 4.1.-
4.3. pontok lépnek:

„4.1. A Társulás önálló adószámmal és önálló pénzintézeti számlával rendelkezi. 

4.1.1. A Társulás adószáma:15592073-2-07
4.1.2. A Társulás pénzintézeti számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12024009-00116066-

00100005 számú számla 

4.2. A Társulás  költségvetését  a  Társulási  Tanács  önállóan,  költségvetési  határozatban  állapítja 
meg, 

4.3. A  Társulási  Tanács  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó  székhely:  Adony  Város 
Önkormányzata által fenntartott Adonyi Polgármesteri Hivatal –továbbiakban: Polgármesteri 
Hivatal  -  útján  gondoskodik  a  Társulás  költségvetésének  végrehajtásáról,  mely  ellátja  a 
Társulás – s az általa fenntartott Intézmény - pénzügyi gazdálkodási feladatait is. „

5. A  Társulási  Megállapodás  I/6.  pontjában  a  „Magyar  Köztársaság”  megnevezés  helyébe 
„Magyarország” megnevezés lép, I/7. pontja „az ezzel a jogkörrel megbízott elnökhelyettese” 
mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a képviseletét az alelnök” mondatrész, míg „a társulási  
tanács által megbízott társulási tanács tag.” mondatrésze helyébe „a korelnök” mondatrész lép.

6. A  Társulási  Megállapodás  I/8.  pont  „vállalnak”  mondatrésze  múlt  időre  –  „vállaltak”  – 
módosul,  s  a  8.  pont  egyidejűleg  kiegészül  a  „mely  kötelezettségnek  eleget  tettek” 
mondatrésszel.

7. A Társulási  Megállapodás  I/9.  pont  „illetve  a  helyi  önkormányzati  általános  választásokat 
követő hat hónapon belül felülvizsgálják.” mondatrésze hatályát veszti, egyidejűleg a 9. pont 
kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„A Társulásból történő kiválás, avagy kizárás a Társulási  Megállapodás módosítását nem igényli,  
ezen tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a Megállapodásban szerepeltetni. „

8. A Társulási Megállapodás I. Fejezete kiegészül az alább 12.-15. pontokkal:

„12. A Társulás székhely önkormányzata: Adony Város Önkormányzata 
2457Adony, Kossuth L. u. 4. sz.
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13. A Társulás által fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv neve, székhelye:
Adonyi Kistérségi Szociális Központ – továbbiakban Intézmény – 

2431 Perkáta, Bocskai utca 2. sz. 

A Társulás által az Intézmény fenntartása jogfolytonos. 

14. A Társulás szakágazati besorolása:
841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége. 

15. A Társulás alaptevékenységei szakfeladati rend szerint:

Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat 

száma
15.1. Önkormányzatok  és  társulások 

általános  végrehajtó  igazgatási 
tevékenysége

841126

15.2. Idősek nappali ellátása 881011
15.3. Gyermekjóléti szolgáltatás 889201
15.4. Szociális étkeztetés 889921
15.5. Házi segítségnyújtás 889922
15.6. Családsegítés 889924”

9. A Társulási  Megállapodás II/1.  pont  „oktatás,  nevelés”  első francia  bekezdése,  s  a  francia 
bekezdéseket követő bekezdése hatályát veszti. 

10. A Társulási Megállapodás II/2. pont:
• első  bekezdése  első  mondata  a  „gazdálkodó  szervezetet”  mondatrészt  követően  kiegészül  a 

„nonprofit gazdálkodó szervezetet, egyéb szervezetet” mondatrésszel, 
• második  bekezdése  második  mondata  kiegészül   „A  költségvetési  szerv  fenntartói  jogának  a 

Társulás részére átadása esetén az” mondatrésszel, 
• második  bekezdése  harmadik  mondata  „vezető”  mondatrésze  helyébe  a  „helyi  önkormányzati 

költségvetési szerv vezetője” mondatrész lép, 
• második bekezdése utolsó mondata, valamint a harmadik és negyedik bekezdése hatályát veszti. 

11. A Társulási Megállapodás II/3.  pont  „feladat” mondatrésze helyébe „feladatok” mondatrész 
lép,  egyidejűleg  a  3.  pont,  a  3.  pont  a),  e),  h)  és  m)  pontja  szövegezése  feltételes  módú 
szövegezésre  módosul, b), c), d), f), i), j) k), l) és n) pontjai, s a 3. pont utolsó bekezdése 
hatályát veszti, továbbá a 3. pont p) pontja kiegészül a „Megkeresése esetén” mondatrésszel. 

12. A  Társulási  Megállapodás  II/6.  pontja,  II/7.  pont  a)  pontja  „jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtást” szövegrésze, a II/7. pont b)-g) pontjai, s II/8. pontja hatályát veszti. 

13. A Társulási Megállapodás III/1. pont „mondják” mondatrésze helyébe „mondták” mondatrész 
lép,  az  „ahhoz  történő  csatlakozásukat”  mondatrésze  hatályát  veszti,  míg  a  „bármikor  
csatlakozni lehet.” mondatrésze helyébe „a csatlakozást a társult Önkormányzatok – a XII/5. 
pontban foglaltakra figyelemmel -  nem teszik lehetővé.” mondatrész lép. 

14. A Társulási  Megállapodás  III/3.  pont  második  francia  bekezdése  „azt  a  társulás  tagjaival” 
mondatrésze  helyébe  „a  Társulási  Tanáccsal”  mondatrész  lép,  harmadik  francia  bekezdése 
„Társulás  tagjainak  több  mint  a  fele”  mondatrésze  helyébe  pedig  a  „Társulási  Tanács” 
mondatrész  lép,  s  a  harmadik  francia  bekezdés  szövegezése  az  „ismételt  felhívásra” 
mondatrészt követően kiegészül „a X/5.1. pont szerinti” mondatrésszel. 

15. A Társulási  Megállapodás  III/4.  pont  első  és  második  bekezdésében  a  „kilépő”  „kilépés” 
mondatrészek helyébe a „kiváló”, „kilépő” mondatrészek lépnek. 

6



16. A Társulási Megállapodás III/7. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés 
lép:

„A Társulás megszűnik, ha:

7.1. annak  közös  megegyezéssel  történő  megszűnését  valamennyi  tag  minősített  többséggel 
meghozott képviselő-testületi határozattal kimondja, 

7.2. a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul, 
7.3. a bíróság jogerős döntése alapján,
7.4. törvény erejénél fogva.”

17. A  Társulási  Megállapodás  III/8.  pont  címében  a  „szabályok”  mondatrész  „alapszabályok” 
mondatrészre módosul, s a 8. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel:

„A további szabályokat a XI. pontban foglaltak állapítják meg. „

18. A Társulási  Megállapodás IV/2.  pont  harmadik  francia  bekezdésében az  „elnökhelyettesei” 
mondatrész helyébe „alelnök” mondatrész lép,  továbbá a 2. pont ötödik és hatodik francia 
bekezdése hatályát veszti. 

19. A Társulási Megállapodás V/2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés 
lép:

„A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a Képviselőtestületek a 
Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják.

A  polgármester  akadályoztatása  esetére,  annak  időtartamára  a  delegált  személy  az  őt 
helyettesítő  alpolgármester,  vagy  az  adott  település  képviselőtestületének  a  polgármester 
helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott képviselőtestületi tag. 

A  helyettesként  eljáró  alpolgármester  vagy  képviselőtestületi  tag  jogai  és  kötelezettségei 
azonosak  a  polgármester  jogaival  és  kötelességeivel.  A  Tanács  ülésén  a  szavazati  jog 
gyakorlásához a résztvevő helyettesnek – közokiratba, avagy teljes bizonyító erejű okiratba  
foglalt - eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. „

20. A Társulási Megállapodás V/3. pont hatodik francia bekezdése hatályát veszti, a tízedik francia 
bekezdés  szövegezése  az  „alapítói,”  mondatrészt  követően  kiegészül  az  „irányító  szervi” 
mondatrésszel,  s  a  3.  pont  kiegészül  „-  a  tag  kizárásáról  döntés”  utolsó  előtti  francia 
bekezdéssel.

21. A Társulási Megállapodás V/4. pontjában az ülések száma „4”-ről „6” ülésre módosul, míg az 
V/5.  pont  „ezzel  a  feladattal  megbízott  elnökhelyettes  illetőleg  a  Társulási  Tanács 
helyettesítéssel  megbízott  tagja”  mondatrésze hatályát  veszti,  helyébe  az  „alelnök,  illetőleg 
mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács korelnöke” mondatrész lép. 

22. A Társulási Megállapodás V/6. pont:
• második francia bekezdése „napirendet” mondatrésze helyébe „az ülés összehívásának indokát” 

mondatrész lép, 
• harmadik francia bekezdése „ellenőrzéséért” mondatrésze helyébe a „felügyeletéért” mondatrész 

lép,  míg  a  „felelős  szerv” mondatrészt  követően kiegészül  az  „– ülés  összehívásának indokát  
tartalmazó –„ mondatrésszel, 

• s kiegészül „az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával” 
szövegezésű utolsó francia bekezdéssel. 

23. A Társulási Megállapodás V/7. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„A  Társulási  Tanács  ülésén  a  társult  Önkormányzatok  jegyzői  tanácskozási  joggal  részt 
vehetnek. „
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24. A  Társulási  Megállapodás  V/8.  pont  a)  és  b)  pontja  hatályát  veszti,  helyébe  az  alábbi 
szövegezés lép:

„a) zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor,  valamint vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás esetén;

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak  
visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt  ülést  rendelhet  el  a  vagyonával  való  rendelkezés  esetén,  továbbá az  általa  kiírt  pályázat  
feltételeinek meghatározásakor,  a pályázat  tárgyalásakor,  ha a nyilvános tárgyalás  a Társulás  
vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt  
vezető jegyző, s az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek jelen.”
25. A  Társulási  Megállapodás  V/9.  pont  „és  a  jelen  lévő  tagok  által  képviselt  települések 

lakosságszáma  meghaladja  a  Társulást  alkotó  települések  lakosságszámának  egyharmadát.” 
mondatrésze hatályát veszti, továbbá a 9. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: 

„A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.„

26. A  Társulási  Megállapodás  V/11.  pont  első  bekezdése  szövegezése  a  „döntését  ülésén,”  
mondatrészt követően kiegészül a „nyílt  szavazással,” mondatrésszel, második, harmadik és 
negyedik  bekezdése 11.1.-11.3.  pontozást  nyer,  míg  negyedik  és  ötödik bekezdése hatályát  
veszti.

27. A Társulási Megállapodás V/11.1. pont „és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát,” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „melynek hiányában a Társulási Tanács  
a javaslatot elutasította.” mondatrész lép.

28. A  Társulási  Megállapodás  V/11.2.  pont  harmadik  francia  bekezdésében  a  V/8.  pont  „b)” 
pontjára  utalás  „a)  és  c)”  pontokra  történő  utalásra  módosul,  negyedik  francia  bekezdése 
„fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása.”  mondatrésze  hatályát  veszti, 
helyébe az „ügyében.” mondatrész lép, s a V/11.2. pont kiegészül „a tag kizárásához” utolsó 
francia bekezdéssel. 

29. A  Társulási  Megállapodás  V/11.3.  pont  első  bekezdése  „annyi”  mondatrésze  helyébe  „5” 
mondatrész lép, „a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát, és az általuk” mondatrésze „a  
Társulásban részt vevő tagok által” mondatrész lép, s a 11.3. pont szövegezése kiegészül a 
„melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította” mondatrésszel. 

30. A Társulási Megállapodás V/11. pontja kiegészül az alábbi 11.4. – 11.7. pontokkal:

„11.4. A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart:

 a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára, 
 továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben.

Ugyanazon  ügyben,  egy ízben lehet  név  szerinti  szavazást  javasolni  és  tartani.  Nincs  helye  név 
szerinti szavazásnak:

 bizottság létszáma és összetétele, 
 avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben. 

11.5. A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 8. pontban meghatározott ügyekben.

11.6. A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a Szervezeti 
és Működési Szabályzat rendelkezik. 

11.7. A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. Amennyiben a 
szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási Tanács bármely tagja 
kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. „
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31. A Társulási Megállapodás V/12. pont első mondata „helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény17. § /1/, /2/ bekezdéseiben leírt” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „az Mötv.  
52. § (1) bekezdésében foglalt” mondatrész lép, a második mondata „a társulási tanács által 
felhatalmazott tag” mondatrésze helyébe „a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri 
Hivatalt  vezető  jegyző”mondatrész  lép,  míg  a  harmadik  mondata  helyébe  „A  jegyző 
gondoskodik a jegyzőkönyv   Fejér  Megyei  Kormányhivatal  részére 15 napon belül  történő 
felterjesztéséről. „ mondat lép, s a 12. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

„A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell vezetni. „

32. A  Társulási  Megállapodás  V/13.  pontja  második  mondata  az  „alakuló”  mondatrészt 
megelőzően kiegészül az „első” mondatrésszel, a „mondja” mondatrész múlt időre - „mondta” 
-  módosul, s a 13. pont kiegészül az alábbi szövegezéssel:

„A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló, avagy az  
azt követő első ülésén elfogadja a Társulás:

13.1. Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
13.2. megválasztja alelnökét,  s 
13.3. a Pénzügyi Bizottsága tagjait.„

33. A  Társulási  Megállapodás  VI.  Fejezete  címében  és  VI/1.  pontjában  „elnökhelyettes” 
megnevezés  helyébe „alelnök” megnevezés lép, továbbá a VI/1. pontban a „titkos” szavazás  
„minősített  többségű”  szavazásra  módosul,  a  „két  elnökhelyettest”  mondatrész  helyébe 
„alelnököt”  mondatrész  lép,  a  „meghatározza  a  helyettesítés  rendjét”  mondatrésze  hatályát  
veszti. 

34. A Társulási Megállapodás VII/1. pont második bekezdése szövegezése a „bizottság elnöke” 
mondatrészt követően kiegészül az „és tagjai több mint fele” mondatrésszel, továbbá a VII/2.  
pont második mondata hatályát veszti. 

35. A  Társulási  Megállapodás  VIII.  Fejezet  címe  hatályát  veszti,  helyébe  „A  Társulás 
munkaszervezeti feladatainak ellátása” cím lép, míg a VIII/1. pont első bekezdés „a Társulási  
tanács  költségvetési  szervként  létrehozott  elkülönült  munkaszervezete  látja  el.”  mondatrész 
helyébe a „2013. július 1-jei hatállyal a székhely település Adony Város Önkormányzata által 
fenntartott Adonyi Polgármesteri Hivatal látja el. „ mondatrész lép. 

A  VIII/1.  pont  második  bekezdése  2.  pont  számozást  nyer,  melynek  „munkaszervezet  feladata” 
mondatrésze helyébe a „munkaszervezeti feladatok” mondatrész lép, s a negyedik francia bekezdése 
„közreműködés” mondatrésze hatályát veszti. 

36. A Társulási Megállapodás VIII/2. és 3. pontja hatályát veszti, helyükbe az alábbi 3.-8. pontok 
lépnek, egyidejűleg a VIII/4. pont számozása VIII/9. pontra módosul. 

„3.A költségvetési gazdálkodás körében a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik: 

•  A  Társulás  és  az  általa  fenntartott  Intézmény  költségvetése  tervezésének,  zárszámadás 
tervezetének előkészítése.

• Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése.
• A pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar 

Államkincstár, a kedvezményezett Önkormányzatok, valamint az egyéb szervek felé.
• a tagi önkormányzatok hozzájárulásai felhasználásának elszámolása az Önkormányzatok felé.
• a Társulási Tanács egyedi határozataiban foglalt feladatok végrehajtásának, illetve pénzforgalmi 

elszámolásának elkészítése. 

4. A  Társulási  Tanács  nevében  tett  kötelezettségvállalás,  valamint  utalványozás  pénzügyi  
ellenjegyzésére  Adony Város  Önkormányzata  jegyzője  -  továbbiakban:  Jegyző  -  által  írásban 
kijelölt gazdasági vezetői feladatokat ellátó köztisztviselő jogosult.
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5. A Társulási Tanács, Adony Város Önkormányzata, s a Polgármesteri Hivatal az Adonyi Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Munkaszervezete  megszűnését  követő  naptári  naptól  –  2013.  július  1-jei  
hatállyal - létrejövő külön megállapodás keretében rögzítik:

5.1. A költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők.

5.2. Melyeket  évenként  a  Társulás  éves  költségvetési  tervezetének  ismeretében  a  felek 
felülvizsgálnak

5.3. A Megállapodás mellékletét képezi a megszűnő Munkaszervezet ingó vagyonának leltára.

6. A  Polgármesteri  Hivatal  által  –  a  Társulás  működésével  kapcsolatos  feladatokat  ellátó  – 
foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja. 

A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács tagjaival 
a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult(ak) s köteles(ek), melyről – s a 
változásairól – a Társulási Tanács tagjait tájékoztatja.

7. A  Társulási  Tanács  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Munkaszervezete  költségvetési  
szervet az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. – 11. § (2) bekezdés 
szerinti beolvadással szünteti meg akként, hogy:

7.1. a  munkaszervezeti  feladatok  tekintetében  jogutódnak,  s  azt  ellátó  közalkalmazott  
vonatkozásában  a  Kjt.  25/A.  §-a  szerinti  eljárásra  tekintettel  -  munkáltatói  jogutódnak 
Polgármesteri Hivatal,

7.2. vagyoni jogutódnak a Társulás minősül azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához 
szükséges ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja.

8. Adony  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  Polgármesteri  Hivatal  Alapító  Okiratának 
módosítását 2013. július 1-jei hatállyal a Társulási Tanács a Munkaszervezet megszüntető okiratát  
2013. június 30-i hatállyal a 7. pontban foglalt tartalommal – adják ki.”

37. A Társulási Megállapodás VIII/A. Fejezete hatályát veszti, helyébe az alábbi VIII/A. Fejezet  
lép:

„VIII/A. A Társulás átruházott önkormányzati hatásköre, döntési jogköre.

1. Az  Önkormányzatok  képviselő-testületei  a  Társulást  az  Mötv.  41.  §  (4)  bekezdése  alapján 
átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel:

1.1. Intézményvezető megbízása, annak visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása.

1.2. Az  Intézmény  irányító  szervi  jogköreinek  gyakorlása  az  önkormányzati  feladatellátásra 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított körben.

1.3. ”A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény – továbbiakban: 
Sztv.  –  ,  s  a  „gyermekek védelméről  és  a gyámügyi  igazgatásról”  szóló 1997.  évi  XXXI. 
törvény – továbbiakban: Gyvt.  – mindenkori hatályos rendelkezéseiben foglalt,  a fenntartói, 
irányítói jogkörbe tartozó ügyekben való döntés. 

2. A  Társulás  keretében  az  Intézmény  tevékenységi  körébe  tartozó:  szociális  alapellátások 
intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások, 
azok  igénybevétele  és  a  fizetendő  térítési  díjaknak  önkormányzati  rendeletben  történő 
szabályozására,  s  annak  mindenkori  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelő  felülvizsgálatára 
Adony Város Önkormányzata Képviselőtestülete jogosult.

2.1. A  térítési  díjak  megállapítására,  annak  módosítására  vonatkozó  önkormányzati  rendelet 
tervezetet a Jegyző a Társulási Tanács által javasolt tartalommal Adony Város Önkormányzata 
Képviselőtestülete  napirendet  tárgyaló  ülését  megelőző  30  nappal  korábban  azon  társult 
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Önkormányzatok  (kivéve Adony Város  Önkormányzata)  polgármesterei  részére  küldi  meg, 
amely részt vesz a szociális és gyermekjóléti feladatok valamelyikében. 

2.2. A 2.2. pontban felsorolt  Önkormányzatok Képviselőtestületei soron következő ülésükön, de 
legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyílvánítanak, melyet a 
Jegyző részére írásban megküldenek.

2.3. Amennyiben  a  2.2.  pontban  felsorolt  Önkormányzatok  Képviselőtestületei  a  tervezetben 
foglaltakkal nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását 
megelőzően a Jegyzőnek a Társulási Tanács ülésén kell ismertetnie. 

2.4. Amennyiben az egyetértését  meg nem adó Önkormányzat  Képviselőtestülete indokolásában 
foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett újabb javaslat szerinti 2.1. 
pontban foglalt eljárást ismételten le kell folytatni azzal, hogy a véleményezésre rendelkezésre 
álló időtartam ez esetben 10 nap. 

2.5. Ha a 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületek indokait nem fogalmazzák 
meg,  avagy azt  nem ismertetik,  illetőleg  a  benne  foglaltak  megalapozatlanok,  úgy Adony 
Város Önkormányzat  Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt  megállapító döntésével együtt  az 
eredeti javaslat szerinti tartalommal az önkormányzati rendeletet megalkothatja. „

38. A Társulási Megállapodás X/5. pont második bekezdése szövegezése kiegészül a „I/4.1.2. pont 
alatt  nevesített”  mondatrésszel,  a  harmadik  bekezdés  „Társulás”  mondatrésze  helyébe 
„Társulási Tanács” mondatrész lép, míg a „kizárása kezdeményezhető” mondatrésze helyébe a 
„kizárásáról döntés hozható a III/3. pont szabályai szerint.” mondatrész lép, melyet követően 
az 5. pont kiegészül az alábbi 5.1.-5.4. pontokkal:

„5.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő, avagy 
részben teljesítő Önkormányzattal, Önkormányzatokkal szemben – mely a Társulási Tanács 
elnöke írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz 
eleget kötelezettségének – a Társulási Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás – 
inkasszó – nyújtható  be,  mely eljárás  valamennyi  költsége az  adós önkormányzatot(okat) 
terheli.

5.2. A Tanács elnöki feladatait ellátó polgármester székhelye által érintett Önkormányzat esetén az 
írásbeli felszólításról is a Társulási Tanács dönt. 

5.3. A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a 
számlavezető  pénzintézetüknek  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megnevezését, 
pénzforgalmi  jelzőszámát,  mint  azonnali  beszedési  megbízás  benyújtására  jogosultat  azzal,  
hogy a  tagok a társulási  tagsági  jogviszonyuk fennállásáig a  felhatalmazást  nem vonhatják 
vissza. A felhatalmazás bank által aláírt  egy példányát  kötelesek a Társulási Tanács elnöke 
részére a Megállapodás módosítása hatálybalépését követő 15 napon belül átadni.

5.4. Új számla nyitása esetén az 5.3. pont szerint kell eljárni.”

39. A Társulási Megállapodás X/6. pont „munkaszervezet” mondatrésze helyébe „a Polgármesteri 
Hivatal”  mondatrész,  míg  az  „intézmények,  valamint  a  Társulás  keretében  működő 
intézményfenntartó  társulások  és  az  általuk  fenntartott  költségvetési  szervek”  mondatrésze 
helyébe az „Intézmény” mondatrész lép.

40. A Társulási Megállapodás X/8. pont „– ideértve a munkaszervezet vezetőjét is –„ mondatrésze 
s  „a  Társulás  munkaszervezetének  vezetője  jogosult.  Ha  a  kötelezettségvállalást  és 
utalványozást  a munkaszervezet  vezetője gyakorolja,  ellenjegyzésre  az  általa meghatározott  
személy jogosult” mondatrésze hatályát  veszti,  utóbbi helyébe „a VIII/4. pontban nevesített 
köztisztviselő jogosult.„ mondatrész lép. 

41. A  Társulási  Megállapodás  X/9.  pont  „szervek,  valamint  a  többcélú  kistérségi  Társulás  
keretében működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek 
csak” mondatrész helyébe a „szerv” mondatrész lép, továbbá a X/10. pont  első bekezdése 
„kötelezően létrehozandó” és  „belső ellenőrként”  mondatrészei  hatályukat  vesztik,  második 
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bekezdése „vonatkozó szabályokat maga állapítja meg.” mondatrésze  helyébe pedig „az Mötv. 
önkormányzati bizottságok működésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni” mondatrész lép.  

42. A Társulási Megállapodás X/12. pont utolsó francia bekezdése „1992. évi XXXVIII. törvény 
64/B § /2/ bekezdése” mondatrésze hatályát veszti, helyébe a „mindenkor hatályos törvényben 
meghatározott” mondatrész lép. 

43. A  Társulási Megállapodás X/A. fejezet:
• bevezető  szövegezése  „feladatokat  ellátó”  mondatrésze  helyébe  „az  I/13.  pontban nevesített” 

mondatrész lép, 
• második francia  bekezdése „részben önállóan gazdálkodó” mondatrésze helyébe  az  „önállóan 

működő” mondatrész, míg „munkaszervezete látja el,” mondatrésze helyébe a „munkaszervezeti  
feladatait  ellátó  Polgármesteri  Hivatal  látja  el  munkamegosztási  megállapodás  alapján.
„ mondatrész lép.

• ötödik francia bekezdése „Társulás” mondatrésze „Társulási Tanács” mondatrészre módosul. 

44. A  Társulási  Megállapodás  XI/1.  pont  „–  e  megállapodás  3.  számú  mellékletében  leírt  –
„ mondatrésze, valamint a XI/3. pont hatályát veszti,   egyidejűleg a XI. Fejezet kiegészül az 
alábbi 3.-15. pontokkal:

„3. A Társulás vagyonleltárát a Polgármesteri Hivatal vezeti. 

4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait a III/8. 
pontban foglaltak szerint vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

5. A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével járnak 
el:

5.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani,
5.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni,
5.3. a  tulajdonba  adott  ingatlanok  esetében  –  amennyiben  vagyonmegosztás  során  a 

képviselőtestületeket megillető vagyonrész arra elegendő – az eredeti tulajdonost illeti meg.

6. A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási  
rend szerint el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak 
az esetben tarthat igényt,  ha az nem veszélyezteti  a  Többcélú Kistérségi Társulás feladatának 
ellátását,  -  ebben  az  esetben  a  Társulás  volt  tagját  a  Társulással  kötött  szerződés  alapján  
használati díj illeti meg  - illetve amennyiben tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. 
A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani.

7. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama alatt a vagyoni  
hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból keletkezett Társulási 
közös  vagyon  körére  nézve  keletkezhet,  mely  a  tagsági  jogviszony megszűnése  időpontjától  
érvényesíthető. 

8. A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat igényt,  
amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya alatt a Társulási 
Tanács által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár. 

8.1. Amennyiben  a  vagyon  hasznosítására  vonatkozó  szerződés  alapján  a  vagyonhasználó 
rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló tagot illeti meg. 

8.2. Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére megfizetést nyert s a 
Tanács azt a kivált tagra nézve is „saját erőként” a Társulási vagyon gyarapítására fordította, úgy 
a kivált tagot a használati ellenérték nem illeti meg, mivel azt a Társulási Tanács a vagyontárgy 
létrehozására fordította. 

9. A  Társulási  Tanács  az  általa  pályázati  úton  elnyert  pénzeszközből  vásárolt  közös  vagyonú 
vagyontárgyak  –  meghatározott  feltételek  szerinti  s  ellenszolgáltatás  melletti,  -  egyes  tagi 
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Önkormányzatok   külön  tulajdonába  adásáról  jogosult  dönteni,  melynek  alapján  a  Társulási 
Tanács és tagi Önkormányzat külön megállapodást köt. 

A támogatási szerződés időtartama alatt a közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem adható(k) tagi 
Önkormányzat(ok) külön tulajdonába. 

10. Amennyiben a vagyon szerzéséhez tagi  önkormányzat(ok)  biztosította a saját  erőt,  úgy ezen 
vagyon hasznosítása, avagy értékesítése esetén a bevételnek a saját erő erejéig terjedő összege  
önerőt  biztosító  Önkormányzat  részére  elszámolást  nyer,  melyet  követően  fennmaradó  rész 
képezi a tulajdonközösség megszüntetésének alapját.

11. A Társulás  megszűnése esetén a  Társulás tagjai  a Társulás  közös vagyonát  vagyonfelosztási  
szerződésben osztják fel.

A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselőtestületei minősülnek, 
a  kötelezettségekért  vagyoni  hozzájárulásuk  arányában  felelnek  azzal,  hogy  azok  fedezeteként 
elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál.

12. A felosztás elvei a következők:

12.1. Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat 
létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások).

12.2. Meg  kell  határozni  a  teljes  értéken  belül  az  összes  saját  forrást,  és  azokat  egymáshoz 
arányosítani  kell,  ez  a  tulajdon  az  arányosított  részben  illeti  meg  a  megszűnéskor  az 
önkormányzatot.

13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet  
olyan módon, hogy az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. 
A létrejött vagyon rendeltetése a közfeladatok ellátása. 

14. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a  
Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere 
stb.),  amelyek  a  közfeladat  ellátását  nem veszélyeztetik,  a  célvagyon  a  közfeladat  ellátását  
biztosítja.

15. A  közös  tulajdonban  történő  elszámolásig  a  közfeladatok  ellátása  érdekében  biztosítják  a 
feladatot  ellátó  és  átvállaló  használati  jogát.  A  tulajdonjog  rendezése  során  a  folyamatos 
működtetés  és  feladatellátás  biztosítása  érdekében  a  használati  jog  gyakorlás  átengedése 
feltételeiben állapodhatnak meg.”

45. A Társulási Megállapodás XII. Fejezete első bekezdése 1. pont számozást, második, harmadik  
bekezdése 3.-4. pont számozást, míg a negyedik bekezdés 6. pont számozást nyer, egyidejűleg 
a XII. Fejezet kiegészül az alábbi 2. ponttal:

„2. A Társulási Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő XII. számú módosítása 
2013. június 30-napján lép hatályba.”

46. A Társulási  Megállapodás XII/4.  pontja „a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV. 
törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény,  a  területfejlesztésről  és  területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI.  törvény,  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,” mondatrésze hatályát veszti, helyébe „a  
„Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény,  az 
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény s annak mindenkor hatályos végrehajtási  
jogszabályai,” mondatrész lép. 

47. A Társulási Megállapodás XII. Fejezete kiegészül az alábbi 5. és 7. ponttal:

„5. A  társult  Önkormányzatok  Képviselőtestületei  a  Társulási  Tanács  javaslata  alapján 
kinyilvánítják  szándékukat,  hogy  a  Társulást  meg  kívánják  szüntetni,  melynek  tervezett 
időpontja 2013. augusztus 31-napja. 
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A Társulás megszüntetésének feltétele, hogy:
• a  Társulás  a  vele  kötött  támogatási  szerződések  alapján  jövőbeni  fenntartási,  üzemeltetési 

kötelezettséggel ne rendelkezzen, 
• az  általa  fenntartott  Adonyi  Kistérségi  Szociális  Központ  keretében  teljesített  szociális  és 

gyermekjóléti feladatok ellátására a feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok; és/vagy általuk 
alapított  társulások;  és/vagy önállóan illetőleg közösen fenntartott  intézményeik  a tevékenység  
végzésére jogerős működési engedéllyel rendelkezzenek. 

A  tagi  Önkormányzatok  Képviselőtestületei  a  Társulás  megszűntetéséről  a  fenti  feltételek 
teljesülésével külön alakszerű határozattal döntenek. „

„7. A  Társulási  Megállapodás  2013.  június  30-i  hatályú  XII.  számú  módosítását  a  tagi 
Önkormányzatok  képviselőtestületei  az  alábbi  határozatokkal  hagyták  jóvá  s  foglalták  a 
módosítással egységes szerkezetbe:

Adony Város Önkormányzat Képviselőtestülete ..../2013. /VI..../ számú határozata

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete .../2013. /VI...../ számú határozata

Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete..../2013. /VI. ..../ számú határozata

Iváncsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete ..../2013. /VI. ..../ számú határozata

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete..../2013. /VI. ..../ számú határozata

Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete .../2013./VI./ számú határozata

Pusztaszabolcs Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete ../2013./VI.../ számú határozata

Szabadegyháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete ../2013./VI.../ számú határozata”

48. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete és 1. számú függeléke hatályát veszti. 

II. 

A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt XII. sz. módosítással egységes  
szerkezetbe foglalja. 

III. 

Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás XII. számú 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a  
Polgármestert, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat  
kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: azonnal

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a „B” határozati javaslatot, amely Perkáta Nagyközség számára a Társulás 
működési  költségeinek  fedezetére  biztosítandó  100 000  Ft  hozzájárulást  tartalmazza.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

63/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  „az  Adonyi 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  Munkaszervezeti  feladatainak  ellátására  vonatkozó 
Megállapodás megtárgyalására” vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve 
az alábbi döntést hozza:
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I. 

1. A  képviselő-testület  megállapítja,  hogy  2013.  július  1.-napjától  a  Társulási 
Megállapodás  
VIII/2.-3. pontjában foglalt, a Társulás munkaszervezeti feladatait, s hozzá kapcsolódó 
pénzügyi-gazdálkodási  feladatokat  az  Adonyi  Polgármesteri  Hivatal  látja  el,  mely 
időponttól kezdődően a Társulás működési költségei terhére – lehetőség szerint minden 
hónap 15. –napjáig – az alábbi költségeket átadott működési költségként biztosítja:

 2013. július 1-től havonta 100 000 ,-Ft, 

2. A  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  Munkaszervezete  munkaszervezeti  feladatokhoz  kapcsolódó  külön  leltárban 
szereplő  ingóságainak  használati  jogát  a  munkaszervezeti  feladatok  ellátásához  az 
Adonyi  Polgármesteri  Hivatal  részére  térítésmentesen  biztosítja  azzal,  hogy  azok 
értékesítéséhez, selejtezéséhez a Társulási Tanács döntése szükséges. 

3. A  Társulási  Tanács  a  munkaszervezeti  feladatok  ellátására  vonatkozó  a  határozati 
javaslat  1.  számú  mellékletét  képező  megállapodásban  foglaltakkal  egyetért,  s 
felhatalmazza elnökét a Megállapodás aláírására.

Felelős:Somogyi Balázs
Társulási Tanács elnöke

Határidő: legkésőbb 2013. június 30.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a „C” határozati javaslatot, amely az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási  Tanácsa munkaszervezeti  feladatainak ellátására  vonatkozó megállapodást  tartalmazza. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

64/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  az  Adonyi  Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa  munkaszervezeti  feladatainak  ellátására  vonatkozó 
megállapodást, amely egyrészről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, másrészről Adony 
Polgármesteri Hivatala, harmadrészről Adony Város Önkormányzata között jön létre.

1. számú melléklet

M E G Á L L A P O D Á S
az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

munkaszervezeti feladatainak ellátására

amely  létrejött  egyrészről  az  Adonyi Többcélú  Kistérségi  Társulás  
-  2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 5.  törzskönyvi azonosító száma: 592073, adószám: 
15592073-2-07; KSH száma: 15592073-8411-326-07, képviseli: Somogyi Balázs  Társulási 
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Tanács elnöke -  mint Társulás – továbbiakban: Társulás,

másrészről  az  Adonyi Polgármesteri  Hivatal –  2457  Adony,  Kossuth  Lajos  utca  4., 
törzskönyvi azonosító száma: 361679, adószáma: 15361679-2-07, KSH száma: 15361679-
8411-325-07,  képviseli:  Földi  Ilona  jegyző -  mint  Polgármesteri  Hivatal  –  továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal, 

harmadrészről  Adony  Város  Önkormányzata –  2457  Adony,  Kossuth  Lajos  utca  4, 
törzskönyvi azonosító száma: 727091, adószáma: 15727093-2-07, KSH száma: 15727093-
8411-321-07, képviseli:  Ronyecz Péter István polgármester – mint irányító szerv – jelen 
megállapodást kötő felek együtt: Szerződő felek –  között az alulírott helyen és időben az 
alábbi tartalommal:

1. A Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  „Magyarország  helyi  önkormányzatairól”  szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. – 95. § (4) bekezdése, valamint az Adonyi Többcélú 
Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  VIII/1.  pontja  alapján  a  Társulás 
munkaszervezeti feladatait 2013. július 1-jei hatállyal az Adonyi Polgármesteri Hivatal 
látja el.

2. A  1.  pontban  rögzített  munkaszervezeti  feladatok  a  Társulás  feladatainak 
végrehajtásával és döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok. A Polgármesteri 
Hivatal a munkaszervezeti feladatok tekintetében különösen a következőket végzi:

2.1. Ellátja  a  Társulás  Tanácsa,  állandó  és  eseti  bizottságai  üléseinek  előkészítésével 
kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a döntések előkészítéséről és végrehajtásáról.

2.2. Vezeti a Társulás tagnyilvántartását.

2.3. Ellátja  a  Társulás  és  szervei  működésével  kapcsolatos  ügyviteli  feladatokat,  ennek 
körében  különösen:  gondoskodik  a  meghívó  és  az  előterjesztések  megküldéséről, 
elkészíti az ülés jegyzőkönyvét, nyilvántartást vezet a meghozott döntésekről, értesíti a 
határozattal érintetteket a döntésről.

2.4. Közreműködik  a  Társulási  Megállapodás  II/3.  és  II/7.  a)   pontjában  meghatározott 
közszolgáltatások szervezésében, működtetésében.

2.5. Ellátja  a  Társulás  és  az  általa  fenntartott  Adonyi  Kistérségi  Szociális  Központ   – 
továbbiakban:  Intézmény  -   költségvetésének  előkészítésével,  végrehajtásával,  a 
költségvetési  gazdálkodással  kapcsolatos  feladatokat,  ennek  körében  különösen:  a 
Társulás  és  az  Intézmény  költségvetési  tervezetének  előkészítése,  az 
információszolgáltatás,  pénzforgalmi  jelentések  elkészítése,  utalások  lebonyolítása, 
nyilvántartások vezetése, állami hozzájárulások igénylése, elszámolása, a költségvetési 
beszámoló elkészítése. 

2.6. Nyilvántartja a  Társulás tagönkormányzatai  által  befizetett   működési  költségeket  és 
elkészíti  az  előző  évi  elszámolás  alapján  a  tagönkormányzatok  részére  a 
többletköltségek elszámolását.

2.7. Elvégzi a Társulás szabályzatainak felülvizsgálatát.

2.8. Végzi a Társulás tulajdonában lévő ingóságok leltározását.

2.9. Elvégzi a Társulás pályázataival kapcsolatos elszámolási feladatokat a Közreműködői 
Szervezet,  a  Magyar  Államkincstár,  a  kedvezményezett  önkormányzatok,  valamint 
egyéb szervek felé.

2.10.Kapcsolatot  tart  a  Társulással  közös  feladatellátásban  résztvevő  szervezetekkel, 
intézményekkel.
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3. A Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző munkáltatói jogkörében eljárva kijelöli azon 
köztisztviselőt (köztisztviselőket), aki a Társulással való kapcsolattartásra jogosult(ak). 
A Polgármesteri  Hivatal  a  kapcsolattartásra  jogosult  nevéről  és  elérhetőségéről  a 
Társulást írásban tájékoztatja.

4. A 2.  pontban rögzített  feladatok elvégzéséhez  szükséges  iratokat,  dokumentációkat, 
nyilvántartásokat  és  elektronikus  adatbázisokat  a  Társulás  a  Polgármesteri  Hivatal 
részére részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át. 

5. A Polgármesteri  Hivatal  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Munkaszervezete 
2013. június 30.-napjáig végzett tevékenységéért nem felelős. 

6. Jelen Megállapodás 2013. július 1.- napjától kezdődően határozatlan időtartamú. 

7. A Társulás a Polgármesteri  Hivatal  részére a  2.  pontban rögzített  feladat ellátásáért 
2013. július 1-napjától havi  ……………………,- Ft (azaz …………………………. 
forint) működési költség hozzájárulást (továbbiakban: Hozzájárulás) fizet. A Társulás a 
Hozzájárulás összegét a Polgármesteri Hivatal 12023008-01330889-00100009 számú 
számlájára  átutalással  teljesíti  havonta  előre  a  tárgyhó  15.  napjáig.  Az  első  fizetés 
határideje 2013. július 15. napja.

8. A Hozzájárulás összegét a Szerződő felek minden évben felülvizsgálják és a Társulás 
költségvetési határozatában állapítják meg, melynek elfogadásáig az adott évre szóló 
költségvetési  koncepcióban  meghatározott  működési  költség  1/12-ed  részének 
megfelelő összeget utal működési költségelőlegként a Társulás a Polgármesteri Hivatal 
részére. 

9. A  Polgármesteri  Hivatal a  tárgyévet  követően  a  költségvetési  beszámolóval 
egyidejűleg írásban beszámol a Társulásnak a 2. pontban végzett feladatok ellátásával 
kapcsolatos  tevékenységéről,  tapasztalatairól  és  a  7.  pontban  rögzített  Hozzájárulás 
felhasználásáról.

10. Jelen  Megállapodást  Szerződő  felek  kizárólag  írásban,  közös  megegyezéssel 
módosíthatják.  

11. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Társulás bármilyen okból megszűnik.

12. Jelen  Megállapodás  1.  sz.  mellékletét  képezi  a  Társulás  tulajdonában  álló,  a 
munkaszervezeti  feladatok  ellátásához  a  Polgármesteri  Hivatal  használatára  átadott 
ingóságok vagyonleltára. 

A  vagyonleltárban  szereplő  ingóságok  értékesítéséhez,  selejtezéséhez  a  Társulási 
Tanács döntése szükséges.

13 Jelen  Megállapodást  az  Adonyi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanácsa 
a  ........./2013. (VI……) számú határozatával hagyta jóvá.

14. Jelen  Megállapodást  Adony  Város  Önkormányzata  Képviselőtestülete  a  ...../2013. 
(VI……) számú határozatával fogadta el.

15. Jelen  Megállapodásban  nem szabályozott  kérdésekben  az  Mötv.,  az  Áht.,  s  annak 
mindenkor hatályos végrehajtásáról rendelkező jogszabályi rendelkezései az irányadók.
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Jelen  Megállapodást  –  mely  3  oldalból  és  15  pontból  áll  –  szerződő  felek  annak 
elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek 
elismerése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Adony, 2013. június „   „. 

Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás    Adony Város Önkormányzata
képviseletében: képviseletében: 

/: Somogyi Balázs :/ /: Ronyecz Péter István :/ 
Társulási Tanács elnöke polgármester

Adonyi Polgármesteri Hivatal
képviseletében: 

/: Földi Ilona :/
jegyző

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási  Megállapodás  felülvizsgálata.  A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló 
(továbbiakban:Mötv.)  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 146.§  (1)  bekezdése  értelmében  a  törvény 
hatálybalépése  előtt  kötött  önkormányzati  társulási  megállapodásokat  a  képviselő-testületeknek 
felül kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani a törvény hatálybalépését 
követő  hat  hónapon belül,  azaz  2013.  június  30-ig.  A törvény IV.  fejezete  tartalmazza  a  helyi  
önkormányzatok  társulásaira  vonatkozó  rendelkezéseket.  A  Mötv.  87.§-a  kimondja,  hogy  az 
önkormányzatok csak jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. A társulást a tagi 
önkormányzatok a 2006. szeptember 19-én aláírt tárulási megállapodás szerint jogi személyiséggel 
rendelkező tárulásként hozták létre, így annak átalakításáról gondoskodni nem kell. Az elvégzett 
felülvizsgálat  alapján az előterjesztésben szereplő módosítások szükségesek.  A perkátai  lakosok 
kaphattak  arról  tájékoztatást,  amikor  a  Dészolg  Kft.  képviselője  járt  nálunk,  hogy  a  Központi 
Statisztikai Hivatal által a tavalyi évben meghatározott infláció mértékével fogja emelni a díjat a 
szolgáltató. Ezt meg is tette. Hallani különböző médiumokban, hogy a szolgáltatási területünkön is 
be kívánja vezetni a Vertikál Zrt. a két tényezős szolgáltatást. Várhatóan már a második félévtől 
kódleolvasós rendszer fog működni. A két tényezős díj azt jelenti, hogy az egyik tényező esetében 
egy alapdíj lesz, amelyben havi két ürítést kell fizetniük minimum a lakosoknak. A harmadik és a 
negyedik alkalom plusz szolgáltatási díjért vehető igénybe. Ez is csökkentheti a szolgáltatási díjat.  
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Laki Ferenc képviselő
Megint szólt a nejem, hogy 400-500 Ft-tal több lett a szemét csekk. Az idén már másodszor.
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Somogyi Balázs polgármester
Elképzelhető,  hogy az ürítés szám különbözik egymástól.  Az első negyedéves díj  és a második 
negyedéves  díj  közötti  különbség,  mintha  két  ürítési  díj  lenne.  Elképzelhető,  hogy  az  egyik 
tizenkettő a másik tizennégy ürítési alkalmat jelent. A mostani számlán tizennégy alkalom szerepel.

Rajcsányi László József képviselő
Nem utoljára  van előttünk  ez  az  anyag,  mert  még  kormányzati  szinten  sincs  letisztázva,  ők  is 
próbálnak helyezkedni, úgy manőverezni, hogy tudjanak nyereséget termelni. Ez érthető is, csak ne 
a lakosság érezze meg. 

Somogyi Balázs polgármester
Reméljük,  hogy úgy fogják  bevezetni  a  két  tényezős  díjat,  hogy a  négy ürítés  díja  nem fogja 
meghaladni a rezsicsökkentéssel előírt díjnak a mértékét, míg a két ürítés díja ha nem is fele lesz, de 
60-80 %-a lesz a négy ürítés díjának. 

Szilasy László képviselő
Említetted, hogy kódleolvasós rendszert fognak bevezetni. Ez csak a befizetés ellenőrzésére szolgál 
vagy az ürítés alkalmára. Ha az ürítés alkalmára szól, akkor a választás önkéntes.

Somogyi Balázs polgármester
Ha valaki egyszer sem teszi ki a szeméttároló edényt, akkor is ki kell fizetni a kétszeri ürítést, tehát 
minimum kétszer ki kell tenni az edényt. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására vonatkozó előterjesztést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

65/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Közép-Duna  Vidéke 
Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodását  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint módosítja:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás

1. A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul:  

Az  alább  felsorolt  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  elhatározzák,  hogy 
Magyarország  Alaptörvénye ,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  
CLXXXIX.  törvény 87.  §-ában meghatározott  társulási  jog alapján,  a Közép-Duna vidéke 
térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek 
megvalósítását  szolgáló  közös  pénzalap  létrehozása  érdekében,  mint  közös  cél 
megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

2. a  PREMBULUM  6.  bekezdésének  második  mondata  helyébe  a  következő   
rendelkezés lép:

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 
arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő 
Tagok feladat-  és hatáskörének ellátására  a  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a értelmében.
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3.  III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

A Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 
foglalt  rendelkezéseknek  megfelelően  a  Társulás  önálló  jogi  személyiséggel  rendelkezik, 
működése  során  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvényben meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni.

4. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai   
IV/1.  pontjának  első,  második  és  hetedik   bekezdése  helyébe  a  következő 
rendelkezések lépnek:

Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai 
irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.

A  Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű 
igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával 
közelíti meg a feladatokat. 

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és 
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind 
olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához.  Ugyanezen elv 
vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, 
valamint az önkormányzati foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is.

5. IV. Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/2.3.   
pont második bekezdése a következőkkel egészül ki:

A tagi  önkormányzatok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy a  Társulás  által  megküldött, 
döntést  igénylő  előterjesztésekről  a  kézhezvételtől  számított  30  napon  belül  határozatot 
hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.

6. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai   
IV/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Tagok  a  Társulási  Megállapodásban  vállalt  közös  feladataik  végrehajtása,  azaz  annak 
érdekében,  hogy a Társulás  által  megvalósítandó egységes  hulladékgazdálkodási  rendszer 
működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés 
alapján mind  jogilag,   mind  pénzügyileg,  mind  pedig műszakilag  megfelelően  biztosított 
legyen,  a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján  ugyanezen törvény 
34.§,  37.§,  44.§,  74.§  (2)-(3),  78.§  (3),  90.§  (5)-(8)bekezdésekben a  települési 
önkormányzatokra  vonatkozó  szabályokban  meghatározott  szilárd  hulladékgazdálkodási 
közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.

7. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai   
IV/3.1. pont a, bekezdése hatályát veszti.

8. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai   
IV/3.1. pont b, bekezdése a következők szerint módosul:

b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása
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9. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai   
IV/3.2. pont b, bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

b,  Évente  megtárgyalja  a  közszolgáltató  által  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi önkormányzatokat. 

10. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai   
IV/3.2. pontja c, d, és e, bekezdésekkel egészül ki.

c,  a  helyi  önkormányzati  rendeletalkotás  koordinálása,  tartalmi 
információnyújtás,önkormányzati rendelet véleményezése
d, Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ által 
történő  készítésében,  az  OHÜ  részére  a  területi  hulladékgazdálkodási  terv  és  területi 
megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja
e,  egyezteti  a  közszolgáltató,  illetve  a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladék  kezelését 
végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet

11. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai   
IV/4. pont negyedik bekezdésének második és harmadik mondata hatályát veszti.

12. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása első bekezdése a következőkkel egészül   
ki:

 A  Társulás  pénzügyi-gazdálkodási  feladatait  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó 
Polgármesteri  Hivatal  látja  el. A  Társulás  gazdálkodásának  részletes  szabályait  külön 
szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.

13. V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja első bekezdésének első   
mondata hatályát  veszti,  a második  és  harmadik mondata a következők szerint 
módosul: 

A tagok  éves  működési  hozzájárulás  megfizetésére  is  kötelezettséget  vállalnak, melyet  a 
2007.  évtől  kezdve  lakosságszám  arányosan  fizetnek. Tagok  jelen  szerződés  aláírásával 
egyidejűleg  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  működési  költség  összegének 
meghatározása  folyamán  mindenkor  az  1.  számú  melléklet  szerinti,  a  költségvetési 
törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.

14. V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja negyedik bekezdésének   
első mondata a következők szerint módosul: 

Tagok  a   működési  és  fejlesztési  hozzájárulás  összegét  minden  év  március  31.  napjáig 
kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni. 

15. V.  fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.c, pontja második bekezdésének   
második mondata a következők szerint módosul:

A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának  féléves  és háromnegyed 
éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak.

16. V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.d,  pont  első  bekezdése  a   
következőkkel egészül ki:

A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik 
a  számlavezető  pénzintézetüknek  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási 
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Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési 
megbízás  benyújtására  jogosultat  azzal,  hogy  a  tagok  a  társulási  tagsági  jogviszonyuk 
fennállásáig a felhatalmazást  nem vonhatják vissza.  A felhatalmazás  bank által  aláírt  egy 
példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.

17. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont második bekezdése hatályát   
veszti.

18. V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.e,  pontja  a  következők  szerint   
módosul:

A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése  érdekében Felügyelő Bizottságot hoz 
létre(ld. VII/4. fejezet).  A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű,  gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell működtetni. A 
Társulás  gazdálkodásának  ellenőrzésére  a  Mötv.,  az  Áht.  és  végrehajtási  rendeletekben 
meghatározott rendelkezések az irányadók.

19. V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.f,  pont  első  bekezdése  a   
következőkkel egészül ki:

A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében 
a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 

20. V.  fejezet  a  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  V/1.f,  pont  második  és  harmadik   
bekezdése a következők szerint módosul:

A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat 
vagyonaként  kell  nyilvántartani,  a  vagyonszaporulat  a  társult  önkormányzatok  közös 
vagyona  és  arra  a  Polgári  Törvénykönyv  közös  tulajdonra  vonatkozó  szabályait  kell 
alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4)  bekezdésben foglalt rendelkezésekre.

A Társulás  megszűnése,  kiválás vagy  kizárás  esetén  Tagok  egymással  a  megszűnéskori, 
kiváláskori  vagy  kizáráskori  állapot  szerint  a  KA  jogszabályok  és  az  egymás  közötti 
kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek. 

21. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont negyedik bekezdésének első   
mondata a következők szerint módosul:

A Társulából történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt vagyontárgy társulás 
tagja  részére  történő  kiadását  öt  évre  el  lehet  halasztani,  ha  annak  természetben  történő 
kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás további működését.

22. V. fejezet  a Társulás vagyona, gazdálkodása V/2 ponttal egészül  ki a következők   
szerint:

A  Társulás  a  feladatkörében  tartozó  közszolgáltatások  ellátására  költségvetési  szervet  , 
gazdálkodó  szervezetet,  nonprofit  szervezetet  és  egyéb  szervezetet  alapíthat,  kinevezi 
vezetőiket.Költségvetési  szerv  alapítása  esetén  az  irányításra,  felügyeletre  vonatkozó 
hatáskörök  a  2011.  évi  CXCV.  törvény  9.§-ban  foglaltaknak  megfelelően  kerülnek 
meghatározásra.  A Társulás  által  alapított  költségvetési  szerv  irányító  szerve  a  Társulási 
Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.

23. VI. fejezet Díjpolitika hatályát veszti.  
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24. VII. fejezet Szervezeti rendszer második bekezdése a következők szerint módosul:  

1. Társulási Tanács, 2. Társulási Operatív Tanács, 3. Társulási Tanács Elnöke, 4. Felügyelő 
Bizottság, 5. KDV Projekt Iroda, 6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

25. VII.  fejezet  VII/1.  pont  Társulási  Tanács  első  bekezdése  a  következők  szerint   
módosul: 

A  Társulás  döntéshozó  szerve  a  Társulási  Tanács.  A  Társulási  Tanácsot  a  társult  
önkormányzatok  képviselő-testületei  által  delegált  tagok  alkotják.  Minden  egyes  társult  
önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. 

26. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre e, és i, pontjai helyébe   
a következő rendelkezések  lépnek:

e,Tag kizárása 
i, az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,

27. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre p,ponttal egészül ki a   
következők szerint:

p,hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  döntések  meghozatala, 
szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése

28. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése második bekezdésének második   
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben 
kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, ha azt a 
Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva 
azt a Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi. 

29. VII.  fejezet  VII.1.2.  A  Társulási  Tanács  működése  harmadik  bekezdésének  első   
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és elnökhelyetteseket választ 
. 

30. VII.  fejezet  VII.1.2.  A  Társulási  Tanács  működése  hatodik  bekezdés  helyébe  a   
következő rendelkezés lép:

31.
A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag 
helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot 
tartalmazó jegyzőkönyvi  kivonatot  a Tanács elnökének meg kell  küldeni.  A helyettesként 
eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és 
kötelességeivel.  A Tanács  ülésén a  szavazati  jog gyakorlásához a  résztvevő helyettesnek 
eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.
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32. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hetedik bekezdése a következő   
mondattal egészül ki:

33.
A  Társulási  Tanács  ülésén  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó  Polgármesteri  Hivatal 
jegyzője tanácskozási joggal vehet részt.

34. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése kilencedik bekezdése helyébe a   
következő rendelkezés lép:

A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen lévő 
tagok több mint felének „ igen” szavazata szükséges,  amely meghaladja a jelen lévő tagok  
által képviselt lakosságszám egyharmadát. A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i. pontokban 
foglalt  esetekben  a  Társulási  Tanácsban  résztvevő  tagok  minősített  többséggel  hozott 
határozata szükséges. Minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri  
a  társulásban  részt  vevő  tagok  szavazatának  több  mint  felét  és  az  általuk  képviselt  
települések  lakosságszámának a felét.  A Társulási  Tanács  határozatai  a  meg nem jelent 
tagokra is kötelező érvényűek. 

35. VII.  fejezet  VII.1.2.  A  Társulási  Tanács  működése  tizenegyedik  bekezdése  a   
következők szerint módosul:

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza 
az ülés helyét, időpontját, ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük 
tényét, a  javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes 
napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az 
ülésen  elhangzottak  lényegét,  a  szavazásra  feltett  döntési  javaslat  pontos  tartalmát,  a 
döntéshozatalban résztvevők számát,  a  döntésből  kizárt  tag nevét  és a  kizárás  indokát,  a 
munkaszervezet  vezető  jogszabálysértésre  vonatkozó  jelzését,   a  szavazás  számszerű 
eredményét,  a  hozott  döntéseket,  valamint  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban 
meghatározottakat.  A  jegyzőkönyvre  a  képviselő-testületek  üléséről  szóló  jegyzőkönyv 
szabályait  kell  alkalmazni.  A  jegyzőkönyvet  a  Társulási  Tanács  elnöke  és  a  Társulás 
Munkaszervezetének vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet  az ülést követő 15 napon belül a 
Munkaszervezet vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

36. VII. fejezet VII.1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei első bekezdés  j,   
és m, pontja a következők szerint módosul:

 j,.  benyújtja a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez ,
m,.Aláírja  a  projekt  keretében  a  közbeszerzési  pályázatokon  nyertes  cégekkel  kötendő 
szerződéseket,

37. VII.  fejezet  VII.2.  Társulási  Operatív  Tanács  pontjában  foglaltak  helyébe  a   
következő rendelkezések lépnek:

Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, a 
rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási  Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási 
Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése.
A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív Tanács 
tagjaira  bármely  tanácstag  javaslatot  tehet.Az  Operatív  Tanács  elnökét  és  a  tagjainak 
több,mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell  megválasztani.  Az elnök és a tagok 
megválasztásához minősített többség szükséges. 
A Társulási  Operatív  Tanács  ülésén  tanácskozási  joggal  részt  vehet:  a  Társulási  Tanács 
elnöke és elnökhelyettesei, érintett megyei önkormányzatok képviselői ( Fejér, Bács-Kiskun, 

24



Komárom-Esztergom,  Pest,Tolna,  Veszprém ).Az ülésen tanácskozási  joggal  részt  vesz a 
Munkaszervezet  vezető.

A Társulási Operatív Tanács üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az 
ülés összehívását  a napirend megjelölésével.  Az Operatív Tanács működésére a Mötv. az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó 
részletes  szabályokat  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  kell  megállapítani,  mely 
rendelkezések  nem  lehetnek  ellentétesek  a  Társulási  Megállapodásban  meghatározott 
szabályokkal.  
A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre: 
 a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;
 közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
 a  Társulás  munkájának  összehangolása,  koordinatív  feladatainak 
meghatározása;
 kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
 a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
 a  Tagok  együttműködésével,  szervezeti  kérdésekkel  kapcsolatos  döntések 
előkészítése, koordinálása;
 a Tagok tájékoztatása;
 a projekt működésének összefogása, irányítása;
 a projekt szakmai felügyelete;
 a  többletköltségek  Tagok  általi  elfogadásához  szükséges  anyag 
véleményezése;
 tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
 a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;

38. VII.  fejezet  VII.3.  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati   
Társulás  Projekt  Iroda első bekezdésének első  mondata és  második bekezdése  a 
következők szerint módosul:

A  projektek  teljes  körű  előkészítését  és  lebonyolítását,  valamint  a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja 
szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.

39. VII. fejezet  VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati   
Társulás Projekt Iroda negyedik bekezdése a  Projekt Iroda feladatai a következők 
szerint módosul:

A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
 Kapcsolattartás  és  információszolgáltatás  az  önkormányzatoknak,  érintett 
minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek a projektekről,
 A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, 
 költségvetéshez,  zárszámadáshoz  adatszolgáltatás  a  projektek  finanszírozási  igényéről, 
kiadásiról

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási 
feladatok alapján: 
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 a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 

 pályázatokhoz  szükséges  kedvezményezetti  önrész  megteremtésének  szervezése, 
bonyolítása

 a projekt kidolgozása;
 a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
 nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
 közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
 szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;
 minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
 szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
 tájékoztató,  informáló  lakossági  fórumok  szervezése,  a  közösségtájékoztatás 

dokumentálása;
 pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
 tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
 a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása; 
 szakértői munka koordinálása;
 monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
 hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
 hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, hulladékhasznosító 

mű építésének előkészítése, bonyolítása;
 a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
 utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
 együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
 a műszaki  megvalósítás  során,  a nyilvánosság mint  alapelv érvényesülésének nyomon 

követése;
 műszaki átadások-átvételek felügyelete;
 a  projekttel  összefüggő  egyéb  felmérések,  műszaki  megoldások,  szervezési  feladatok 

koordinálása;
 projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
 hulladékgazdálkodási  rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a szükséges 

jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
 projekt  megvalósulása  után  a  projekt  által  kialakított  rendszer  létesítményei 

üzemeltetésének biztosítása;
 hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;

40. VII.  fejezet  VII/4.  Felügyelő  Bizottság  pontjában  foglaltak  helyébe  a  következő   
rendelkezések lépnek:

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szerveként 12 
főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő  Bizottság  tagjait  a  Társulás  Tanácsa  választja  meg.  A  Felügyelő  Bizottság 
tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több,mint felét a Társulási 
Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített 
többség szükséges. 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti  az ülés 
összehívását  a  napirend  megjelölésével.  Az  ülésen  tanácskozási  joggal  részt  vesz  a 
Munkaszervezet   vezető.A  Felügyelő  Bizottság  működésére  a  Mötv.  az  önkormányzati 
bizottságokra  vonatkozó  szabályait  kell  alkalmazni.  A  működésre  vonatkozó  részletes 
szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések 
nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.
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A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;
b) megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves költségvetését, 

éves  költségvetés  végrehajtásáról  készült  beszámolóját,  valamint  a  Társulási  Tanács 
ülésén napirendre kerülő valamennyi  üzletpolitikai  jelentést  az adatok valódisága és a 
jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási 
Tanács számára;

c) jogosult  a  Társulás  könyveibe  betekinteni,  a  Társulás  pénztárát,  szerződéseit, 
bankszámláját megvizsgálni;

d) jogosult  a  Társulási  Tanács  munkájának,  feladatok  eredményének  és  minőségének 
ellenőrzésére;

e) vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
f) vizsgálódásainak  eredményeiről  évente  köteles  beszámolót  előterjeszteni  mind  a 

Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
g) ellenőrzi a tagok tájékoztatását,
h) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást 
szerez arról,  hogy a Társulás  tevékenysége vagy mulasztása  jogszabályba,  jelen társulási 
megállapodásba  ütközik,  vagy egyébként  sérti  a  Társulás  vagy a Tagok érdekeit,  köteles 
haladéktalanul  a Társulási  Tanács  ülésének összehívását  kezdeményezni,  illetve javaslatot 
tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.
A jelen fejezet f) pontjában foglalt,  önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló 
beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos 
ellenőrzés  lefolytatását,  mely  ellenőrzés  eredményéről  a  Felügyelő  Bizottság  köteles 
tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.

41.  VII.  fejezet  VII/5.  ponttal  Székhely  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatala 
rendelkezésekkel egészül ki a következők szerint:

A  Társulási  Tanács  munkaszervezeti  feladatait  a  társulás  székhelyének  Polgármesteri 
Hivatala látja el.
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:
 Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
 Értekezletek, ülések megszervezése,
 A Társulás elnöke , elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
 Előterjesztések,  döntéstervezetek,  jegyzőkönyvek,  emlékeztetők elkészítése,  határozatok 
végrehajtása,
 Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
 Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, 
 szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
 A  Társulás  éves  munkatervére  érkező  javaslatok  összefoglalása,  éves  költségvetési 
tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása  

42. XI. fejezet Tagsági jogviszony első bekezdése a következők szerint módosul:  

Tagok ezen  Társulási  megállapodás  elfogadásával  és  aláírásával,  kötelezettséget  vállaltak 
arra  vonatkozóan,  hogy elfogadják a   kiválással,  illetve  kizárással  összefüggő felelősségi 
szabályokat. 

43. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása megnevezés a következők szerint módosul:  

XI/1. A Társulásból történő kiválás
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44. XI.  fejezet  XI/1.  a  szerződés  felmondása  első  bekezdése  a  következők  szerint   
módosul:

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás 
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történő 
kiválás jogával csak tényleges  és alapos indokok alapján,  a Társulási  Tanáccsal  és a KA 
Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek. 

45. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása második  bekezdése hatályát veszti.  

46. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása harmadik bekezdése a következők szerint   
módosul:

A  Társulási  megállapodást  felmondani,  a  Társulásból  kiválni  csak  a  naptári  év  utolsó 
napjával - december 31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott 
döntést a képviselő-testület legalább  hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási 
Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe 
venni a támogatási szerződésben foglaltakat. 

47. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása negyedik bekezdése helyébe a következő   
rendelkezés lép:

A Társulás tagjai  megállapodnak abban, hogy a tagsági jogviszony nem szüntethető meg 
kiválással  mindaddig,  amig  a  Társulás  céljainak  megvalósítása  érdekében  indított, 
támogatásban részesült projektek megvalósítása tart, továbbá amíg a támogatásban részesült 
projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le nem jár.   

48. XI.  fejezet  XI/1.  a  szerződés  felmondása  ötödik  bekezdése  a  következők  szerint   
módosul:

A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 
a  kiválásával  a  Társulásnak  okozott  valamennyi  költség  teljes  körű  megtérítésére.  Ezen 
helytállási  kötelezettség  valamennyi,  a  kiválással  összefüggő  költségre, 
kötelezettségvállalásra vonatkozik.

49. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hatodik bekezdése hatályát veszti.   

50. XI.  fejezet  XI/1.  a  szerződés  felmondása hetedik bekezdése  a következők  szerint   
módosul:

A Társulásból kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa 
befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig 
köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.

51. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása kilencedik bekezdése a következők szerint   
módosul illetve egészül ki:

Kiválás,  illetve  tagi  kizárás  esetén a  Társulás  köteles  60 napos határidőn belül  a  Taggal 
elszámolni  a  vagyoni  hozzájárulás  arányának  megfelelően,  figyelembe  véve  a  Társulást 
terhelő kötelezettségeket is, majd a Tagnak a Társulás működése során létrejövő vagyonára 
vonatkozó  tulajdoni  hányadát  pénzben  megváltani.  Amennyiben  a  Társulás  működését  a 
pénzbeni  megváltás  saját  mérlegelése  szerint  veszélyezteti,  úgy  jogosult  a  teljesítést  a 
kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.
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A  kiváló,  illetve  kizárt  tag  által  a  Társulás  rendelkezésére  bocsátott  vagyonát  a  tagnak 
természetben kell kiadni. Kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 
5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás 
további működését.  Ebben az esetben a kivált  tagot használati  díj  illeti  meg a társulással 
kötött  szerződés alapján.Az elszámolás  során Felek közösen egyeztetve,  írásban rögzíteni 
kötelesek a pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését.

52. XI.  fejezet  XI/2.  Tagi  kizárás  első bekezdésének második mondata a következők   
szerint módosul:

Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem tesz 
eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács minősített 
többséggel  hozott  határozatával  a  naptári  év  utolsó  napjával  kizárhatja  a  Társulásból  a 
mulasztó képviselő-testületet. 

53. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás második bekezdése a következők szerint módosul:  

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az 
esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges 
kártérítési és egyéb kötelezettségei alól. 

54. XI. fejezet XI/3. Tagfelvétel második bekezdése a következők szerint módosul:  

A  csatlakozási  szándék  kinyilvánításához  a  társulni  kívánó  önkormányzatok  képviselő-
testületének  minősített  többséggel,  legalább  hat  hónappal  korábban  meghozott  határozata 
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a 
feladatok  megvalósításához  ráeső  költségvetési  hozzájárulást  biztosítja.  A  társuláshoz 
csatlakozni a naptári év első napjával lehet.

55. XII.  fejezet  Társulási  Megállapodás  hatálya,  megszűnése  második  bekezdése  a   
következők szerint módosul:

A Társulás megszűnik, ha:
- célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
- a  megállapodásban  meghatározott  időtartam  eltelt,  vagy  törvényben  szabályozott 
megszűnési feltétel megvalósult
- valamennyi Tag minősített többséggel elhatározta a Társulás megszüntetését
- bíróság jogerős döntése alapján.
- törvény erejénél fogva

56. XII.  fejezet  Társulási  Megállapodás  hatálya,  megszűnése  negyedik  és  ötödik   
bekezdése a következők szerint módosul:

A  Társulás  megszűnése  esetén  a  kötelezettségek  teljesítése  után  fennmaradó  vagyon  a 
Társulás  tagjait  vagyoni  hozzájárulásuk,  amennyiben  az  nem  állapítható  meg,  úgy  a 
települések lakosságszáma arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, 
amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak 
felelősséggel.

57. XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése hatodik bekezdése helyébe   
a következő rendelkezés lép:
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A  tagi  önkormányzatok  Képviselő  -testületei  a  Társulási  Megállapodást  közös 
megegyezéssel módosíthatják az általuk meghatározott időponttal. 

58. XIV. fejezet Záró rendelkezések  hetedik bekezdése a következők szerint módosul:  

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik 
meg  rendezni,  ennek  sikertelensége  esetére  a  Fejér  Megyei  Közigazgatási  és  Munkaügyi 
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe 
Tagok kötelesek bevonni  a KA Közreműködő Szervezetet. Jelen Társulási megállapodásban 
nem szabályozott kérdésekben elsősorban a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  és  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény az 
irányadó.

59. XIV.  fejezet  Záró  rendelkezések   tizenkettedik  bekezdése  a  következők  szerint   
módosul:

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal  
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 30.

1. számú melléklet

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  

Az  alább  felsorolt  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  elhatározzák,  hogy 
Magyarország  Alaptörvénye,  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke 
térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek 
megvalósítását  szolgáló  közös  pénzalap  létrehozása  érdekében,  mint  közös  cél 
megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

ADONY térsége

Adony Város Önkormányzata
2457 Adony, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.

képv.: Ronyecz Péter István 
polgármester

Beloiannisz Község Önkormányzata
2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.

képv.: Papalexisz Kosztasz 
polgármester

Besnyő Község Önkormányzata
2456 Besnyő, Fő u. 35.

képv.: Gémesiné Fejes Zsuzsanna 
polgármester

Hantos Község Önkormányzata
2434 Hantos, Nagylóki u. 3.

képv.: Fischer József polgármester
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Iváncsa Község Önkormányzata
2454 Iváncsa, Fő u. 61/b.

képv.: Szabó Ferenc polgármester

Kulcs Község Önkormányzata
2458 Kulcs, Kossuth Lajos u. 83.

képv.: Kiss Csaba Gyula polgármester

Nagylók Község Önkormányzata
2435 Nagylók, Hunyadi J. u. 1.
képv.: Tóth József polgármester

Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata

2431 Perkáta, Szabadság tér 1.
képv.: Somogyi Balázs polgármester

Pusztaszabolcs Város 
Önkormányzata

2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 2.
képv.:Czompó István polgármester

Sárosd Nagyközség Önkormányzata
2433 Sárosd, Fő u. 2.

képv.: Lehotainé Kovács Klára 
polgármester

Szabadegyháza Község 
Önkormányzata

2432 Szabadegyháza, Kossuth L. u. 2.
képv.: Schmitsek József polgármester

DÖMSÖD térsége

Apaj Község Önkormányzata
2345 Apaj, Fő tér 2.

képv.: Novák Pál polgármester

Áporka Község Önkormányzata
2338 Áporka, Petőfi u. 32.

képv.: dr. Kovács Tibor polgármester

Bugyi Nagyközség Önkormányzata
2347 Bugyi, Beleznay tér 1.

képv.: Somogyi Béla polgármester
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
képv.: Bencze István polgármester 

Kiskunlacháza Nagyközség 
Önkormányzata

2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.

képv.: Dr. Répás József polgármester 

Kunszentmiklós Város 
Önkormányzata

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
képv.: Bődi Szabolcs polgármester

Lórév Község Önkormányzata
2309 Lórév, Dundity A. u. 43.

képv.: Alexov Lyubomir polgármester 

Majosháza Község Önkormányzata
2339 Majosháza, Kossuth u. 34.

képv.: Kiss Gábor Ferenc polgármester 
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Makád Község Önkormányzata
2322 Makád, Kossuth u. 52.

képv.: Baski Gábor polgármester 

Ráckeve Város Önkormányzata
2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
képv.: Szadai József polgármester 

Szigetbecse Község Önkormányzata
2321 Szigetbecse, Petőfi u. 34.

képv.: Magasitz Lajos polgármester 

Szigetcsép Község Önkormányzata
2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2.
képv.: Kóta István polgármester 

Szigetszentmárton Község 
Önkormányzata

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
képv.: Szabó József polgármester 

Szigetújfalu Község Önkormányzata
2319 Szigetújfalu, Fő u. 45.

képv.: Paulheim Vilmos polgármester 

Tass Község Önkormányzata
6098 Tass, Széchenyi u. 44.

képv.: Németh Gábor polgármester 

DUNAÚJVÁROS térsége

Akasztó Község Önkormányzata
6221 Akasztó, Fő u. 40.

képv.: Suhajda Antal polgármester

Apostag Község Önkormányzata
6088 Apostag, Kossuth u. 1.

képv.: Zakar Zoltán János polgármester

Baracs Község Önkormányzata

2427 Baracs, Táncsics u. 27.
képv.: Várai Róbert polgármester

Daruszentmiklós Község 
Önkormányzata

2423 Daruszentmiklós, Fő u. 53/b.
képv.: Rauf Norbert polgármester

Dunaegyháza Község 
Önkormányzata

6323 Dunaegyháza, Mikszáth K. u. 25.
képv.: Nagy Tamás polgármester

Dunaföldvár Város Önkormányzata
7021 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 2.

képv.: Keresztes Lajos polgármester

Dunatetétlen Község Önkormányzata

6325 Dunantetétlen, Rákóczi u. 31.
képv.: Pálfi Mihályné polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
képv.: Cserna Gábor polgármester
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Dunavecse  Város Önkormányzata
6087 Dunavecse, Fő út 43.

képv.: Vörös Sándor polgármester

Előszállás Nagyközség 
Önkormányzata

2424 Előszállás, Fő tér 1.
képv.: Farkas Imre polgármester

Kisapostag Község Önkormányzata
2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 63.

képv.: Schreiner Béla polgármester

Kunpeszér Község Önkormányzata
6096 Kunpeszér, Béke u. 8.

képv.: Sipos Gyuláné polgármester

Mezőfalva Nagyközség 
Önkormányzata

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
képv.: Márok Csaba László 

polgármester

Nagyvenyim Község Önkormányzata
2421 Nagyvenyim, Fő u. 43.
képv.: Szabóné Lőrincz Ilona 

polgármester

Rácalmás Nagyközség 
Önkormányzata

2459 Rácalmás, Széchenyi tér 19.
képv.: Schrick István polgármester

Szalkszentmárton Község 
Önkormányzata

6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2.
képv.: Káposztás Tibor polgármester

Martonvásár térsége

Alcsútdoboz Község Önkormányzata
8087 Alcsútdoboz, József Attila u. 5.

képv.: Oláh Gyárfás polgármester

Budakeszi Város Önkormányzata

2029 Budakeszi, Fő u. 179.
képv.: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

polgármester

Ercsi Város Önkormányzata
2451 Ercsi, Fő u. 20.

képv.: Szabó Tamás József 
polgármester

Etyek Község Önkormányzata

2091 Etyek, Körpince köz 4.
képv.: Garaguly Tibor polgármester

Felcsút Község Önkormányzata
8086 Felcsút, Fő u. 75.

képv.: Varga György polgármester

Gyúró Község Önkormányzata
2464 Gyúró, Rákóczi u. 49.

képv.: Tóth Béla polgármester
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Kajászó Község Önkormányzata
2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.

képv.: Mohács Györgyné polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata
2462 Martonvásár, Budai u. 13.

képv.: dr. Szabó Tibor polgármester

Ráckeresztúr Község 
Önkormányzata

2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.
képv.: Ónody Miklós polgármester

Tabajd Község Önkormányzata

8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.
képv.: dr. Temesszentandrási György 

polgármester

Tordas Község Önkormányzata
2463 Tordas, Szabadság u. 87.

képv.: Juhász Csaba polgármester

Vál Község Önkormányzata
2473 Vál, Vajda János u. 2.

képv.: Bechtold Tamás János 
polgármester

MÓR térsége

Bakonycsernye Község 
Önkormányzata

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.
képv.: Turi Balázs polgármester

Bakonykuti Község Önkormányzata
8045 Bakonykuti, Szabadság u. 41.
képv.: Marics József polgármester

Balinka Község Önkormányzata
8055 Balinka, Petőfi S. u. 34.
képv.: Wéninger László Pál 

polgármester

Bodajk Város Önkormányzata
8053 Bodajk, Petőfi u. 60.

képv.: Almádi István polgármester

Csákberény Község Önkormányzata
8073 Csákberény, Hősök tere 41.
képv.: dr. Vécsei László Vilmos 

polgármester

Csókakő Község Önkormányzata
8074 Csókakő, Petőfi S. u. 3.

képv.: Fűrész György polgármester
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Fehérvárcsurgó Község 
Önkormányzata

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22.
képv.: Schmidtné Cser Viktória 

polgármester

Gánt Község Önkormányzata
8082 Gánt, Hegyalja u. 25.

képv.: Spergelné Rádl Ibolya 
polgármester

Isztimér Község Önkormányzata
8045 Isztimér, Köztáraság u. 77.

képv.: Orbán Tibor Nesztor 
polgármester

Kincsesbánya Község 
Önkormányzata

8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39.
képv.: Bajkai János Ferenc 

polgármester

Magyaralmás Község 
Önkormányzata

8071 Magyaralmás, Fő u. 31.
képv.: Vas Istvánné polgármester

Mór Város Önkormányzata
8060 Mór, Szent István tér 6.

képv.: Fenyves Péter polgármester

Nagyveleg Község Önkormányzata
8065 Nagyveleg, Móri u. 2/a.

képv.: Szloboda Istvánné polgármester

Söréd Község Önkormányzata
8072 Söréd, Rákóczi u. 59.

képv.: Végh Rudolf polgármester

Szápár Község Önkormányzata
8423 Szápár, Rákóczi u.2.

képv.: Bálintné Schmidt Ildikó 
polgármester

OROSZLÁNY térsége

Ácsteszér Község Önkormányzata
2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45.
képv.: Lunk György polgármester

Aka Község Önkormányzata
2862 Aka, Kossuth L.u. 64.

képv.: Mór Antal polgármester

Ászár Község Önkormányzata
2881 Ászár, Kossuth L. u. 16.
képv.: dr. Mikolasek Sándor 

polgármester

Bakonybánk Község 
Önkormányzata

2885 Bakonybánk, Kossuth u. 27.
képv.: Kovács Kálmán Imre 

polgármester

Bakonysárkány Község 
Önkormányzata

2861 Bakonysárkány, Béke u. 100.
képv.: Ősz Ferenc polgármester

Bakonyszombathely Község 
Önkormányzata

2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 
31.

képv.: Pintér Lajos polgármester

Bársonyos Község Önkormányzata
2883 Bársonyos, Petőfi u. 13.

képv.: Lamanda Károlyné polgármester

Bokod Község Önkormányzata
2855 Bokod, Hősök tere 6.

képv.: Szöllősi Miklós polgármester
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Császár Község Önkormányzata
2858 Császár, Kisfaludy u. 5.

képv.: Beke Gyöngyi polgármester

Csatka Község Önkormányzata
2888 Csatka, Petőfi u. 153.

képv.: Tűz András polgármester

Csém Község Önkormányzata
2949 Csém, Béke u. 24.

képv.: Aranyosi István polgármester

Csép Község Önkormányzata
2946 Csép, Kossuth u. 52.

képv.: Széber József polgármester

Dad Község Önkormányzata
2854 Dad, Fő u. 21.

képv.: Szűcs Attiláné polgármester

Esztergom Város Önkormányzata
2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.
képv.: Tétényi Éva polgármester

Ete Község Önkormányzata
2947 Ete, Kossuth u. 69.

képv.: Rohonczi László polgármester

Kecskéd Község Önkormányzata
2852 Kecskéd, Vasút u. 105.

képv.: Grúber Zoltán polgármester

Kerékteleki Község Önkormányzata
2882 Kerékteleki, Fő u. 21.

képv.: György István polgármester

Kisigmánd Község Önkormányzata
2948 Kisigmánd, Fő u. 1.

képv.: Pécsvárady Attila polgármester

Kömlőd Község Önkormányzata
2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

képv.: Kiss Ferenc polgármester

Környe Község Önkormányzata
2851 Környe, Alkotmány u. 2.

képv.: Beke László polgármester

Nagyigmánd Község 
Önkormányzata

2942 Nagyigmánd, Kossuth u. 2.
képv.: Hajduné Farkas Erika 

polgármester

Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
képv.: Takács Károly polgármester

Réde Község Önkormányzata
2886 Réde, Széchenyi u. 27.

képv.: Pölöskei József polgármester

Súr Község Önkormányzata

2889 Súr, Szabadság tér 1.
Képv.: Sógorka Miklós polgármester

Szákszend Község Önkormányzata
2856 Szákszend, Száki u. 89.

képv.: László Kálmán polgármester

Szomód Község Önkormányzata
2896 Szomód, Fő u. 23.

képv.: Cellár József polgármester

Tárkány Község Önkormányzata
2945 Tárkány, Fő u. 144.

képv.: Földes Kálmán polgármester
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Tata Város Önkormányzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

képv.: Michl József polgármester

Vérteskethely Község 
Önkormányzata

2859 Vérteskethely, Kossuth u. 70.
képv.: Tóth János polgármester

POLGÁRDI térsége

Berhida Város Önkormányzata
8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

képv.: Pergő Margit polgármester

Csősz Község Önkormányzata
8122 Csősz, Bartók B. u. 8.

képv.: Földesi Gábor polgármester

Füle Község Önkormányzata
8157 Füle, Petőfi u. 22.

képv.: Gubicza József Lajos 
polgármester

Jenő Község Önkormányzata
8146 Jenő, Batthyány u. 53.

képv.: Varga István polgármester

Kisláng Község Önkormányzata
8156 Kisláng, Fő u. 63.

képv.: Rumpler Tibor polgármester

Kőszárhegy Község Önkormányzata
8152 Kőszárhegy, Fő út 103.

képv.: Borján Péter polgármester

Lepsény Nagyközség 
Önkormányzata

8132 Lepsény, Fő út 74.
képv.: Kiss István polgármester

Litér Nagyközség Önkormányzata
8196 Litér, Álmos u. 23.

képv.: Szedlák Attila polgármester

Mátyásdomb Község 
Önkormányzata

8134 Mátyásdomb, Fő út 17.
képv.: Tilhof István polgármester

Mezőszentgyörgy Község 
Önkormányzata

8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 48.
képv.: Berta József polgármester

Nádasdladány Község 
Önkormányzata

8145 Nádasdladány, Petőfi S. u. 1.
képv.: Varga Tünde polgármester

Papkeszi Község Önkormányzata
8183 Papkeszi, Fő út 42.

képv.: Ráckevi Lajos polgármester

Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

képv.: Nyikos László polgármester

Sárkeszi Község Önkormányzata
8144 Sárkeszi, Petőfi u. 45.

képv.: Farkas Gyuláné polgármester

Sárszentmihály Község 
Önkormányzata

8143 Sárszentmihály, Fő út 54.
képv.: Kalmár Tibor polgármester
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Soponya Nagyközség 
Önkormányzata

8123 Soponya, Petőfi u. 32.
képv.: Béndek József polgármester

Szabadbattyán Nagyközség 
Önkormányzata

8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 1.
képv.: Mátrai Csaba polgármester

Tác Község Önkormányzata
8121 Tác, Kossuth L. u. 129.

képv.: Horváth István polgármester

Úrhida Község Önkormányzata
8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66.

képv.: Bognár József polgármester

Vilonya Község Önkormányzata
8194 Vilonya, Kossuth L. u. 18.

képv.: Fésüs Sándor polgármester

SÁRBOGÁRD térsége

Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa Gy. u. 31.

képv.: Méhes Lajosné polgármester

Alsószentiván Község 
Önkormányzata

7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a.
képv.: Nagy Lajos polgármester

Bikács Község Önkormányzata
7043 Bikács, Szabadság tér 1.

képv.: Varga János polgármester

Cece Nagyközség Önkormányzata
7013 Cece, Deák Ferenc u. 13.

képv.: Varga Gábor polgármester

Dég Község Önkormányzata
8135 Dég, Kossuth L. u. 17.
képv.: Gárdonyi Sándorné 

polgármester

Igar Község Önkormányzata
7015 Igar, Fő u. 1.

képv.: Bognár János polgármester

Káloz Község Önkormányzata
8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

képv.: Weisengruber Imre 
polgármester

Kisszékely Község Önkormányzata
7082 Kisszékely, Szabadság u. 409.

képv.: Keresztes László polgármester

Lajoskomárom Nagyközség 
Önkormányzata

8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 4.
képv.: Pirtyák Zsolt polgármester

Magyarkeszi Község 
Önkormányzata

7098 Magyarkeszi  Szabadság u.2.
képv.: Kovács Erzsébet polgármester

1
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Mezőkomárom Község 
Önkormányzata

8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74.
képv.: Mohai János polgármester

Mezőszilas Község Önkormányzata
7017 Mezőszilas, Fő u. 111.

képv.: Magyar József polgármester

Nagykarácsony Község 
Önkormányzata

2425 Nagykarácsony, Petőfi u. 27.
képv.: Scheier Zsolt polgármester 

Nagyszékely Község Önkormányzata
7085 Nagyszékely, Táncsics u. 11.

képv.: Várkonyi Zoltán polgármester

Németkér Község Önkormányzata
7039 Németkér, Rákóczi u. 2.
képv.: Horváthné Gál Erika 

polgármester

Pálfa Község Önkormányzata
7042 Pálfa, Alkotmány u. 5.

képv.: Horváth Imre polgármester 

     Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

képv.: dr. Sükösd Tamás polgármester

        Sáregres Község 
Önkormányzata

7014 Sáregres, Kossuth u. 10.
képv.: Tiringer Mária polgármester

Sárkeresztúr Község 
Önkormányzata

8125 Sárkeresztúr, Fő u. 34.
képv.: Csutiné Turi Ibolya 

polgármester

Sárszentágota Község 
Önkormányzata

8126 Sárszentágota, Május 1. u. 1.
képv.: Baranyák István polgármester 

Simontornya Város Önkormányzata
7081 Simontornya, Szt. István kir. u. 1.

képv.: Csőszné Kacz Edit Julianna 
polgármester

Szabadhidvég Község 
Önkormányzata

8138 Szabadhidvég, Községház u. 1.
képv.: Pap László polgármester

Tolnanémedi Község 
Önkormányzata

7083 Tolnanémedi Fő u. 29.
képv.: Móricz Jánosné polgármester  

Vajta Község Önkormányzata
7041 Vajta, Szabadság tér 1.

képv.: Térmeg György polgármester

SZÉKESFEHÉRVÁR térsége

1 Beiktatta a 17/2007. (IX.25.) sz. határozat
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Aba Nagyközség Önkormányzata
8127 Aba, Rákóczi u. 12.

képv.: Kossa Lajos polgármester

Iszkaszentgyörgy Község 
Önkormányzata

8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.
képv. Gáll Attila polgármester

Lovasberény Község 
Önkormányzata

8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
képv.: Szili Miklós polgármester

Moha Község Önkormányzata
8042 Moha, Fő u. 26.

képv.: Kovács Sándorné polgármester

Pákozd Község Önkormányzata
8095 Pákozd, Hősök tere 9.

képv.: Takács János polgármester

Pátka Község Önkormányzata
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.

képv.: Nagy Dániel Ferenc 
polgármester

Sárkeresztes Község 
Önkormányzata

8051 Sárkeresztes, Kossuth L. u. 44.
képv.: Krähling János polgármester

Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzata

8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.
képv.: Horváth Sándor polgármester

Sukoró Község Önkormányzata
8096 Sukoró, Fő u. 50.

képv.: Mészárosné Hegyi Gyöngyi 
polgármester

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
képv.: dr. Cser-Palkovics András 

polgármester

Vereb Község Önkormányzata
2477 Vereb, Fő u. 10.

képv.: Kurcz Mária polgármester

Vértesacsa Község Önkormányzata
8089 Vértesacsa, Vörörsmarty u. 2.
képv.: Kovács Zoltán polgármester

Zámoly Község Önkormányzata
8081 Zámoly, Kossuth L. u. 43.

képv.: Bánszki István polgármester

VÁRPALOTA térsége

        Csór Község Önkormányzata
8041 Csór, Fő tér 10.

Képv.: Csete Krisztián polgármester

Őskü Község Önkormányzata
8191 Őskü, Szabadság tér 1.

képv.: Gyapay Zoltán polgármester

         Ősi Község Önkormányzata
8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.

Tés Község Önkormányzata
8109 Tés, Szabadság tér 1.
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képv.: Kotzó László polgármester képv.: Berki Józsefné polgármester

Várpalota Város Önkormányzata
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
képv.: Talabér Márta polgármester

VELENCE térsége

Baracska Község Önkormányzata
2471 Baracska, Kossuth u. 29.

képv.: Boriszov Zoltán polgármester

Kápolnásnyék Község 
Önkormányzata

2475 Kápolnásnyék, Fő u. 26.
képv.: dr. Farsang Zoltán József 

polgármester

Nadap Község Önkormányzata
8097 Nadap, Haladás u. 56.
képv.: Wagner Péter Gábor 

polgármester

Pázmánd Község Önkormányzata
2476 Pázmánd, Fő u. 78.

képv.: dr. Virányiné dr. Reichenbach 
Mónika polgármester

Velence Város Önkormányzata
2481 Velence, Tópart u. 26.

képv.: Oláhné Surányi Ágnes 
polgármester
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Zichyújfalu Község Önkormányzata

8112 Zichyújfalu, Fő u. 10.
képv.: Füzesiné Kolonics Ilona 

polgármester

önkormányzatok,  mint  tagok  (együttesen  és  a  továbbiakban,  mint  Tagok)  önálló  jogi 
személyiséggel  rendelkező  önkormányzati  társulást  hoznak  létre  és  biztosítják  annak 
működési feltételeit.

PREAMBULUM

Tagok  jelen  Társulási  megállapodás  aláírásával  az  Európai  Unió  Kohéziós  Alapjából 
igényelhető  támogatással  kívánnak  integrált  hulladékgazdálkodási  rendszert  létrehozni, 
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.

A  Tagok  már  több  éve  együttműködnek  a  települések  fenti  feladatainak  megoldásában. 
Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő 
rendszerben  kívánják  megvalósítani,  amely  a  XXI.  század  infrastrukturális  rendszerében 
hosszútávon biztonságot  nyújt  a térségben élő lakosság számára.  E cél  elérése érdekében 
Tagok 2003. szeptember 3. napján kelt Konzorcionális Szerződés keretében az EU Kohéziós 
Alap  pályázatán  (a  továbbiakban:  KA)  történő  részvétel  érdekében  már  megkezdték  az 
előkészületeket.

A Tagok jelen megállapodásban visszahivatkoznak korábbi megállapodásaikban is lefektetett 
kitételre, miszerint a KA támogatás igénybevételét érintő, változó jogszabályi kötelezéseknek 
való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati társulás 
keretében kívánják a projektet megvalósítani.

Tagok a Konzorcionális Szerződést a továbbiakban, mint szindikátusi (együttműködési) 
szerződést kívánják hatályában fenntartani.

A tagok a projekthez kapcsolódó korábbi előkészítő szerződéseikben, illetve pályázati 
dokumentációikban vállalt kötelezettségeik teljesítése érdekében, valamint jogosultságaik 
fenntartása végett, a Társulás megalakulását követően, külön szerződésben kívánják rögzíteni 
a Konzorcionális Együttműködés ideje alatt vállalt, illetve szerzett kötelezettségek és 
jogosultságok szerződéses jogutódlásának körét és feltételeit.  

A fenti hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok 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 regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós 
normák végrehajtásához.

Tagok saját  forrásaik  kiegészítése,  környezetvédelmi  feladataik  megfelelő  szinten  történő 
ellátása céljából igénybe kívánják venni a KA pénzügyi eszközeit. A Társulás tagjai rögzítik, 
hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, 
egyenjogúságuk  tiszteletben  tartásával,  a  kölcsönös  előnyök  és  az  arányos  teherviselés 
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alapján  hozzák  létre,  mégpedig  mint  helyi  önkormányzatként  működő  Tagok  feladat-  és 
hatáskörének ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87. §-a értelmében.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A társulás neve:        Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás

Idegen nyelvű elnevezése: Assemble of Municipalities for Solid Waste Management in the 
Central-Danube Region 

Székhelye:             8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Működési területe:    a társult önkormányzatok közigazgatási területe

A társulás bélyegzője: körbélyegző (körben a társulás neve, címe)

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás határozatlan időre alakul.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 
foglalt  rendelkezéseknek  megfelelően  a  Társulás  önálló  jogi  személyiséggel  rendelkezik, 
működése  során  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvényben  meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni.

A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazásuk 
alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét.

A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak módosításait megküldi 
törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező Kormányhivatalnak, valamint 
a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező 
Igazgatóságának2.

IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett 
a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.

Az Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű 
igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával 
közelíti meg a feladatokat. 

2 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
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Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása 
mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása 
szükséges. 

Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a településekhez 
tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági tájékoztatást – részletesen a szerződés 
XIII. fejezetében –, illetve az adott településhez, régióhoz kötődő lakossági civil szervezetek 
közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba. 

Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a lakosság 
bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba. 

Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében, 
önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében 
igénybe vehető támogatásra. 

Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. 

A társulási megállapodást aláíró 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 magyar jog KA támogatásra vonatkozó előírásait, 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 megállapodás elveit és 
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő 
jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind 
olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv 
vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, 
valamint az önkormányzati foglalkoztatás- politikára (rendeletekre) is.

IV/2. A társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása 
érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezeteiket. Működésük időtartama 
alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben közreműködő 
szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják:

IV/2.1.   Az együttműködési kötelezettség terén:  

a) Tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  projekt  megvalósítása  érdekében 
kölcsönösen együttműködnek egymással.

b) Tagok,  illetve  képviselőik  a  tudomásukra  jutott  információkat  csak  a  projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők.

c) 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.

d) Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban 
megfogalmazott  jogokat,  kötelezettségeket,  és  elfogadják  a  jelen szerződésben,  a  BM 
Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt rendelkezéseket.

e) Tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  projekt  végrehajtása  során  a  hatályos 
jogszabályok  rendelkezései  szerint  járnak  el,  így  különösen  figyelembe  veszik  a 
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közbeszerzési törvény, a hatósági árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a 
későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre.

f) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére vagy 
annak biztosítására.

IV/2.2.   Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  

a) önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok hulladékgazdálkodási 
feladatainak ellátására;

b) a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így 
különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;

c) tagok  –  figyelemmel  a  lehetséges  forrásokra  –  kötelezettséget  vállalnak  az  önrész 
biztosítására és a Társulás működésének elősegítésére, e tárgykörben tudomásul veszik, 
hogy a KA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása;

d) a projekt kidolgoztatása;
e) a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
f) nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
g) közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
h) szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
i) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
j) költségfelosztás elfogadása a települések között;
k) szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése, elfogadása;
l) tájékoztató,  informáló  lakossági  fórumok  szervezése,  a  közösségtájékoztatás 

dokumentálása;
m) civil szervezetek bevonása;
n) pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
o) tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
p) építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
q) a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása; 
r) a  projekt  megvalósításához  szükséges  adók,  díjak,  költségek viselése  (ha  az  nem 

támogatható a KA támogatásból);
s) szakértői munka koordinálása;
t) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.

IV/2.3.   Műszaki területen:  
a) hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése;
b) hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok építése;
c) új hulladékkezelő telepek létesítése;
d) hulladékhasznosító mű építése;
e) meglévő,  környezetvédelmi  szempontból  megfelelő,  működő  hulladékkezelő 

létesítmények igénybevétele, valamint a meglévő hulladéklerakók rekultivációja;
f) együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
g) a műszaki  megvalósítás  során,  a nyilvánosság mint  alapelv érvényesülésének nyomon 

követése;
h) műszaki átadások-átvételek felügyelete;
i) a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban 

való részvétel;
j) projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele.

Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó 
nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalják, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a 
kapcsolódó önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. A tagi önkormányzatok 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő 
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előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a 
döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek.

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás iránti 
kérelem  benyújtása  előtt  meg  nem  kezdett  beruházásokhoz  igényelhető.  Egyúttal 
nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok 
tudomásul veszik a KA, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat. 

IV/3. 3 Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak 
érdekében,  hogy a Társulás  által  megvalósítandó egységes  hulladékgazdálkodási  rendszer 
működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés 
alapján  mind  jogilag,  mind  pénzügyileg,  mind  pedig  műszakilag  megfelelően  biztosított 
legyen, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36.§-a alapján  ugyanezen. törvény 
34.§,  37.§,  44.§,  74.§  (2)-(3),  78.§  (3),  90.§  (5)-(8)bekezdésekben,  a  települési 
önkormányzatokra  vonatkozó  szabályokban  meghatározott  szilárd  hulladékgazdálkodási 
közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák.

A  Társulás  a  szilárd  hulladékgazdálkodási  közfeladat  keretében  köteles  ellátni  a  Tagok 
közigazgatási  területén  az  ingatlantulajdonosoknál  keletkező  települési  szilárd  hulladék 
kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását.  

IV/3.1.  A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  szervezése  keretében  a  Társulás  feladatai  a 
következők:
a, (a hulladékról szóló CLXXXV. törvény ezen feladatot már nem tartalmazza a helyi 
önkormányzatok számára)
b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása
c, a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, elszállításának 
szervezése
d,  a települési hulladék kezelésének szervezése,
e, kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása,

IV/3.2.  A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  fenntartása  keretében  a  Társulás  feladatai  a 
következők:
a,  a  szolgáltatóval  megkötött  közszolgáltatási  szerződésben  biztosítja   a  szolgáltatás 
folyamatosságát,
b,  Évente  megtárgyalja  a  közszolgáltató  által  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási 
tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi önkormányzatokat  
c,  a  helyi  önkormányzati  rendeletalkotás  koordinálása,  tartalmi  információnyújtás, 
önkormányzati rendeletek véleményezése
d, Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ által 
történő  készítésében,  az  OHÜ  részére  a  területi  hulladékgazdálkodási  terv  és  területi 
megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja
e,  egyezteti  a  közszolgáltató,  illetve  a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  hulladék  kezelését 
végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet

IV/4. 4Tagok  a  IV/2.  2.  e)  pontban  meghatározott  vállalt  feladatnak  –  a  működtetés 
szervezeti,  gazdasági  feltételrendszerének  kidolgozása-  megfelelően  az  egységes  Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját az alábbiak szerint 
állapítják meg:

3 Kiegészítette a 37/2008.(X.28.) TT.hat.
4 Kiegészítette a 37/2008.(X.28.) TT. hat.
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A  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulást  a 
tagönkormányzatok  a  helyi  hulladékgazdálkodási  önkormányzati  feladatok,  és  hatáskörök 
ellátására  hozták  létre.  A  Társulás  a  hulladékgazdálkodási  közfeladatot  ellátó  szerv  a 
tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében. 

E  jogkörében  eljárva  a  Társulás  szervezi  meg  a  tagönkormányzatai  területén  a 
hulladékkezelési  közszolgáltatást,  oly  módon,  hogy  a  közszolgáltatás  ellátása  során  a 
projektben  megvalósuló  létesítmények,  berendezések,  eszközök  alkalmazhatóak,  és  az 
effektív  hulladékkezelési  közszolgáltatási  feladatokat  elcsúsztatott  határidőkkel  adja  át  a 
Társulás  az  általa  kiválasztott  közszolgáltató(k)nak.  A  határidők  a  létesítmények 
megvalósulásától,  illetve  a  jelenleg  hatályos  tagönkormányzati  szerződések  hatályától 
függnek. 

A Társulás  szolgáltatási  koncesszió ellátására  vonatkozó közbeszerzési  kiírás  keretében a 
projektben  megvalósuló  teljes  rendszer  üzemeltetését  és  vagyonkezelését  adhatja  át  a 
közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjének/Ajánlattevőinek.
A  létesítmény  üzemeltetésére  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  közbeszerzési  eljárás 
keretében  kell  az  üzemeltető  szakcéget  kiválasztani.  Annak  érdekében,  hogy  a  teljes 
hulladékgazdálkodási  rendszer  egységesen  működjön,  és  megfelelő  biztosítékok  álljanak 
rendelkezésre  az  egyes  létesítményeket  üzemeltető  szervezet(ek)  részére,  a  teljes 
hulladékgazdálkodási  rendszer  üzemeltetését  egy  közbeszerzési  eljárás  keretében  kell 
beszerezni,  mert  csak  így  biztosított  az,  hogy  a  gyűjtést,  szállítást  végző  szolgáltató  a 
projektben megvalósított létesítményekben fogja a hulladékot szállítani, mely a projektben az 
európai uniós támogatás felhasználásának feltétele.
Mindezekre  tekintettel  lehetőség  van  a  projekt  kezdetén  a  projektben  megvalósuló 
valamennyi  létesítmény  üzemeltetésére  vonatkozó  közbeszerzési  eljárás  kiírására,  mely 
egyben a projekt önrészéhez szükséges fedezet egy részét is megfelelően biztosítja, hiszen az 
üzemeltetésért az Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor koncessziós díj kérésére jogosult, 
mely a hasznosítási jog átengedésének ellenértéke. 
A  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötendő  szerződés  fokozatosan  lép  hatályba, 
azaz a teljes rendszer egyes részeinek üzemeltetése az adott létesítmény, eszköz, berendezés 
Társulás által történő átvételét követően kerülne az üzemeltetőnek átadásra, mely biztosítja 
azt, hogy a létesítmények Megrendelő (Megbízó) általi átvétele során a létesítmény majdani 
üzemeltetője  is  jelen legyen,  így közvetlenül  a  kivitelezőtől  kapja meg az üzemeltető  az 
összes információt, oktatást, mely a létesítmény hatékony üzemeltetését biztosítja. 

A közszolgáltatók által beszedett díj fedezetét a lakossági befizetések képezik. 

Az üzemeltetési koncepciót teljes terjedelmében a Társulási Megállapodás 5. sz. melléklete 
tartalmazza. 

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A Társulás gazdálkodására a költségvetési  szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat 
ellátó Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön 
szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulás Tanácsa hagy jóvá.

V/1. A Társulás bevételei
a) A  tagok  éves  működési  hozzájárulás  megfizetésére  is  kötelezettséget  vállalnak, 

melyet a 2007. évtől kezdve szintén lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének 
meghatározása  folyamán  mindenkor  az  1.  számú  melléklet  szerinti,  a  költségvetési 
törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak. 
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5A  tagok  a  hulladékgazdálkodási  rendszer  kialakításához  kapcsolódóan  lakosságszám 
arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják. 
Az adott  évre vonatkozó működési  költség összegéről  és annak a lakosságszám arányhoz 
igazodó  megoszlásáról  valamint  a  fejlesztési  hozzájárulás  összegéről  a  Társulási  Tanács 
határoz,  a  tárgyévet  megelőző  év  november  30.  napjáig.  A  működési  és  a  fejlesztési 
hozzájárulásnak igazodnia  kell  a  -  Tagok részéről  felvállalt  -  európai  uniós KA pályázat 
előírásának feltételeihez. A működési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács 
feladata.

6Amennyiben a Társulás működési és fejlesztési költségei előreláthatóan meghaladják a 
rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési és 
a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok 
képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési 
hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti.

7Tagok  a  működési  és  fejlesztési  hozzájárulás  összegét  minden  év  március  31.  napjáig 
kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.
Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét 
saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

b) Belföldi és nemzetközi támogatások
A  Társulás  bevételét  képezik  a  Társulás  által  pályázott  nemzetközi,  illetve  hazai 
támogatások,  mely támogatási  összeget  -  Tagok megállapodása  és  a  vonatkozó előírások 
alapján – csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

c) Egyéb bevételek
1. a  Társulás  céljainak  elérése  érdekében  kifejtett  gazdasági  tevékenységből 

származó bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.

A Társulás  bevételeit  és  kiadásait  a  Társulás  Tanácsának  döntése  alapján  meghatározott 
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke 
köteles a költségvetés gazdálkodásának féléves és háromnegyed éves helyzetéről beszámolni 
a Társulási Tanácsnak. 

d) 8 A tagi önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén:
-  A  Társulás  Tanácsának  elnöke  a  működési  hozzájárulás  fizetési  határidejének  lejártát 
követően írásban felszólítja az érintett önkormányzatot fizetési kötelezettségének a felszólítás 
kézhezvételétől  számított  15 napon belüli  teljesítésére.  A fizetési  határidő  eredménytelen 
lejáratát követően a Társulás Tanácsának elnöke azonnali beszedési megbízás benyújtására 
jogosult. A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 
bejelentik  a  számlavezető  pénzintézetüknek  a  Közép-Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési 
megbízás  benyújtására  jogosultat  azzal,  hogy  a  tagok  a  társulási  tagsági  jogviszonyuk 

5 Kiegészítette,módosította a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.
6 Kiegészítette,módosította a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.

7 Kiegészítette,módosította a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.

8 Kiegészítette a 4/2008. (VI.13.) TT. hat.
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fennállásáig a felhatalmazást  nem vonhatják vissza.  A felhatalmazás  bank által  aláírt  egy 
példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni. 

e, A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése érdekében Felügyelő Bizottságota 
hoz  létre  (ld.  VII/4.  fejezet).  A  Társulás  rendelkezésére  álló  források  szabályszerű, 
gazdaságos,  hatékony és eredményes  felhasználása érdekében belső kontrollrendszert  kell 
működtetni.  A  Társulás  gazdálkodásának  ellenőrzésére  a  Mötv.,  az  Áht.  és  végrehajtási 
rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók. 

f,  A  Társulás  a  Tagok  által  alapításkor  átadott  vagyonnal  nem  rendelkezik.  A  Társulás 
működés  során  keletkezett  saját  vagyona  és  annak  szaporulata  a  Társulást  illeti  meg.  A 
Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona tekintetében a 
tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 

A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi önkormányzat 
vagyonaként  kell  nyilvántartani,  a  vagyonszaporulat  a  társult  önkormányzatok  közös 
vagyona  és  arra  a  Polgári  Törvénykönyv  közös  tulajdonra  vonatkozó  szabályait  kell 
alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt rendelkezésekre.

A Társulás  megszűnése,  kiválás  vagy kizárás  esetén  Tagok  egymással  a  megszűnéskori, 
kiváláskori  vagy  kizáráskori  állapot  szerint  a  KA  jogszabályok  és  az  egymás  közötti 
kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek. 

A Társulásból történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt vagyontárgy társulás 
tagja  részére  történő  kiadását  öt  évre  el  lehet  halasztani,  ha  annak  természetben  történő 
kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás további működését. Ebben 
az  esetben  a  társulás  kivált  tagját  -  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  Társulással  kötött 
szerződés alapján - használati díj illeti meg. 

V/2. A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet , 
gazdálkodó  szervezetet,  nonprofit  szervezetet  és  egyéb  szervezetet  alapíthat,  kinevezi 
vezetőiket.  Költségvetési  szerv  alapítása  esetén  az  irányításra,  felügyeletre  vonatkozó 
hatáskörök  a  2011.  évi  CXCV.  törvény  9.§-ban  foglaltaknak  megfelelően  kerülnek 
meghatározásra.  A Társulás  által  alapított  költségvetési  szerv  irányító  szerve  a  Társulási 
Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.

VII.  SZERVEZETI RENDSZER

Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben 
állapodnak meg:

9  Szervezeti rendszer:  

1. Társulási Tanács
2. Társulási Operatív Tanács
3.10 Társulási Tanács Elnöke, 
4. Felügyelő Bizottság
5.KDV Projekt Iroda11

6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

9 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

10 Módosította a 15/2007.(IX.25.) TT. hat. 1.pontja

11 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
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Társulás

Társulási Tanács
(döntéshozó szerv)

Felügyelő Bizottság
(ellenőrző szerv)

Társulási Operatív Tanács
(Operatív irányító szerv)

Társulás székhely Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala 

( munkaszervezet)

Társulási Tanács 
elnöke és 
elnökhelyettesei

Közép-Duna Vidéke  
Hulladékgazdálkodási  

Önkormányzati Társulás Projekt  
Iroda

(projekt végrehajtó szervezet)



VII/1. Társulási Tanács

12A  Társulás  döntéshozó  szerve  a  Társulási  Tanács.  A  Társulási  Tanácsot  a  társult 
önkormányzatok  képviselő-testületei  által  delegált  tagok  alkotják.  Minden  egyes  társult 
önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. 

  A Társulási  Tanács  dönt  a  jelen  szerződésben meghatározott  és  a  Társulás  tagjai  által 
átruházott,  valamint  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  meghatározott  saját  feladat-  és 
hatáskörben.

VII/1.1.   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 kizárása 
f. jelen  társulási  szerződés  módosításának  indítványozása,  mely  határozat 

érvényességéhez  a  Társulásban résztvevő tagok minősített  többségével  hozott  döntése 
szükségeltetik,

g. Társulás megszűnésének indítványozása, mely határozat a Társulásban résztvevő tagok 
minősített többségével hozott döntésével érvényes,

h. Társulás éves munkatervének, éves költségvetésének, éves költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolójának elfogadása,

i. az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,
j. a  megállapodásban  foglalt  célok  megvalósításának  áttekintése,  stratégiai  célok 

meghatározása,
k. a  projekt  szerinti  célkitűzések  megvalósulásának,  azok  időarányos  állapotának 

elemzése és értékelése,
l. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a 

kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében.
m. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása és módosítása,
n. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
o. Projekt Iroda13 létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok ( 

kinevezés,  felmentés,  fegyelmi  eljárás  megindítása,  fegyelmi  büntetés  kiszabása) 
gyakorlása

p. hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos  döntések  meghozatala, 
szerződések elfogadása,módosítása,megszüntetése

VII/1.2.   A Társulási Tanács működése:  

A  Társulási  Tanács  megalakultnak  tekinthető,  ha  a  tagönkormányzatok  képviselő-
testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást és a társulási tanács alakuló  
ülése kimondta megalakulását.

12 Módosította a 15/2007.(IX.25.) TT. hat.2.pontja

13 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
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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,  ha  azt  a  Felügyelő  Bizottság  indítványozza,  illetve  ha  a  törvényességi 
ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.

14A  Tanács  első  ülésén  tagjai  közül  minősített  többséggel  elnököt  és  elnökhelyetteseket 
választ.
A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozatlan időre szól. 

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend 
összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 
15A Tanács  ülését  az  elnök,  akadályoztatása  esetén  az  elnökhelyettesek  bármelyike  hívja 
össze  írásban,  az  ülés  napját  megelőzően  legalább  15  nappal  korábban.  Halaszthatatlan 
esetekben  a  fenti  időtartam  3  napra  is  lerövidíthető,  a  tagoknak  a  lerövidítés  okának 
megjelölésével történő értesítése mellett. 

16A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen 
van. A Társulási Tanács minden tagját a Társulási Tanács működése során egy szavazat illeti 
meg.  Határozatképtelenség esetén az eredeti  időpontot  követő 8 napon túli,  de 30 napon 
belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

A Tanács tagja akadályoztatása esetére,a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület a tag  
helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi határozatot  
tartalmazó jegyzőkönyvi  kivonatot  a  Tanács  elnökének  meg kell  küldeni.  A  helyettesként  
eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács tagjának jogaival és  
kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek eseti  
meghatalmazással kell rendelkeznie.

A  Társulási  Tanács  ülésére  bármely  tagi  önkormányzat  indítványozhatja  szakértők  vagy  
egyéb  személyek  meghívását.  Ezen  személyek  az  ülésen  részt  vehetnek,  a  napirendi  
pontokhoz  hozzászólhatnak,  de  szavazati  joggal  nem  rendelkeznek.  A  Társulási  Tanács  
ülésén  a  munkaszervezeti  feladatokat  ellátó  Polgármesteri  Hivatal  jegyzője  tanácskozási  
joggal vehet részt.

Az ülésen a szavazás  nyílt, kézfeltartásos formában történik 17.
Személyi  ügyekben  (pld.  tisztségviselők  megválasztásában,  delegáció  kérdéseiben)  a  
tanácsülésen  a  döntéshozatal  titkos,  írásbeli  szavazás  útján  is  történhet.  Titkos  szavazás  
tartására  a  Tanács  bármely  tagja  tehet  javaslatot,  a  javaslat  elfogadásához  a  Tanács  
tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges18.

14 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

15 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

16 Módosította a 15/2007.(IX.25.)TT. hat.3.pontja

17 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
18 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
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19A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen 
lévő tagok több mint felének „ igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő 
tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát.. 
A VII/1.1./  a.,  c.,  d.,  e.,  f.,  g.,  h.,  i.  pontokban foglalt  esetekben a  Társulási  Tanácsban 
résztvevő tagok minősített  többséggel  hozott  határozata  szükséges.  Minősített  többséghez 
annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának 
több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. 

A  Társulási  Tanács  tagjai  a  Társulási  Tanácsban  hozott  döntésekről,  a  Társulás  
működéséről, az ott végzett szakmai munkáról kötelesek évente legalább egyszer beszámolni  
Képviselő-testületeiknek.
20

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az  
ülés helyét, időpontját, az ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak nevét és megjelenésük  
tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, , az előterjesztéseket, az egyes  
napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az  
ülésen  elhangzottak  lényegét,  a  szavazásra  feltett  döntési  javaslat  pontos  tartalmát,  a  
döntéshozatalban résztvevők számát,  a döntésből kizárt  tag nevét  és a kizárás indokát,  a  
munkaszervezet  vezető  jogszabálysértésre  vonatkozó  jelzését,  a  szavazás  számszerű  
eredményét,  a  hozott  döntéseket,  valamint  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban  
meghatározottakat.  A  jegyzőkönyvre  a  képviselő-testületek  üléséről  szóló  jegyzőkönyv  
szabályait  kell  alkalmazni.  Jegyzőkönyvet  a  Társulási  Tanács  elnöke  és  a  Társulás  
Munkaszervezetének vezetője írja alá.
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a Munkaszervezet Vezetője megküldi a Fejér  
Megyei Kormányhivatalnak.

VII/1.3. 21A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei

19 Módosította a 15/2007.(IX.25.)TT.hat. 5.pontja
20 Hatályon kívül helyezve a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

21 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.
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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. 22a Társulás részére pénzintézetnél  bankszámlát tart fenn. 
c. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
d. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
e. gondoskodik a Társulás éves költségvetésének és az éves költségvetés végrehajtásáról 

készült beszámolójának elkészítéséről,
f. a Társulás mérlegét Tagok és a Felügyelő Bizottság számára hozzáférhetővé teszi,
g. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
h. évente legalább egy alkalommal jelentést készít  a Társulási  Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
i. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács 

számára előír,
j. benyújtja  a  pályázatot  a  KA  Közreműködő  Szervezethez  a  támogatási  szerződést  a 

Társulás nevében aláírja,
k. bármely  kérdésben  észrevétellel  és  kérdéssel  élhet  a  Tagok,  illetve  képviselőik,  a 

hatóságok,  közreműködő  szervek,  személyek  felé,  beszámoltathatja  a  Társulásban 
közreműködő bármely érdekeltet,

l. Aláírja  a  projekt  keretében  a  közbeszerzési  pályázatokon  nyertes  cégekkel  kötendő 
szerződéseket,

m. a Társulás nevében aláírja a szerződéseket, megállapodásokat,
n. a Projekt Iroda vezetője23 tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.

Az elnöki megbízatás megszűnik:
- lemondással,
- elhalálozással,
- 24visszahívással.

Az  elnök  Társulással  összefüggő  feladatai  megvalósításához  jogosult  szakértők 
igénybevételére. 

A  Társulás  elnöke  a  tőle  elvárható  gondossággal  köteles  eljárni.  Kötelezettségének 
megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel.

25Az elnök lemondásával az elnökhelyettesek megbízatása nem szűnik meg.

26Az  elnök  lemondása  esetén  az  elnökhelyettesek  kötelesek  az  új  elnök  személyének 
megválasztásáig az elnök megbízatásával járó feladatokat  ellátni,  kötelesek a lemondástól 
számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának 
céljából. 

22 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

23 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
24 Kieg. a  4/2007.(IV.17.)TT.hat.
25 Módosította a 4/2007.(IV.17.) TT.hat.
26 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.
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27A  Társulás  elnökhelyetteseinek  megválasztására  az  elnökre  vonatkozó  rendelkezések 
megfelelően irányadók.
A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel a Társulási Tanács által meghatározott soros váltásban helyettesítik.

A  Társulási  Tanács  részletes  működési  szabályait  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat 
tartalmazza.28

VII/2. Társulási Operatív Tanács

Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását,  
a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú Társulási  
Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának segítése. 

29A Társulási Operatív Tanácsban tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív  
Tanács   tagjaira  bármely  tanácstag  javaslatot  tehet.  Az  Operatív  Tanács  elnökét  és  a  
tagjainak több,mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a  
tagok megválasztásához minősített többség szüksége.

30A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács  
elnöke és elnökhelyettesei, érintett megyei önkormányzatok képviselői ( Fejér, Bács-Kiskun,  
Komárom-Esztergom, Pest,Tolna,  Veszprém ).  Az ülésen tanácskozási joggal részt  vesz a  
Munkaszervezet  vezető.

31 A Társulási Operatív Tanács üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az 
ülés összehívását  a napirend megjelölésével.  Az Operatív Tanács működésére a Mötv. az 
önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó 
részletes  szabályokat  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  kell  megállapítani,  mely 
rendelkezések  nem  lehetnek  ellentétesek  a  Társulási  Megállapodásban  meghatározott 
szabályokkal.

A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre: 
 a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;
 közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
 a  Társulás  munkájának  összehangolása,  koordinatív  feladatainak 

meghatározása;
 kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
 a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
 a  Tagok  együttműködésével,  szervezeti  kérdésekkel  kapcsolatos  döntések 

előkészítése, koordinálása;
 a Tagok tájékoztatása;
 a projekt működésének összefogása, irányítása;
 a projekt szakmai felügyelete;
 a  többletköltségek  Tagok  általi  elfogadásához  szükséges  anyag 

véleményezése;
 tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;

27 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

28 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
29 Módosította a 15/2007.(IX.25.)TT.hat.6.pontja
30 Módosította a 15/2007.(IX.25.)TT.hat. 7.pontja

31 Módosította a 15/2007.(IX.25.)TT.hat.9.pontja
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 a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;

32  VII/3.  Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Projekt   
Iroda (KDV Projekt Iroda )  33  

A  projektek  teljes  körű  előkészítését  és  lebonyolítását,  valamint  a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási  feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el.  A Projekt Iroda hivatalos 
megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  Társulás Projekt 
Iroda34.

A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja 
szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 

A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó feladatokhoz 
igazodó,foglalkoztatotti létszámát.

A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda vezetője 
gyakorolja.  A  Projekt  Iroda  vezető  felett  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  a  Társulás 
Tanácsának elnöke gyakorolja.
A  Projekt  Iroda  foglalkoztatottak  jogviszonyára  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 
törvény rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a 
Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.

A költségvetési  szerv  pénzkölcsönt  nem vehet  fel,  kezességet  nem vállalhat,  értékpapírt, 
váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el.

A Projekt Iroda feladatai:
-A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
 Kapcsolattartás  és  információszolgáltatás  az  önkormányzatoknak,  érintett 

minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek a projektekről,
 A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, 
 költségvetéshez,  zárszámadáshoz  adatszolgáltatás  a  projektek  finanszírozási  igényéről, 

kiadásiról,
- A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási 
feladatok alapján: 

a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 
pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése, bonyolítása
a projekt kidolgozása;
a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;

32 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.

33 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
34 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.

56



minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás dokumentálása;
pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása; 
szakértői munka koordinálása;
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;
hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, hulladékhasznosító mű 
építésének előkészítése, bonyolítása;
a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;
utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;
együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;
a  műszaki  megvalósítás  során,  a  nyilvánosság  mint  alapelv  érvényesülésének  nyomon 
követése;
műszaki átadások-átvételek felügyelete;
a  projekttel  összefüggő  egyéb  felmérések,  műszaki  megoldások,  szervezési  feladatok 
koordinálása;
projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,
hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a szükséges jogi, 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása;
projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei üzemeltetésének 
biztosítása;
hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;

A Projekt  Iroda  szervezetére  és  működésére  vonatkozó részletes  szabályozást  a  Társulás 
Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza35.

VII/4. Felügyelő Bizottság

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szervként 12 
főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.

A Felügyelő  Bizottság  tagjait  a  Társulás  Tanácsa  választja  meg.  A  Felügyelő  Bizottság 
tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több,mint felét a Társulási 
Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített 
többség szükséges.
 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az ülés 
összehívását  a  napirend  megjelölésével.  Az  ülésen  tanácskozási  joggal  részt  vesz  a 
Munkaszervezet  vezető.  A  Felügyelő  Bizottság  működésére  a  Mötv.  az  önkormányzati 
bizottságokra  vonatkozó  szabályait  kell  alkalmazni.  A  működésre  vonatkozó  részletes 
szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések 
nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal. 

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;
b) megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves költségvetését, 

éves  költségvetés  végrehajtásáról  készült  beszámolóját,  valamint  a  Társulási  Tanács 
ülésén napirendre kerülő valamennyi  üzletpolitikai  jelentést  az adatok valódisága és a 
jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási 
Tanács számára;

35 Módosította a 11/2011. (IV.14.) TT. hat.
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c) jogosult  a  Társulás  könyveibe  betekinteni,  a  Társulás  pénztárát,  szerződéseit, 
bankszámláját megvizsgálni;

d) jogosult  a  Társulási  Tanács  munkájának,  feladatok  eredményének  és  minőségének 
ellenőrzésére;

e) vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
f) vizsgálódásainak  eredményeiről  évente  köteles  beszámolót  előterjeszteni  mind  a 

Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
g) 36

h) ellenőrzi a tagok tájékoztatását,
i) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást 
szerez arról,  hogy a Társulás  tevékenysége vagy mulasztása  jogszabályba,  jelen társulási 
megállapodásba  ütközik,  vagy egyébként  sérti  a  Társulás  vagy a Tagok érdekeit,  köteles 
haladéktalanul  a Társulási  Tanács  ülésének összehívását  kezdeményezni,  illetve javaslatot 
tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.

A jelen fejezet f) pontjában foglalt,  önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló 
beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos 
ellenőrzés  lefolytatását,  mely  ellenőrzés  eredményéről  a  Felügyelő  Bizottság  köteles 
tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.

VII/5. Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A  Társulási  Tanács  munkaszervezeti  feladatait  a  társulás  székhelyének  Polgármesteri 
Hivatala látja el.
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:
 Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
 Értekezletek, ülések megszervezése,
 A Társulás elnöke , elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
 Előterjesztések,  döntéstervezetek,  jegyzőkönyvek,  emlékeztetők elkészítése,  határozatok 

végrehajtása,
 Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
 Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, 
 szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
 A  Társulás  éves  munkatervére  érkező  javaslatok  összefoglalása,  éves  költségvetési 

tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása

VIII. 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 jegyzi. 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 TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK 
FELTÉTELEI

36 Hatályon kívül helyezte a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.
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37A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó 
egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az 
irányadók. 

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok ezen  Társulási  megállapodás  elfogadásával  és  aláírásával,  kötelezettséget  vállaltak 
arra  vonatkozóan,  hogy  elfogadják  a  kiválással,  illetve  kizárással  összefüggő  felelősségi 
szabályokat.

XI/1 A Társulásból történő kiválás 

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás 
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított Társulásból történő 
kiválás jogával csak tényleges  és alapos indokok alapján,  a Társulási  Tanáccsal  és a KA 
Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

A  Társulási  megállapodást  felmondani,  a  Társulásból  kiválni  csak  a  naptári  év  utolsó 
napjával - december 31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel hozott 
döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulási 
Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe 
venni a támogatási szerződésben foglaltakat.

A Társulás tagjai  megállapodnak abban, hogy a tagsági jogviszony nem szüntethető meg 
kiválással  mindaddig,  amíg  a  Társulás  céljainak  megvalósítása  érdekében  indított, 
támogatásban részesült projektek megvalósítása tart, továbbá amíg a támogatásban részesült 
projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le nem jár. 
 A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 
a  kiválásával  a  Társulásnak  okozott  valamennyi  költség  teljes  körű  megtérítésére.  Ezen 
helytállási  kötelezettség  valamennyi,  a  kiválással  összefüggő  költségre, 
kötelezettségvállalásra vonatkozik..

A  Társulásból  kiváló  tudomásul  veszi,  hogy  a  projekt  megvalósítása  érdekében  általa 
befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig 
köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.

A BM Önerő Alap pályázaton résztvevő tagi önkormányzatok vállalják a pályázati előírások 
betartását,  különösen azon kötelezettséget,  hogy az esetlegesen később kiváló települések 
saját forrás részét – annak hiánya esetén – közös tagi döntésük alapján fogják finanszírozni. 

Kiválás,  illetve  tagi  kizárás  esetén a  Társulás  köteles  60 napos határidőn belül  a  Taggal 
elszámolni  a  vagyoni  hozzájárulás  arányának  megfelelően,  figyelembe  véve   a  Társulást 
terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben 
a  Társulás  működését  a  pénzbeni  megváltás  saját  mérlegelése  szerint  veszélyezteti,  úgy 
jogosult a teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni. A 
kiváló,  illetve  kizárt  tag  által  a  Társulás  rendelkezésére  bocsátott  vagyonát  a  tagnak 
természetben kell kiadni. Kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását 
5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a társulás 
további működését.  Ebben az esetben a kivált  tagot használati  díj  illeti  meg a társulással 
kötött szerződés alapján.

37 Módosítota a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.
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Az  elszámolás  során  Felek  közösen  egyeztetve,  írásban  rögzíteni  kötelesek  a  pénzbeli 
teljesítés és megváltás ütemezését.

XI/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  kötelezettségeknek,  a 
Társulási  Tanács  minősített  többséggel  hozott  határozatával  a  naptári  év  utolsó  napjával 
kizárhatja a Társulásból a mulasztó képviselő-testületet.38 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az 
esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, esetleges 
kártérítési és egyéb kötelezettségei alól. 

XI/3 Tagfelvétel

A  Társuláshoz  való  csatlakozást  a  Társulási  Tanács  hagyja  jóvá,  kizárólag  azon 
önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal 
a  műszaki  kapcsolat  már  létrejött,  illetve  az  kialakítható,  továbbá  akik  jelen  szerződés 
rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el.  

A  csatlakozási  szándék  kinyilvánításához  a  társulni  kívánó  önkormányzatok  képviselő-
testületének  minősített  többséggel,  legalább  hat  hónappal  korábban  meghozott  határozata 
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a 
feladatok  megvalósításához  ráeső  költségvetési  hozzájárulást  biztosítja.  A  társuláshoz 
csatlakozni a naptári év első napjával lehet.

39Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, 
valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából 
jött  létre,  a  Társuláshoz  csatlakozni  szándékozó  új  tagnak  vállalnia  kell  a 
hulladékgazdálkodási  rendszer  létesítését  szolgáló  pályázati  és  engedélyezési 
dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz 2006. évtől 
számítottan,  az  éves  működési  hozzájárulás  összegének  visszamenőlegesen  történő 
megfizetését.  Azon csatlakozni  szándékozó új  tag  esetén,  aki  azt  megelőzően  egy másik 
hulladékgazdálkodási  társulás  tagja  volt,  a  Társulás  Tanácsa-  figyelemmel  a  csatlakozás 
körülményeire-  egyedileg  állapítja  meg  a  visszamenőlegesen  fizetendő  működési 
hozzájárulás összegét. 

A  Társuláshoz  történő  csatlakozáshoz  a  Társulásban  résztvevő  képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor.

A csatlakozás elfogadása esetén a jelen Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani 
kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.

XII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

38 Módosította a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.
39 Kiegészítette a 4/2008.(VI.13.) TT. hat.
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40A Társulási  szerződés  hatálya  a  projekt  megvalósítására,  a  vagyonkezelés  időtartamára 
terjed ki.

A Társulás megszűnik, ha:
- célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
- a  megállapodásban  meghatározott  időtartam  eltelt,  vagy  törvényben  szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult
- valamennyi  Tag  minősített  többséggel  hozott  határozattal  elhatározta  a  Társulás 

megszűntetését;
- bíróság jogerős döntése alapján.
- törvény erejénél fogva

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,  amennyiben  az  nem  állapítható  meg,  úgy  a 
települések lakosságszáma arányában illeti meg.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk, 
amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma arányában tartoznak 
felelősséggel.

A tagi önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodást közös megegyezéssel 
módosíthatják az általuk meghatározott időponttal.

XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

A  tagi  önkormányzatok  általános  feladatai  közé  tartozik  a  társadalmi  tudatformálás.  A 
szerződés  V.  fejezetében  rögzítetteknek  megfelelően,  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.

40 Módosította a 4/2007.(IV.17.)TT.hat.
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XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok képviselő-
testületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása 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  az  önkormányzatok  képviseletére  jogosult  személyek 
változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.

A  Társulás  a  célját  képező  szakmai  tevékenység  végzésére,  írásban  külső  szakmai 
szervezetet bízhat meg a vonatkozó közbeszerzési és egyéb jogszabályoknak betartásával.

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  esetére  a  Fejér  Megyei  Közigazgatási  és  Munkaügyi 
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe 
Tagok kötelesek bevonni a KA Közreműködő Szervezetet. 
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény, az irányadó.

41Tagok  a  Társulási  Megállapodás  IV/3.  pontjában  rögzített  hatáskörüket  a  Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási 
létesítmények használatba vételét követően ruházzák át a Társulásra.
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott  feladatait a Közép-
Duna  Vidéke  Hulladékgazdálkodási  Rendszer  megvalósítását,  a  megvalósuló 
hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét követően köteles ellátni. 
A  IV/3.1.c)  pontban  meghatározott  feladatot  a  Társulás  minden  Tagjára  nézve  változó 
időponttól, a Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba vételének időpontjában 
hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles ellátni. 
Tagok  felhatalmazzák  a  Társulás  Tanácsát,  hogy  a  megvalósuló  Hulladékgazdálkodási 
Rendszer  üzemeltetőjének  kiválasztása  érdekében  a  közbeszerzési  eljárást  2009.  első 
félévében folytassa le. 

41 Kiegészítette a 37/2008. (X.28.) TT. hat. 
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Tagok  a  jelen  társulási  megállapodást  aláírás  előtt  részletesen  átolvasták,  közösen 
értelmezték és az abban foglaltakat és megértették. 

A fentiek szerint ezen szerződést – a 2. sz. mellékletet  képező aláírási  íven - Tagok ….. 
eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal 
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
425. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció

Kelt.: Polgárdi, 2006. év  szeptember hó 19. napján

………………………………….
Társulási Tanács elnöke

Dr. Lakos László jegyző
Fenntartásaim vannak ezzel a módosítással kapcsolatban, mert járványügyi szabályozások szerint 
hetente kötelező az ürítés. 

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik  napirendi  pontunk  a  Dészolg  Kft.  2013.  június  20-i  taggyűlésével  kapcsolatos 
határozathozatal.  A Dészolg Kft. múlt  havi taggyűlésén előkészítésre került a Dészolg Kft. és a 
Közév Kft. egyesülése.  A két cég egyesült  és az egyesülési  szerződés tervezet van a képviselő-
testület előtt. A leendő cégben Perkáta részesedése 550 000 Ft törzsbetét. Jelenleg a Dészolg Kft-
ben felügyelő bizottsági tagságot tölt be Perkáta Polgármestere. Ezt korábban jeleztem a képviselő-
testület számára. A feladatért díjazást is kaptam bruttó 40 000 Ft összegben, melyet jótékony célra 
ajánlottam fel.  Így 180 000 Ft összeget ajánlottam fel  a kisboldogasszony alapítány részére.  Az 
egyesülési szerződés tervezet szerint a felügyelő bizottsági tagságom a holnapi napon megszűnik. 
Az új cégben három felügyelő bizottsági tag lenne. Egy tagot delegálnak a cégek, egy tagot delegál 
Sárbogárd,  Szabadegyháza,  Adony,  Baracs  és  Perkáta.  Szeretném  a  határozati  javaslatot 
kiegészíteni  azzal,  hogy a négy település delegáltja Adony Város Polgármestere,  Ronyecz Péter 
legyen. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Rajcsányi László József képviselő
Megszabadultunk egy komoly szemétteleptől, ami kinn volt a csiróban. Aki azon az úton jár, látja, 
hogy egy szeles időben a szemét egy része kinn van az adonyi úton, a szántóföldeken és ami nem 
megnyugtató, hogy betemetik, mert betelt, de megnyitják a következő gödröt. Körülbelül négyszer 
–ötször  több  szemét  kerül  naponta  be,  mint  ami  eddig  került,  mert  ide  hordja  a  szemetet 
Dunaújváros, Martonvásár, Ercsi. Ez nem megoldás.

Somogyi Balázs polgármester
Egy nyugat-európai  típusú hulladékégető  megoldás  lehetne  ebben.  Látjuk azt,  hogy a környező 
nyugati országokban a nagyvárosokban vannak hulladékégetők, melyek látszólag nem szennyezik a 

42 Kiegészítette a 37/2008. (X.28.) TT. hat.
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környezetet.  Volt  egy  várpalotai  helyszín,  most  egy  oroszlányi  helyszín  lenne  kijelölve 
hulladékégető megvalósítására. 

Szilasy László képviselő
Már évek óta tartó régi barátság fűz össze Ronyecz Péterrel. Hogy került ő a képbe, hogyhogy nem 
más település vezetői?

Somogyi Balázs polgármester
Még a múlt  héten kérdeztem tőle,  hogy ezt a feladatot  ő vállalja-e el.  A tavalyi  évi taggyűlési 
anyagok  alapján  Adony  Város  Önkormányzatának  volt  a  négy  település  közül  a  legnagyobb 
részesedése és Polgármester úr számos más társulásban lát el felügyelő bizottsági vagy elnökségi 
feladatot.  A  részvényeladások  dokumentumaiból  látható,  hogy  Szabadegyháza  Község 
Önkormányzata nagyobb részesedéssel rendelkezik. Kérdeztem Smicsek Polgármester urat erről, és 
azt mondta,  hogy Ronyecz Péterre  fog szavazni.  Amennyiben nincs több hozzászólás,  javaslom 
elfogadásra  a  határozati  javaslatot  az  említett  kiegészítéssel.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

66/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Dészolg Kft. és 
a Közév Kft. egyesülésével kapcsolatos taggyűlési előterjesztéseket, valamint a Dészolg 
Kft. társasági szerződésének módosítását. A Dészolg Kft. 2013. június 20-ra összehívott 
taggyűlésére  készült  napirendi  pontokhoz  tartozó  előterjesztéseket  támogatóan 
jóváhagyja, azokat elfogadja. Felhatalmazza a település polgármesterét, hogy fentiekkel 
kapcsolatos  dokumentumokat  aláírja.  A  képviselő-testület  hozzájárul,  hogy  Adony, 
Baracs,  Perkáta  és  Szabadegyháza  települések  képviseletében  a  Felügyelő  Bizottság 
tagja Adony Város Polgármestere, Ronyecz Péter legyen.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik  napirendi  pontunk  a  Perkáta  II.  számú  háziorvosi  körzet  egészségügyi  feladat-ellátási 
szerződés felülvizsgálata.  Az elmúlt  időszakban számos  esemény történt  a II.  számú háziorvosi 
körzettel kapcsolatban. 2013. június 3-ától dr. Szűcs Mihály látja el a Perkáta II. számú háziorvosi 
körzet betegeit. 2013. május 30-án a képviselő-testület úgy döntött, hogy a dr. Viski Máriával kötött 
feladat-ellátási  szerződést a hat hónapos felmondási idő figyelembevételével felmondja.  A Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 2013. június 
17-én dr. Viski Mária egyéni vállalkozó háziorvos működési engedélyét visszavonta. Ez annyiban 
változtatja meg a helyzetünket, hogy a képviselő-testületnek lehetősége van arra, hogy működési 
engedélyt  kérjen a járási  tiszti  főorvostól.  Ha ezt megkapja,  akkor finanszírozásért  folyamodhat 
2013.  július  1-jétől  az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztárhoz.  Ha  ez  sikerül,  akkor  a 
finanszírozás  az  önkormányzathoz  érkezik.  Ebben  az  esetben  helyettesítő  orvosként  tudnánk 
szerződést kötni dr. Szűcs Mihállyal. A feladat-ellátási szerződés hat hónapos felmondási idejét a 
képviselő-testület korábbi időpontra tudja meghatározni, mert a működési engedély visszavonása a 
doktornőre  is  vonatkozik.  A javaslatom az,  hogy a  feladat-ellátási  szerződés  2013.  június  30-i 
hatállyal szűnjön meg. A működési engedélyt és a finanszírozást kérjük meg 2013. július 1-jétől.  
Az, hogy a praxisjoggal mi fog történni,  az minket  most nem érint.  2013. június 1-jétől a nem 
végzett munkáért az állam nem fizet finanszírozást a doktornőnek. Ebben a hónapban finanszírozást 
senki nem kapott. Arra a kérdésre, hogy dr. Szűcs Mihály jelenleg kinek a finanszírozásából végzi a 
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tevékenységét, erre nem tudunk választ adni. Javaslom, hogy a Perkáta II. számú háziorvosi körzet 
részére kapott finanszírozás összegét teljes egészében adjuk át dr. Szűcs Mihály helyettesítő orvos 
részére.  Ennek  az  összegnek  két  része  van.  Az  egyik  az  alapfinanszírozási  része,  amely  a 
betegszámhoz kapcsolódik. A másik része pedig a tényleges tevékenységhez kapcsolódik. Javaslom 
a képviselő-testületnek,  hogy kérje  meg a működési  engedélyt  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal 
Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Járási  Népegészségügyi  Intézetétől  és  adjon  felhatalmazást,  hogy 
kössünk  szerződést  dr.  Szűcs  Mihállyal  a  háziorvosi,  illetve  az  iskola-egészségügyi  feladatok 
helyettesítéssel történő ellátására. Az ő helyettese dr. Kormos Zoltán legyen. A 2013. július 1-jétől 
kapott  finanszírozást  teljes egészében adjuk át  dr.  Szűcs Mihálynak.  Kérem a képviselő-testület 
tagjainak a hozzászólásait. 

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Tudomásom szerint a MEP tartott ellenőrzést a rendelőben. Látták, hogy ki végzett szolgáltatást és 
ki nem. Az elmúlt ülésen született határozatunk érvénye meg kell, hogy legyen, mert ezzel tudjuk 
bizonyítani,  hogy mi vállaltuk át  a feladatot  a szerződés felmondásával.  Amennyiben nincs sok 
jelentősége,  akkor  vissza  lehet  vonni  a  határozatot.  Ha van esély arra,  hogy az elmúlt  időszak 
pénzügyi támogatását a MEP-től utólagosan valamilyen formában megszerzzük, akkor az érvényes 
határozattal lehetséges. 

Somogyi Balázs polgármester
Többszöri kérésre jött ki a MEP ellenőrzést tartani. Az ő álláspontjuk szerint mivel a működési 
engedély birtokosa dr. Viski Mária volt és 2013. május 22-én született meg a felfüggesztő határozat, 
így 2013. május 23-ától nem látta el a feladatot. A MEP tájékoztatása szerint 2013. május 23-ától 
folyamatosan kapott  volna finanszírozást.  A kérésünk az volt,  hogy egy ellenőrzést  végezzenek 
azért, hogy nézzék meg ténylegesen ki végzi a szolgáltatást. 

Dr. Lakos László jegyző
2013. május 30-án döntött a képviselő-testület a dr. Viski Máriával kötött feladat-ellátási szerződés 
felmondásáról.  Jelenleg  a  működési  engedély  visszavonásával  a  feladat-ellátási  szerződés  a 
jogszabály erejénél fogva is megszűnik. Két lehetősége van a képviselő-testületnek. Az egyik az, 
hogy  az  előző  határozatát  teljes  egészében  hatályon  kívül  helyezi  és  a  Fejér  Megyei 
Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Járási  Népegészségügyi  Intézete  által  hozott 
határozatra  hivatkozva  a  feladat-  ellátási  szerződést  2013.  június  30-ával  felmondja.  Azok  az 
indokok, amelyek az előző határozatban szerepelnek, elvesznének és az egyetlen indok az lenne, 
hogy  a  működési  engedélyét  visszavonta  az  ÁNTSZ.  A  másik  lehetőség  az,  hogy  az  előző 
határozatát módosítja a képviselő-testület annyiban, hogy a szerződés felmondás hatályát módosítja 
amiatt, hogy az ÁNTSZ dr. Viski Mária működési engedélyt visszavonta. 

Szilasy László képviselő
Azt javaslom, hogy az első javaslattal éljünk. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a képviselő-testületnek, hogy az 52/2013. (V. 30.) 
számú határozatát vonja vissza. Javaslom, hogy dr. Viski Mária feladat-ellátási szerződését 2013. 
június 30-ával mondja fel. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

67/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  az 52/2013.  (V. 30.)  számú 
képviselő-testületi határozatot visszavonja, és a következő határozatot hozza.
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Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  dr.  Viski  Mária  (6726 
Szeged, Radnóti u. 21/b., szül. hely,  idő: Szeged, 1965. 04. 13., an: Kopasz Margit)  
háziorvossal  2012.  május  17-én  kötött,  a  Perkáta  II.  számú  háziorvosi  körzet 
egészségügyi feladatainak ellátására vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződést 
2013. június 30-ával felmondja.

Perkáta  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  az 52/2013.  (V. 30.)  számú 
képviselő-testületi  határozattal  a  vonatkozó  jogszabályokban  foglalt  működésre 
vonatkozó  előírások,  illetve  a  háziorvosi  feladat-ellátási  szerződésében  vállalt 
kötelezettségeinek folyamatos  megszegése miatt  mondta  fel  dr.  Viski  Mária  feladat-
ellátási szerződését „az önálló orvosi tevékenységről” szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § 
(3) bekezdése alapján.

„Az önálló orvosi tevékenységről”  szóló 2000. évi  II.  törvény 2/B.  §  (4)  bekezdése 
előírja, hogy a feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem 
határozható meg. A dr. Viski Mária háziorvossal 2012. május 17-én kötött egészségügyi 
feladat-ellátási  szerződés  18.  pontja  értelmében  a  szerződést  a  felek  6  hónapos 
határidővel,  írásban,  indoklással  felmondhatják,  vagy  közös  megegyezéssel 
megszüntethetik. 

A fentiekre  tekintettel  Perkáta  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  a dr. 
Viski  Máriával  2012.  május  17-én  kötött  feladat-ellátási  szerződést,  a  hat  hónapos 
felmondási idő figyelembe vételével, 2013. november 30-i hatállyal mondta fel.

A dr. Viski Mária háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés képviselő-testület általi 
felmondását  követően  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete a dr. Viski Mária egyéni vállalkozó háziorvos részére 
2012. május 24-én kiadott  VII-R-044/2017-7/2012. iktatószámú működési  engedélyt, 
alaphatározatot annak FE-02R/0017-162013 iktatószámú módosításával együtt a VII-R-
044/02557-10/2013. számú határozatával 2013. június 30-tól visszavonta.

„Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről” szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/E. § 
(5)  bekezdése  értelmében  a  közszolgáltatásért  felelős  szerv  az  egészségügyi  ellátási 
szerződést  azonnali  hatállyal  felmondja,  ha  az  egészségügyi  szolgáltató  működési 
engedélyét visszavonták.

A fenti  indok alapján  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  dr. 
Viski Máriával kötött feladat-ellátási szerződés azonnal hatállyal történő felmondásáról 
határozott.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 30.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  hatalmazza  fel  a  polgármestert  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata  részére  működési  engedély  megszerzésére  2013.  július  1-jétől.  Javaslom,  hogy 
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  egészségügyi  feladat-ellátási  szerződést  kössön  dr.  Szűcs 
Mihály  helyettesítő  háziorvossal.  A  Perkáta  II.  számú  háziorvosi  körzet  finanszírozásával 
kapcsolatos  összegeket  az önkormányzat  adja át  dr.  Szűcs  Mihály számára.  Aki  ezzel  egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

68/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy eljárást 
kezdeményez  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási  Hivatal  Járási 
Népegészségügyi Intézeténél 

-  a  Perkáta  II.  számú  háziorvosi  körzet  vonatkozásában  „az  egészségügyről” 
szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  feladatok  ellátására  vonatkozó  működési 
engedély kiadása, 
- valamint ugyanezen bekezdés e) pontjában meghatározott iskola egészségügyi 
feladatok ellátására vonatkozó működési engedély módosítása iránt. 

Perkáta Nagyközség Önkormányzata a Perkáta II. számú háziorvosi körzet háziorvosi 
feladatainak, illetve az iskola-egészségügyi feladatok helyettesítéssel történő ellátására 
megállapodást  köt  a  Dr.  Szűcs  és  Társa  Háziorvosi  Betéti  Társasággal.  Az 
önkormányzat  a  háziorvosi  körzet  finanszírozására  biztosított  összeget,  valamint  az 
óvoda-  és  iskola-egészségügyi  ellátásért  az  OEP-től  kapott  –  az  ellátott  gyermekek 
számától  függő – finanszírozás  50 %-át  a  tárgyhót  követő  15.  napig  a  Bt.  számára 
átadja. A Betéti Társasággal kötendő megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 30.

Laki Ferenc képviselő
Mikor hagyja el a lakást?

Somogyi Balázs polgármester
Felszólítottam doktornőt a lakás elhagyására, mert a lakásbérleti szerződés szerint az önkormányzat 
addig  biztosítja  a  lakáshasználatot,  ameddig  ellátást  végez.  2013.  június  30-ig van határideje  a 
doktornőnek a lakás elhagyására és átadására. 

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik napirendi pontunk a közbeszerzési terv elfogadása. A terv egy építési beruházást és egy 
szolgáltatás-megrendelést  tartalmaz.  Az  építési  beruházás  a  KEOP-5.5.0/B  épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással című pályázathoz kapcsolódik. A szolgáltatás-
megrendelés  a  közkonyha  üzemeltetéséhez  kapcsolódik.  Kérem a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait.  Amennyiben nincs hozzászólás, javaslom elfogadásra a közbeszerzési tervet. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

69/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  előterjesztés  szerinti 
tartalommal  elfogadta  a  2013.  évi  közbeszerzési  tervét.  A  közbeszerzési  terv  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.
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VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pontunk a KEOP-5.5.0/B épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással  pályázathoz  kapcsolódó  feltételes  kivitelezési  közbeszerzési  eljárás  kiírása.  Az 
ajánlattételi felhívás három szervezet részére kerül megküldésre (Bria-Inter Kft., Fehérép Építőipari 
és  Kereskedelmi  Fővállalkozó  Kft,  Premier  Ablakrendszerek  Építőipari  és  Szolgáltató  Kft.).  A 
Bíráló  Bizottság  tagjainak  javaslom  Bokor  Roland  közbeszerzési  szakértőt,  Kovács  Melinda 
gazdasági vezetőt és Móricz Zoltán műszaki ellenőrt. A Bíráló Bizottságba megfigyelőként Szilasy 
László és Kovács Ferenc testületi tagot javaslom. A pályázat lebonyolítója az Energia Program Kft. 
Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a 
határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

70/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Perkáta 
Nagyközség  Önkormányzata  által  KEOP  5.5.0/B  pályázati  kiírásban  Épületenergetikai 
fejlesztések  megújuló  energiaforrás  hasznosítással  címmel  tárgyban  lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozza: 
A képviselő testület:

1.) Az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás keretében történik meg, a  Perkáta Nagyközség 
Önkormányzata  által  KEOP 5.5.0/B pályázati  kiírásban  Épületenergetikai  fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással címmel beadott  pályázat  eredményessége esetén 
valósul  meg.  A  pályázati  dokumentációval  megegyező  műszaki  tartalommal  kerül 
kiírásra a közbeszerzési kiírás.

2.) Elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését a következő szervezetek részére:

I. Cégnév:BRIA-INTER Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73.
Adószám: 22716332-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-940318
Telefon: 06-1-290-3809
Fax: 06-1-290-3809
E-mail: epiteszet@briainter.axelero.net
Felelős személy: Pásztor József

II. Cégnév: FEHÉRÉP Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Székhely:8000 Székesfehérvár, Sziget u 13.
Adószám: 11800756-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-006554
Telefon: 06-22-503-505
Fax: 06-22-340-332
E-mail: feherep@feherep.hu
Felelős személy: Sipos Jenő, Sipos Tamás, Horváth Attila
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III. Cégnév: PREMIER ABLAKRENDSZEREK Építőipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Székhely: 8095 Pákozd, Napraforgó utca 1.
Adószám: 11253611-2-07
Cégjegyzék szám: 07-09-011193
Telefon: 06-22-512-950
Fax: 06-22-512-951
E-mail: info@premierablak.hu
Felelős személy: Kiss József

3.) Felkéri az eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság szavazó tagjának:

1. Név: Bokor Roland közbeszerzési szakértőt
2. Név: Kovács Melinda gazdasági vezetőt
3. Név: Móricz Zoltán műszaki ellenőrt 

A Bíráló Bizottságba megfigyelőként az alábbi testületi tagokat delegálja:

4. Név: Szilasy László képviselő-testületi tagot
5. Név: Kovács Ferenc képviselő-testületi tagot

Az  eljárás  lebonyolítását  a  megbízási  szerződés  alapján  az  Energiaprogram  Kft. 
végzi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: azonnal

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testületi ülésen öt perc szünetet rendelek el.

A képviselő-testület 18:25 perckor öt perc szünetet tart.

A képviselő-testület 18:30 perckor folytatja az ülést.

Somogyi Balázs polgármester
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, hat képviselő jelen van. 

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik  napirendi  pontunk  a  Perkátai  Szociális  Központ  létrehozásával  kapcsolatos 
döntéshozatal. A képviselő-testület előtt az Alapító Okirat, a Szakmai Program és a Szervezeti és 
Működési  Szabályzat  van.  A  jelenlegi  létszám  nem  elegendő  az  intézmény  működéséhez.  A 
jogszabályi előírások szerint valószínűleg 3 fő, minimálisan 2 fő felvétele szükséges. Egyrészt egy 
intézményvezető felvétele szükséges, amelyre a pályázat már kiírásra került. Ez a személy ellátna 
gyermekjóléti  feladatokat,  az  idősek  klubjának  a  vezetését  is.  Másrészt  nincs  családsegítő 
végzettséggel rendelkező alkalmazott az intézményben. A házi segítségnyújtás és az idősek nappali 
ellátás gondozói feladatokat végző személyek között négy státusz betöltése megoldható. Kérem a 
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szilasy László képviselő
A hivatal készítette el a Szakmai Programot és a Szervezeti és Működési Szabályzatot?
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Dr. Lakos László jegyző
Igen.

Szilasy László képviselő
Egyeztetve lett a gyámhivatallal az anyaggal kapcsolatban?

Dr. Lakos László jegyző
Igen. A létszámokról még annyit mondanék, azt követően, hogy tájékoztattam a polgármester urat, 
ismét  felhívtam  a  gyámhivatalt.  Az  egyeztetés  értelmében  minimum  hat  és  fél  fővel  tud 
jogszabályszerűen működni az intézmény. A szociális étkeztetést négy órás alkalmazással tudjuk 
megoldani.  A  hat  és  fél  főben  bizonyos  ellátásoknál  a  létszámkeret  a  jelenlegi  ellátotti 
létszámkeretnél magasabb lehet, tehát tudunk bővíteni a házi gondozáson 18 főig, illetve az idősek 
nappali ellátása esetében az Idősek Klubjában 20 fő helyett 30 főre fogjuk megkérni a működési  
engedélyt. Egy fő lesz négy órában foglalkoztatva, a többi nyolc órában. A dolgozók értesítései a 
munkáltatói  jogutódlásról  elkészültek.  Az  együttes  nyilatkozatok  is  elkészültek,  amelyek  arra 
vonatkoznak, hogy vállalják a továbbfoglalkoztatást. A működési engedély kérelmek elkészültek, 
az állami finanszírozás keretében történő befogadáshoz szükséges nyilatkozatokat a Polgármester 
Úr aláírta, az előzetes szakhatósági állásfoglalásokat megkértük. Ezeken túl szükség lesz arra, hogy 
a jelenleg pályáztatás alatt álló vállalkozóval megkötendő étkeztetési szerződésben ki kell térni a 
diétás  menü  elkészítésének  vállalására.  Ez  kötelezően  szerepel  a  szociális  étkeztetésnél.  Orvosi 
javaslatra diétás menüt is kell biztosítani a szociálisan étkeztetettek számára. Szükség lesz jogász és 
pszichológus  szakértővel  történő  megbízási  szerződés  megkötésére,  amely  eseti  jellegű 
finanszírozással oldható meg. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Amennyiben  nincs, 
javaslom elfogadásra a  Perkátai  Szociális  Központ  Alapító Okiratát.  Aki ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

71/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  „a  szociális  igazgatásról  és 
szociális  ellátásokról”  szóló  1993.  évi  III.  törvényben  meghatározott  szociális 
alapfeladatai  ellátására  2013.  szeptember  1-jei  hatállyal  Perkátai  Szociális  Központ 
elnevezéssel  szociális  intézményt  alapít.  A  képviselő-testület  a  Perkátai  Szociális 
Központ  alapításához szükséges, előterjesztés  szerinti  Alapító Okiratot  elfogadta.  Az 
Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Balázs polgármestert a Perkátai Szociális 
Központ  működéséhez  szükséges  működési  engedély  beszerzésével  kapcsolatos 
feladatok elvégzésére. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkátai Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

72/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális 
Központ  alapításához  szükséges,  előterjesztés  szerinti  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatot. A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra a Perkátai Szociális Központ Szakmai Programját. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

73/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Perkátai Szociális 
Központ alapításához szükséges, előterjesztés szerinti Szakmai Programot. A Szakmai 
Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

IX. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik  napirendi  pontunk  a  településrendezési  eszközök  III.  módosításával  kapcsolatos 
döntéshozatal.  Az  anyag  mellett  van  „a  változtatási  tilalom  elrendeléséről”  szóló  rendelet 
megalkotása. 

Dr. Lakos László jegyző
Annyi kiegészítést tennék az anyaghoz, hogy az előzetes eljárásban tárgyalta már ezt a képviselő-
testület,  ezután  a  közbülső  engedélyezési  eljárás  következik,  amennyiben  a  képviselő-testület 
elfogadja az anyagot. „A változtatási tilalom elrendeléséről” szóló rendelet megalkotására azért van 
szükség, mert az előző módosításunk során belefutottunk egy olyan nem várt fejleménybe, hogy az 
útnak kijelölt ingatlanra építési engedélyt adott ki az építésügyi hatóság. Azért szükséges a rendelet, 
hogy ez ne fordulhasson elő a jövőben. A vállalkozási szerződés teljesítési határideje a Meridián 
Kft-nek 2013. június  30-án lejárna.  Az eredeti  elképzelésekhez  képest  többletfeladatokat  kellett 
nekik  elvégezniük  és  kérték,  hogy  a  vállalkozási  szerződés  határidejét  a  képviselő-testület 
módosítsa. Ha a rendeletet elfogadja a képviselő-testület és a változtatási tilalom be lesz jegyezve, 
ugyanakkor  a  Mavir  alállomással  kapcsolatos  munkálatokat  is  megkezdhetik,  mert  az  előzetes 
eljárás tervezési anyagát figyelembe véve megkapták az építési  engedélyt  a műszaki hatóságtól. 
Úgy gondolom, hogy 2013. december 31-ig meg lehet hosszabbítani a szerződést. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérem a  képviselő-testület  tagjainak a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom elfogadásra 
Perkáta  Nagyközség  településrendezési  eszközeinek  III.  számú  módosításával  kapcsolatos 
előterjesztést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

74/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 
településrendezési eszközeinek III. számú módosítására vonatkozó előterjesztést.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom elfogadásra „a változtatási  tilalom elrendeléséről” szóló rendeletet.  Aki ezzel  egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

7/2013. (VI. 20.) képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „a  változtatási 
tilalom elrendeléséről” szóló rendeletet. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  Meridián  Kft-vel  kötött  a  Perkáta  Nagyközség 
Településrendezési  tervének  III.  számú  módosítása  kiegészítése  (Széchenyi  utcai  tömb 
telekfeltárása) tárgyú vállalkozási  szerződés határidejét  hosszabbítsa meg 2013. december 31-ig. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

75/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
Meridián Kft-vel kötött a Perkáta Nagyközség Településrendezési tervének III. számú 
módosítása Széchenyi  utcai tömb telekfeltárása tárgyú és a 0284/7 hrsz-ú ingatlanon 
transzformátorállomás  létesítésére  vonatkozó  vállalkozási  szerződések  teljesítésének 
határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2013. június 19.

X. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizedik  napirendi  pontunk  az  egyebek.  Laki  Ferenc  képviselő  úr  jelezte  az  ülés  elején,  hogy 
szeretne javaslatot tenni, illetve felvetni azt a kérdést, hogy az önkormányzatot érintő hátrányos 
döntésekkel kapcsolatban következményeket határozzunk meg SZMSZ-ben vagy más rendeletben. 
Szükséges, hogy az anyagot a Polgármesteri Hivatal előkészítse, ehhez iránymutatások kellenek. 
Képviselő úr mire gondolt, hogy milyen helyzetekre alkalmazzuk ezt a szabályt, milyen dolgokra 
terjedjen ki? Megadom a szót Laki Ferenc képviselő úrnak.

Laki Ferenc képviselő
Itt gondolnék a személyi  felelősségre vonásra. Nem akarok személyeskedni,  példálozni.  Hanyag 
munkavégzés. Ön a legfőbb fej a hivatalnál. Volt itt a szemét a hivatal mögött. Ki hordatta ide? Ki 
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engedélyeztette  a  hivatal  mögé?  Ennek  volt  egy  súlyos  bírsága,  utána  még  súlyosabb  lett  a 
rekultiváció díja. Ilyesmire gondolok. Legyen személyi felelős.

Somogyi Balázs polgármester
Amikor  legutóbb  felvetette  a  témát,  azt  is  mondta,  hogy  a  pályázati  eredményekre,  a  pozitív 
döntéseknek is legyen személyi felelőse.

Laki Ferenc képviselő
Ha valami jó, az jó. 

Somogyi Balázs polgármester
Azt  mondta,  hogy ha  büntetést  kap  az  önkormányzat,  kapjon  büntetést  a  személyi  felelős.  Ha 
viszont pozitív pályázati eredmény születik, vagy valami plusz, akkor kapjon jutalmat. Ezt mondta 
képviselő úr.

Laki Ferenc képviselő
Jutalmat? Azt is kell honorálni.

Somogyi Balázs polgármester
Ezt ön mondta.

Laki Ferenc képviselő
Honoráljuk, ha valaki jót csinál. 

Somogyi Balázs polgármester
A képviselő-testület hozott döntéseket, amelyben felhatalmazta az ÁMK-t, hogy pályázaton tudjon 
indulni.  Szilasy  László  igazgatósága  alatt  érkezett  körülbelül  300 000 000  Ft  olyan  támogatás, 
amely kifejezetten az ÁMK pályázataiból kaptunk. Ez azt jelenti, hogy Szilasy László igazgató úr 
jutalomban kell, hogy részesüljön ezután?

Laki Ferenc képviselő
Persze, mivel igazgató is.

Somogyi Balázs polgármester
Nem, ez nem ezt jelenti. Voltak olyan igazgatók, akik nem hoztak ilyen pályázati eredményeket, és 
nem kaptak büntetést. Volt egy intézményvezető 2007-2008-ban, akit a képviselő-testület 2004-ben 
nevezett  ki  vezetőnek.  Történt  egy  büntetés  a  2007-2008-as  évvel  kapcsolatban.  Az 
intézményvezetőt tenné felelőssé vagy a felettesét? Vagy azt a polgármestert, képviselő-testületet, 
aki  akkor  megválasztotta?  Vagy azt,  aki  kinevezte  2004-ben?  2012-ben fizettünk  ki  egy olyan 
büntetést, amelynek az intézményvezetői döntése 2004-ben volt. Ki a felelős ön szerint?

Laki Ferenc képviselő
Most  nem  kéne  ennyire  belebonyolódni,  hanem  beszéljünk  a  jövőről.  Legutolsó,  ami 
nemtetszésemet nyerte el,  megszavaztuk a régi óvoda felújítását.  Én egyszer be szerettem volna 
menni és te is kijelentetted, hogy nem mehetek be. Ha megszavazok egy dolgot, akkor úgy tudok 
felelősségteljesen szavazni,  ha látom is,  mert  valamire  felesküdtem.  Akkor egyszer  leszúrtál  az 
óvodánál. Én nem mentem fel a kastélyba az óvodásokhoz. A Bogó Anikó megkért, hogy menjek 
fel vele. 

Somogyi Balázs polgármester
Egy hivatalos  beruházásnál  munkaterület  átadása  történt  meg  márciusban.  Perkáta  Nagyközség 
Önkormányzata részéről két hivatalos személy lett felhatalmazva, hogy bemehetnek a felújítás alatt 
a vállalkozón és az ő alkalmazottain kívül.  Az egyik  személy az önkormányzat  által  megbízott 
műszaki  ellenőr,  a  másik  én,  mint  polgármester.  Minden  képviselő-testületi  döntés  végén 
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felelősként a polgármester van megjelölve. Ezért más képviselő nem mehetett be, egyedül az én 
megbízásomból Kovács Ferenc képviselő úr. Hogy más képviselő bejutott oda, az elképzelhető. Ha 
kaptunk  volna  egy  ellenőrzést,  és  a  helyszínen  nem  hivatalos  személyként  ott  találja  a 
munkavédelem Laki Ferencet, Szilasy Lászlót, Rajcsányi Lászlót vagy dr. Tóth Ferencet, akkor a 
vállalkozó, mint a munkaterület felelőse, ezért büntetést kapott volna. Megkérdezték volna, hogy 
kik ezek az emberek, a munkanaplóban nem szerepelnek, akkor kik ők?

Laki Ferenc képviselő
Ha a vállalkozó ellátta volna a képviselőt megfelelő védőfelszereléssel, akkor nem akadékoskodott 
volna a munkavédelmi felügyelet. Én úgy gondolom. Ha az Orbán Viktor is elmegy gyárat átadni,  
megkapja a munkavédelmi ruhát. 

Szilasy László képviselő
A  Szivárvány  Óvoda  akadálymentesítésekor  „aggódó  állampolgár”  feljelentést  tett.  Én  nem  is 
tudtam  róla.  Én  azért  mentem  át  az  óvodába,  hogy  fényképet  készítsek  egy  pályázathoz.  A 
munkavédelmi felügyelőség embereinek a kérdése az volt, hogy mit keresek ott. Én azért tudtam ott 
lenni,  mert  én  nem a  munkaterületen  voltam,  hanem az  intézmény vezetőjeként  az  intézményt 
néztem  meg.  Ebben  a  minőségemben  tartózkodtam  ott.  Az  volt  az  „aggódó  állampolgár” 
problémája, hogy a gyerekek szorgalmi idejében végeztek a munkavállaló részéről munkát. Rajtunk 
meg a gyerekeken kívül más nem volt ott. A munkavédelmis kérdése az volt, hogy én mit keresek 
ott. Elfogadta azt az érvet, hogy én, mint intézményvezető vagyok ott.  Intézményvezetőként nem 
vagyok kizárható az intézményből. 

Laki Ferenc képviselő
Úgy is jó, ahogy én mondom.

Szilasy László képviselő
Kezdem érteni, hogy mi az, amire rákérdezel. Szerintem a Jegyző úr el tudja mondani, hogy ezek a 
felelősségek jogszabályokban rögzítettek. A büntetési tételek is szabályozva vannak. 

Laki Ferenc képviselő
Nem akarok a múltban vájkálni.  Ki volt  a felelőse a szemétlerakásnak,  meg a rekultivációnak? 
Nagyon nagy összegről beszélek. Engem is kérdeznek erről. És a szociális intézmény miatt fizetett 
büntetés? Mi lett vele?

Szilasy László képviselő
A büntetést nem tudod vele kifizettetni.

Laki Ferenc képviselő
Ezért kell egy olyat csinálni, hogy legyen anyagi felelőse.

Szilasy László képviselő
De ez jogszabály ellenes. Anyagi felelősséget ilyen formában nem vállalhat.

Laki Ferenc képviselő
Akkor vállaljon személyi felelősséget.

Szilasy László képviselő
Ez meg is történt. 

Dr. Lakos László jegyző
Az intézményvezető közalkalmazottként dolgozott az intézményben. A közalkalmazotti jogszabály 
a  jogviszony  keretében  munkavégzés  során  okozott  károkkal  kapcsolatosan  a  felelősséget 
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tartalmazza. Meg van határozva, hogy hány havi fizetést lehetett volna levonni. Ezt tudtuk volna a 
Mazán Esztertől behajtani, ha munkaviszonyban lett volna még, de nem volt.

Laki Ferenc képviselő
Nem lehet utolérni?

Dr. Lakos László jegyző
Nem lehet  utolérni.  Visszamenőleges  hatállyal  nem lehet  beszedni.  A Polgármesteri  Hivatalnál 
történt  építési  törmelék  lerakásával  kapcsolatban  a  polgármester  úr  döntött,  mint  a  tulajdonos 
képviselője. Jelen pillanatban még nem fizettünk bírságot.  Kiszabtak ugyan bírságot, de az még 
nem lett kifizetve. A rekultiváció, amit említettél, az olyan összegű volt, amit egyébként is nekünk 
kellett volna fizetnünk, ha elszállíttatjuk a törmeléket a szeméttelepre. Különösebb anyagi veszteség 
nem érte  az önkormányzatot.  De ha éri  anyagi  veszteség az önkormányzatot  a bírság kifizetése 
miatt,  akkor nyílván a polgármester úr döntése volt. Az ő anyagi felelősségét „a polgármesterek 
jogállásáról”  szóló  törvény  rendezi.  Annál  szigorúbb  feltételeket,  mint  amit  „a  képviselők 
jogállásáról” szóló és „polgármesterek jogállásáról” szóló törvény szabályoz, a képviselő-testület 
sem állapíthat  meg.  Személyi  felelősséget  igen.  Ha a Mazán Eszter  itt  van még akkor,  amikor 
történik a dolog, akkor a felmentését erre való hivatkozással megtehette volna a képviselő-testület.

Laki Ferenc képviselő
Ragaszkodnék a kidolgozásához. Ha már a környezetvédelem elhordatta innen a szemetet, akkor 
félő, hogy a bírság előbb-utóbb be fog csúszni.

Dr. Lakos László jegyző
A terület mentesítése megtörtént, így 25 %-os mértékre csökkenthető a bírság. A rekultiváció nem 
feleslegesen vállalt feladat. Úgyis köteleztek volna minket az elvégzésére. 

Laki Ferenc képviselő
Volt a pala akció. Annak mi lett a vége?

Dr. Lakos László jegyző
Még  itt  van  a  pala,  be  van  csomagolva  szállításra.  A  befogadói  nyilatkozatot  megtette  az  a 
szolgáltató, aki ennek a megsemmisítésére engedéllyel rendelkezik. Ő nyilatkozta, hogy ezt el fogja 
vinni, még egyenlőre nem jött érte. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr jutalmazásra mit gondolt?

Laki Ferenc képviselő
Mit kapna Szilasy Úr a 300 000 000 Ft összegű pályázatért?

Somogyi Balázs polgármester
Mondja  el,  hogy  mit  ért  büntetés  és  jutalmazás  alatt?  Arra  is  van  lehetőség,  hogy  a  hivatal 
összeszedje azokat a jogszabályokat, amelyek tartalmazzák az anyagi felelősség feltételeit. Ha egy 
új  rendeletben  szabályozott  büntetést,  jutalmazást  szeretne  javasolni,  akkor  szükségesek  ehhez 
irányszámok.

Laki Ferenc képviselő
Jutalmazásra  annyit  mondanék,  hogy most  az  Orbán  megkért  mindenkit,  hogy  ne  jutalmazzon 
senkit.

Somogyi Balázs polgármester
Én nem ezt kérdeztem. 
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Laki Ferenc képviselő
Hát mit?

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr mit javasol a büntetésre és a jutalmazásra?

Laki Ferenc képviselő
A súlyára gondolsz?

Somogyi Balázs polgármester
Akár összeg, százalék, arány, ujjlevágás, karlevágás, lefejezés.

Laki Ferenc képviselő
Ennyire bele tudunk merülni ebbe az ügybe? Én azt mondom, hogy dolgozzátok ki.

Somogyi Balázs polgármester
Nem mi dolgozzuk ki. Képviselő úr javasolta.

Laki Ferenc képviselő
Büntetés mérték százalékban? Anyagi része van ennek. Vagy azonnali hatállyal menjen, ha olyan 
súlyú a dolog. Ezt így nem lehet. Valaki csinál 200 000 Ft-osat, meg kell nézni a fizetését, hogy 
mennyit lehet levonni. Jegyző úr tudja, hogy jogilag mennyit lehet levonni.

Somogyi Balázs polgármester
Akkor nem kell külön rendeletet alkotni. Erre megvannak a jogi szabályozások.

Laki Ferenc képviselő
Egyeztetek.

Szilasy László képviselő
Jegyző úr elmondta, hogy ezeket jogszabályok rögzítik. A falu egyik legnagyobb terhe az iváncsai 
tanuszoda. Korábban is azt mondtam, hogy ez nem jó vállalkozás. Az akkori faluvezetés úgy látta, 
hogy ez egy jó dolog lesz a falunak. Az idő igazolt. Most már mindenki számára világossá vált,  
hogy a tanuszodát nem szabadott volna ebben a formában létrehozni. Ki a felelős ezért? Ha nem 
szól bele valamilyen szinten az állam az iváncsai tanuszodába, akkor azok a tételek elenyészőek, 
amelyekről te beszélsz.

Laki Ferenc képviselő
Akkor belenyúltatok a jogi dolgokba. Mennyivel több lett az is.

Szilasy László képviselő
Nem hiszem, hogy az akkori vezetés azért döntött így, hogy romba döntse a falut.

Laki Ferenc képviselő
Én sem gondolom.

Szilasy László képviselő
Jót akartak, az más dolog, hogy nem sikerült jól.

Laki Ferenc képviselő
Nagy hiba volt belemenni a perekbe.

Szilasy László képviselő
Ha nem megyünk bele, akkor jóval többet fizettünk volna.
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Laki Ferenc képviselő
Miért fizetsz többet?

Szilasy László képviselő
Évente kellett volna hatalmas összegeket fizetni.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr felvetette a pala ügyet.  Ez nem tartozik ránk. 1999-ben egy pályázat  keretében az 
akkori képviselő-testület 6 000 000 Ft-ot nyert állami forrásból erre a projektre. A pala nem került a 
helyére,  nem érte el az eredeti  célját.  Ki a felelős ezért? Ránk az vonatkozik, hogy a veszélyes 
hulladékot eltávolítsuk.

Laki Ferenc képviselő
Bejött közbe egy jogszabály.

Somogyi Balázs polgármester
Nem ezt kérdeztem. Felelősnek tartja az akkori vezetést, hogy nem tette fel egyből a palát a helyére, 
hanem várt két évet? És utána már nem lehetett feltenni a palát. 

Laki Ferenc képviselő
Nem egyszerű így.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr! Igen vagy nem?

Laki Ferenc képviselő
Igen, felelősek.

Somogyi Balázs polgármester
2000-ben csatorna beruházást valósított meg a falu. Ennek során 300-400 000 000 Ft önrészt vállalt 
Perkáta Nagyközség Önkormányzata hitelként. Tudhatta-e az akkori képviselő-testület, hogy 2012-
2013-ban hasonló projektre négy település társulása, Mezőfalva gesztorságával, Baracs, Kisapostag 
és  Nagyvenyim  olyan  projektet  tud  megvalósítani,  amelyben  az  önrészt  az  állam finanszírozni 
fogja? Felelős-e az akkori képviselő-testület,  hogy ha várt volna pár évet, tegyük fel nem került 
volna 400 000 000 Ft-ba a beruházás. Lehet, hogy okosabb lett volna?

Laki Ferenc képviselő
Nem volt felelős.

Dr. Lakos László jegyző
Ki dönti ezt el?

Szilasy László képviselő
Mostani szemmel nézve, ez egy elhibázott döntés volt. 

Somogyi Balázs polgármester
A szociális  intézményi  büntetés  sokkal  több,  mint  a palával  kapcsolatos  büntetés.  Perkátának a 
büntetése körülbelül 11-12 000 000 Ft. Viszont különböző pályázatok kapcsán a tavalyi évben közel 
35 000 000 Ft-ot kapott részben a büntetés finanszírozására. Ez most pozitív vagy negatív? Ki a 
felelős érte? Ezért mondom, hogy nagyon nehezen eldönthetőek ezek a kérdések.

Dr. Lakos László jegyző
Képviselő úr mit javasol azzal kapcsolatban, hogy ki állapítsa meg a felelősséget?
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Laki Ferenc képviselő
Hát a Jegyző úr!

Dr. Lakos László jegyző
Elhangzott  néhány  példa  arra  vonatkozóan,  hogy  milyen  nehéz  a  felelősséget  megállapítani. 
Objektív döntési mechanizmust kellene kidolgozni, ami nem függ attól, hogy Laki Ferenc szerint 
vagy dr. Lakos László szerint igen vagy nem. 

Laki Ferenc képviselő
Amikor ellopták a csöveket. Én úgy tudom, hogy van riasztórendszer. Ott nem lett végül is senki a 
felelős? 

Somogyi Balázs polgármester
A nyomozást lezárta a rendőrség. Ki lenne a felelős érte?

Laki Ferenc képviselő
Ki nem kapcsolta be utoljára a riasztót?

Szilasy László képviselő
A pincében történt az eset és ott nincs riasztó.

Somogyi Balázs polgármester
Nagyon jó információk. Mondjuk el, hogy hol van riasztó, meg hol nincs. Ki ennek a felelőse? A 
Szilasy úr, mint intézményvezető, a polgármester, a képviselők?

Dr. Tóth Ferenc alpolgármester
Leszögezhetjük, hogy az elmúlt 23 évben senki nem úgy ült ide az asztalhoz, hogy rosszat akar 
tenni a településnek. Leszögezhetjük azt is, hogy a 23 év alatt sem volt olyan, aki mindig jó döntést 
hozott volna. A Magyarországon kialakult önkormányzati rendszer betölti a feladatát és a törvényi 
és egyéb szabályok megfelelő biztonságot adnak ahhoz, hogy extrém esetek ne történhessenek meg. 
Amit  a  Jegyző  Úr  említett,  hogy  milyen  jogi  háttere  van  ezeknek  a  dolgoknak,  az  bőségesen 
elegendő számunkra is. Nem gondolom, hogy különböző cselekvési programot ki kell dolgoznunk 
erre.

Laki Ferenc képviselő
Legutóbb a doktornő egyformán lett megszavazva, hogy ki kell dobni, mert a falu ellensége lett. 
Korrekt volt ez a határozat. 

Szilasy László képviselő
A pincére visszatérve jogos a Polgármester Úr felvetése. Történt egy betörés, rongálás, lopás. Lehet 
azt mondani, hogy én vagyok az intézmény vezetője. Most már ezért a részért nem én felelek. Előre 
léptünk, pályáztunk és fel tudtuk újítani. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr felvetett egy javaslatot, önnek kell mondania valamit. 

Laki Ferenc képviselő
Július 1-jétől ha rosszul adod ki a parancsot, hogy oda pakoljanak le valamit és bírság van, akkor 
vállald. Ha tönkreteszi a traktor vezetője a gépet, akkor vállalja. Ennyi. 

Somogyi Balázs polgármester
Ezeket most is hellyel-közzel kell alkalmaznunk.
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Laki Ferenc képviselő
Nem az alkalmazásról van szó, hanem legyen nevelő hatása.

Szilasy László képviselő
Képviselő  úr  arra  próbál  utalni,  hogy  ami  meglévő  jogszabályok  vannak,  azokra  a 
következetességet alkalmazzuk. 

Laki Ferenc képviselő
Beszaladtam a múlt héten a hivatalba. Szóltak a szomszédok, hogy 500 Ft-ért lepakolhatta a sittet 
valaki a Kovács János telkére. Azt a pénzt megkapta. Eltüntettük onnan, mert bejöttem a László 
Klaudiához.

Somogyi Balázs polgármester
Az a Kovács János felelőssége.

Laki Ferenc képviselő
Akkor büntessük meg. Dolgozza ki a jegyző úr.

Somogyi Balázs polgármester
Kellenek hozzá támpontok. Mondja meg képviselő úr, hogy Jegyző úr mit készítsen elő, mert addig 
nem tud elindulni. Jegyző úr holnap neki fog állni. A Perkátai Szociális Központ ügye nem halad, 
nem fog az intézmény működési engedélyt szerezni, mert a Jegyző úr ezzel foglalkozik. Nem lesz 
intézményünk, elesünk évi több, mint 10 000 000 Ft normatívától. Nincsenek támpontok, én nem 
értem.

Laki Ferenc képviselő
Hagyjuk. Ha nem megy, akkor hagyjuk. Úgy is egyedül vagyok.

Somogyi Balázs polgármester
Miért lennél egyedül? Hatan ülünk itt most. 

Laki Ferenc képviselő
Vágom. Abszolút érzem a dolgokat, a reakciódat. 

Somogyi Balázs polgármester
Mondj egy ilyet például, hogy a büntetés 10 %-át ki kell fizetnie a személyi felelősnek. A Jegyző 
Úr meg tudja nézni, hogy harmonizál-e az aktuális jogszabályokkal vagy nem. Ez kevés, hogy a 
Jegyző Úr dolgozza ki. 

Laki Ferenc képviselő
Hagyjuk. 

Dr. Lakos László jegyző
Abban  tudok  segíteni,  hogy  összegyűjtöm  azokat  a  jogszabályokat,  amelyek  alapján  ezek  a 
felelősségek szabályozva vannak már. Nézze át őket. Javaslom, hogy elsőként ismerkedjen meg a 
jogszabályokkal, tanulmányozza őket, és utána tovább tudunk lépni.

Szilasy László képviselő
Ez jó ötlet. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben az önkormányzatot megbünteti a Környezetvédelmi Felügyelőség, akkor a büntetés 
bizonyos összegét fizesse ki a felelős. 
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Laki Ferenc képviselő
Minimum 30 %-át. Természetes, különben legközelebb is lerakhatja. Ki volt a hibás azért, hogy 
idehordták a hivatal mögé a szemetet.

Somogyi Balázs polgármester
Ön szerint hibás valaki?

Laki Ferenc képviselő
Kérdezem?

Somogyi Balázs polgármester
Jelenleg nincs olyan döntés, hogy hibás lenne valaki.

Laki Ferenc képviselő
De már pénzbe került, mert el kellett hordatni. 

Somogyi Balázs polgármester
Nem  került  pénzbe.  Az  elhordatás  pénzbe  került,  de  az  is  elhangzott,  hogy  ha  a  közvetlen 
felszámolás helyéről lett volna elhordatva, akkor is pénzbe került volna. 

Laki Ferenc képviselő
Nem akarok személyeskedni az adásban.

Somogyi Balázs polgármester
Miért nem? Azért már néhányszor meg lettem szólítva. 

Laki Ferenc képviselő
Ellopták a hídelemeket.

Somogyi Balázs polgármester
Ki a felelős érte?

Laki Ferenc képviselő
2012. július 3-án tűntek el. Aznap telefonon szólt neked a Bogó Ferenc.

Somogyi Balázs polgármester
Nem aznap szólt, hanem két napra rá. 

Laki Ferenc képviselő
Nekem a szemembe azt mondta, hogy aznap szólt neked és kérdezte, hogy csináljátok a hidat. Te 
azt mondtad, hogy szó van róla. Ő meg azt mondta, hogy most viszik el. Mikor tettél feljelentést?

Somogyi Balázs polgármester
A következő munkanapon.

Laki Ferenc képviselő
Ez papíron megvan?

Somogyi Balázs polgármester
Kikérte a Szőke Imre barátod.

Laki Ferenc képviselő
Én nem tudom.
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Somogyi Balázs polgármester
Úgy tudom, hogy az elmúlt 2,5 évben együtt dolgoztatok.

Laki Ferenc képviselő
Július 17-éről kaptam tájékoztatást, hogy te akkor tettél írásban feljelentést.

Somogyi Balázs polgármester
A bejelentés  azon  a  napon meg  lett  téve,  amikor  a  Bogó Ferenc  nekem jelezte.  A bejelentést 
megtettem a következő telefonhívással. 

Laki Ferenc képviselő
De annak nincs korpusza. Hol van a korpusz.

Somogyi Balázs polgármester
Akkor én vagyok a felelős azért, mert ellopták a nyolc hídelemet?

Laki Ferenc képviselő
Nem te vagy a felelős. Július 17-én tettél feljelentést. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr most olyan dátumot mondd, ha nem így volt, akkor engedi, hogy bepereljem ugye?

Laki Ferenc képviselő
Perelj be. Nagyon fájdalmas ez a téma neked.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr, engem tesz felelőssé a hídelemek ellopásáért?

Laki Ferenc képviselő
Ha így van, hogy a Szőke úr kikérte a papírokat, én nem láttam a papírokat. 

Somogyi Balázs polgármester
Azon napon bejelentést tettem, amikor nekem jelezték az ellopást. Nem azon a napon jelezték, mint 
amit jeleztek számomra, hogy melyik napon lopták el. 

Laki Ferenc képviselő
Mikor indult a nyomozás? Mikor tettél írásos bejelentést?

Somogyi Balázs polgármester
Nem tudom, hogy mikor indult meg a nyomozás. A bejelentést tudom, hogy mikor tettem meg.

Laki Ferenc képviselő
Ha 17-én van az első, akkor igen is felelős vagy. 

Somogyi Balázs polgármester
Azért, hogy ellopták?

Laki Ferenc képviselő
Nem azért, hanem azért, mert késleltetted a nyomozást.

Somogyi Balázs polgármester
Ha eltelt két hét az eltűnés és az írásbeli bejelentés között, akkor én késleltettem a nyomozást?
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Laki Ferenc képviselő
Én azt mondom.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr mikor szerzett tudomást az eltűnésről és tett-e feljelentést abban a pillanatban, amikor 
észlelte?

Laki Ferenc képviselő
Én nyaralni voltam, augusztus elején hallottam. 

Somogyi Balázs polgármester
Meg fogjuk nézni a dátumokat. 

Laki Ferenc képviselő
Vannak, akik látták a lopást.

Somogyi Balázs polgármester
Vannak tanúk, akik látták, hogy ellopták és nem tettek feljelentést?

Laki Ferenc képviselő
Igen.

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr, mondja meg kik azok a tanúk. 

Laki Ferenc képviselő
Azok, akik a környéken laknak. Nevet nem tudok.

Somogyi Balázs polgármester
Szerintem ez a nyomozás késleltetése. Jelezni fogom a rendőrség számára, hogy képviselő úrnak 
információja van olyan személyekről, akik látták a lopást. 

Laki Ferenc képviselő
Neked szólt az egyik szemtanú.

Somogyi Balázs polgármester
A Bogó Ferenc nem szemtanú.

Laki Ferenc képviselő
Ő látta.

Somogyi Balázs polgármester
Azt látta, hogy nincsenek a helyükön a hídelemek, és ezért kérdezett rá arra, hogy miért vittük el. 
De már az eltűnés után több nappal kérdezett rá. Képviselő úr, ön politikailag folyamatosan támad 
engem. 

Laki Ferenc képviselő
Abszolút nem érdekel engem a politika, Perkáta kicsi a politikához. 

Dr. Lakos László jegyző
Ha valaki  bűncselekményt  észlel,  állampolgári  kötelessége  a  rendőrség  értesítése.  Nem csak  a 
tulajdonost képviselő polgármesternek, hanem mindenkinek. 
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Laki Ferenc képviselő
Ez nem politika.

Somogyi Balázs polgármester
De az.

Laki Ferenc képviselő
Ha politikázunk, akkor azt mondom neked, hogy gratulálok a dohány kis boltjaidhoz, trafikos lettél, 
a feleséged is. Ez már politika. Sokat dolgozott érte, megérdemelte. Bezárt a Végh Gyula miatta, 
tönkrement. 

Somogyi Balázs polgármester
Az hangzott el, hogy az én feleségem miatt zárt be a Végh Gyula. 

Laki Ferenc képviselő
A trafik mutyi miatt. Nekem a Gyula azt mondta. 

Somogyi Balázs polgármester
A trafik mutyi miatt? Szívesen hallgatom ezeket a dolgokat olyan embertől, aki fenn van az APEH 
adós listán, 10 000 000 Ft feletti magánadósként.

Laki Ferenc képviselő
Nem baj az. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr, fenn van vagy nincs?

Laki Ferenc képviselő
Én nem tudok róla. Én nem láttam. 

Somogyi Balázs polgármester
Ez egy nyilvános adat.

Laki Ferenc képviselő
Van több Laki is.

Somogyi Balázs polgármester
A Perkáta, Zöldfa u. 15. szám alatt?

Laki Ferenc képviselő
Van több Laki is, bejelentve is lehet.

Somogyi Balázs polgármester
Tud-e képviselő úr arról, hogy van egy Laki Ferenc a Perkáta, Zöldfa utcában 10 000 000 Ft feletti 
magánadósként?

Laki Ferenc képviselő
Nem tudok róla.

Somogyi Balázs polgármester
Én tudok róla.

Laki Ferenc képviselő
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Jó neked.

Somogyi Balázs polgármester
Akkor most tájékoztatom. Szándékozik-e ezzel valamit tenni? Bepereli a NAV-ot, mert fenn van az 
adós listán?

Laki Ferenc képviselő
Miért pereljem be? Majd megnézem. Én nem láttam. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr, mi a véleménye még rólam?

Laki Ferenc képviselő
Kit érdekel a politika Perkátán? Ennyi. Örülök, hogy így elbeszélgettünk.

Somogyi Balázs polgármester
Fenn van egy Laki Ferenc a NAV adós listán Perkáta, Zöldfa u. 15. szám alatti címmel. Az ön címe  
ez?

Laki Ferenc képviselő
Igen. 

Somogyi Balázs polgármester
A Perkáta, Zöldfa utca 15-be van más Laki Ferenc bejelentve?

Laki Ferenc képviselő
Nincs. Már nincs, de volt.

Somogyi Balázs polgármester
Ismer más Laki Ferencet, aki ott lakott?

Laki Ferenc képviselő
Másnak nincs adótartozása?

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr ön engem szólított meg. Van más Laki Ferenc bejelentve?

Laki Ferenc képviselő
Nincs.

Somogyi Balázs polgármester
Elképzelhető, hogy önre utal az a NAV írás?

Laki Ferenc képviselő
Elképzelhető. Van itt más is, akinek van. 

Somogyi Balázs polgármester
Nekem?

Laki Ferenc képviselő
Nem, másnak.

Somogyi Balázs polgármester
Tud arról, hogy nekem van-e?
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Laki Ferenc képviselő
Nem érdekel. Ez már politika lenne. 

Somogyi Balázs polgármester
Ha hat hónapon túli adótartozásom lenne, akkor automatikusan elveszteném a hivatalomat.

Laki Ferenc képviselő
Ne bonyolódjunk ebbe bele.

Dr. Lakos László jegyző
Képviselő úrnak volt egy javaslata, de nem született róla döntés.

Somogyi Balázs polgármester
Javasol valamit képviselő úr a felelősségi kérdésre?

Laki Ferenc képviselő
Persze, hát hogyne.

Somogyi Balázs polgármester
Akkor kérem, hogy tegye meg a határozati javaslatot.

Laki Ferenc képviselő
Nem tudom, majd legközelebb beadom, megfogalmazom pontosan. Írásban be fogom adni.

Somogyi Balázs polgármester
A hivatal meg tudja tenni, hogy összegyűjti a vonatkozó jogszabályokat. Kérdezem a képviselő-
testület  tagjait,  hogy egyebek napirendi  pontban,  van-e kérdés,  hozzászólás.  Amennyiben  nincs 
hozzászólás, a testületi ülést bezárom.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  19:40 
perckor bezárta.

 

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester           jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

      Rajcsányi László József                              Szilasy László
                 képviselő                    képviselő 
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