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Szeimyviztársulás Alapitó okiratának, valamint Társulási
megállapodása módosításának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány és Térsége Onkomiányzati Szennyvíztársulás (továbbiakban DTOSZ) tagönkormányzataí
(Aporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton, Taksony) 2008. március 8. napján Társulási
Megállapodást kötöttek, melyet 2020. január 10-én módosítottak.

A települések víziközmü hálózatának fogyasztói jelentős mértékben megnövekedtek, ajelenlegi Társulási
megállapodásban foglalt működési és egyéb költségek eredetí, megalkotásának idejében figyelembe vett
lakosságszám és vagyonelem értékaránya szerinti felosztása a megváltozott lakosságszám és fogyasztói számok
miatt nem reális, ezért a Társulási megállapodásban a költségek felosztása a működési költségek tekintetében az
alábbiak szerint kerül meghatározásra: ,. ^4 Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulást és az
ügyvezetó' szervezetet közösen tartják fenn, és emek érdekében az indokoltan felmerülö, igazolt működési
költségek a tagÖnkormányzatok az adott évi (KSH szerinti költségvetésí évet megelőző január 01-ei adat)
lakosságszámának arányában viselik."

Az egyéb költségek esetében a felosztás az alábbiak szerint keriil meghatározásra: "6. 1. 1. A 3. 1. pontban
meghatározoít feladatok költségeit a tagönkormányzatok a tárgyi költségveíés elfogadását megelőző év
szeptember 30. napjaval záródó 12 hónapi - a víziközmű szolgáltató által megadott - fogyasztási adatokból
számolt arányosítás szerinti felosztás alapján fedezik. Az egyes önkormányzatok azon beruházásaikat, mely
saját vagyonelemeikfejlesztését érintik, saját forrásból fedezik.

Pontosításra keriil a DTOSZ feladatának meghatározása az alábbiak szerint: , ^4 Társulás tagjainak
közigcizgatási területén működő szennyvíztisztító rendszer, tisztított szennyvíz elhelyezö rendszer és terület,
csatornahálózat, valamint az ivóvizhálózat fenníartása, bövüése, fejlesztése. " Ezen kivül a megállapodás
számos pontján a már hatályon kívül helyezett jogszabályí hivatkozások kerülnek pontosításra.

A Társulási megállapodás módosításával egyidejűleg szükségessé vált a DTOSZ Alapító okiratának
módosítása is, hozzáigazítva a Társulási megállapodáshoz. A Társulási megállapodás 2. számú módositása, az
Alapító Okirat módosítása, illetve az egységes szerkezetbe foglalt dokumentumokjelen elöterjesztés mellékletét
képezik.

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testűlete
a) elfogadja a Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Megállapodása 2.

számú módosítását a jelen határozat elfogadását segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal;

b) elfogadja a Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyvfztarulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási MegáIIapodását a jelen határozat elfogadását segítő előterjesztés 2.
számú mc'lléklt'tf szerinti tartalommal;

c) elfogadja a Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyviztárulás AIapító Okirat 1. számú
módosítását a jelen határozat elfogadását segítő előterjesztés 3. számú meIléMete szerinti
tartalommal;

d) elfogadja a Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyvíztárulás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a jelen határozat elfogadását segftő előterjesztés 4. számú
meIléMete szerinti tartalommal;

e) felhatalmazza a Polgármestert az a-d) pontokban foglalt dokumentumok aláirására, a módosítások
Magyar Allamkincstárnál történő átvezetésére, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő:

Felelős:
azonnal

Polgármester

A határozati javaslat egyszerű tobbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyí, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvf ezetö

Mellékletek: 1. Társulási megállapodás 2. számú módosítása
2. Egységes szerkezetü Társulási megállapodás
3. Alapitó okirat 1. számú módosítása
4. Egységes szerkezetű Alapító okirat

Dunavarsány, 2021. november 9.
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DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVtZTÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 2. SZÁMÜ MODOSITÁSA

Amely létrejött

Áporka Község Önkormányzata (2338 Aporka, Petöfi Sándor u. 32. ; képviseli: Mészáros Károly
polgármester)
Délegyháza Község Onkormányzata (2337 Délegyháza, Arpád u. 8. ; képviseli: dr. Riebl Antal
polgármester)
Dunavarsány Város Onkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. ; képviseli:
Gergőné Varga Tünde polgármester)
Majosháza Község Önkormányzata (2339 Majosháza, Kossuth utca 34. ; képviseli: Zsiros Viktor
polgármester)
Szigetszentmárton Község Önkormányzata (2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10. ; képviseli:
Bencs Tamás polgármester} és
Taksony Nagyközség Onkormányzata (2335 Taksony, Fő u. 85., képviseli: Kreisz László
polgármester) között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

1. Szerzödő felek rögzítik, hogy közöttük 2005. febmár 1. napján Társulási Megállapodás /a
továbbiakban: Megállapodás/, 2020. január 10-én annak 1. számú módosításajött létre a Dunavarsány
és Térsége Onkormányzati Szennyvíztársulásról.

2. Szerzödő felek a Megállapodás 3. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"3. 1 A Társulás által ellátott feladatok az önkormányzatai hatáskörének Társulásra történő
átruházásávaljönnek létre. A Társulás államigazgatási feladatkörben nemjár el.

A Társulás feladatai:

l. / A Társulás tagjainak közígcizgatásí területén működő szennyvíztisztító rendszer, tisztított szennyvíz
elhelyező rendszer és terület, csatornahálózat, valamint az ivóvízhálózat fenntartása, bovítése,
fejlesztése.

2., A Társulás tevékenységét, a tagönkormányzatok közigazgatási területén folytatja. A feladat
ellátáshoz kapcsolódóan, szükség esetén a Tarsulás saját nevében és javára és/vagy a tag
önkormányzatok javára jogokat és kötelezettségeket szerezhet. Vezeték vagy egyéb szolgalmi jog
megszerzése esetén, az érintett önkormányzat költségvetési hozzájárulása mellett a szerzett jog azt az
önkormányzatot illeti, amelyik önkormányzat közigazgatási területén a szolgáló telekfekszik.
A szolgalmijog gyakorlására a Társulás válik jogosulttá. A Társulás javára önálló használati jog is
alapítható. Kétség esetén a Társulás a tagönkormányzatok megbízottjának tekintendő.

3., Közbeszerzési eljárások kiírása, értékelése, bonyolítása; pályázatok figyelése, készítése; ezek
tartalmáról, szükségességéről, a költségviselés körülményeíről a Tanács érdemi határozatot hoz,
illetve az adott Önkormányzat előzetesen állást foglal."

2. Szerzödő felek a Megállapodásaz alábbi 4. 1. 1. ponttal egészitik ki:
"4. 1. 1. A Társulási Megállapodás módosításáról a Társulásban részt vevö képviselő-testületek
azonos tartalommal - külön-külön meghozott határozatukban intézkednek.

3. Szerzödö felek a Megállapodás 4.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"4. 5 A Társulás gesztom Dunavarsány Város Onkormányzata (a továbbiakban: Gesztor). A Gesztor
Polgármesteri Hivatala útján, alkalmazottjai és műszaki, adminisztratív eszközeinek igénybevételével
végzi a Társulásnál felmerüló' gazdasági, pénzűgyi, számviteli feladatokat és elvégez minden oíyan
levékenységet, melyet nem a Társulás vagy egyéb szerződés alapján harmadik személy végez.



4. Szerződő felek a Megállapodás 5. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"S. 1 A Társulás döntéshozó szervei az Mötv. elöirásai szerint a

Társulási Tanács

Társulás Elnöke - a mindenkori gesztor önkormányzat polgármestere
Társulás Elnökhelyettese
Ugyvezető Szervezet, mely az Elnök munkáját segítí.

Az Elnök és az Elnökhelyettes a Társulás tísztségviselői.

5. Szerződő felek a Megállapodás 5. 1. 1. 1. pontját az alábbiakszerintmódosítják:
"5. 1. 1. 1 A Társulás legföbb döntéshozó szerve a 6 tagból álló (II. pont) Társulási Tanács (a
továbbiakban: Tanács), amely dönt ajelen Társulási Megállapodásban meghatározott, és a társulási
tag képviselő-testületek által átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökben (III. pont)

6. Szerződő felek a Megállapodás 5. 1. 1.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"5. 1. 1. 4 A Tanács ülését az Elnök, távollétében vagy akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes hivja
össze. Az ülést össze kell hívni:

szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
a mérleg jóváhagyása és a költségvetési, illetve a pótköltségvetés elfogadása érdekében
szükséges időpontokban,
a Társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - az ülést megelőzően legalább 30
nappal az ElnökhÖz benyújtott írásbeli beadványára. Az ülést ebben az esetben az 5. 1. 1.5
pontban meghatározoüak szerint kell összehívni.
a Kormányhivatal kezdeményezésére. Az ülést ebben az esetben az 5. 1. 1. 5 pontban
meghatározottak szerint kell összehivni. "

7. Szerződő felek a Megállapodás 5. 1. 1. 5. pontját az alábbiak szerint módositják:
" 5. 1. 1. 5 A Tanács ülésére minden tagot meg kell hívni. A meghivót az ülés elött legalább 8 nappal
elektronikus levél küldemény formájában kell megküldeni.
A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a napirendi pontokat, az előterjesztő nevét,
az írásos előterjesztéseket, a döntés meghozatalához szükséges adatokat, mellékleteket. Fel kell
tűntetni, hogy ha az ülés határozatképtelen, akkor az eredeti meghivóban szereplö napirend szerint, a
határozatképtelen ülést követö 15 napon belül összehívott, megismételt ülés, a jelenlévő tagok
szavazati arányától föggetlenül határozatképes. A meghívóban a megismételt ülés helyét és idejét
pontosanfel kell tüntetni.
Halasztást nem tűrő kérdésben bármely tag a sürgősség okának és a napirend megjelölésével az ülés
soron kívüli összehívását kezdeményezheti az Elnöknél, akadályoztatása esetén az elnök helyettesnél.
A döntéshozatalhoz szükséges adatokat és iratokat haladéktalanul, személyes kézbesítés útján az
Elnökkel közölni kell. Az Elnök a rendelkezésére bocsátott iratok alapján, a soron kivüli ülést az erre
vonatkozó kezdeményezést követő 48 órán belül összehívja. Az összehívást, telefonon, , e-maüen vagy
egyéb módon kell kezdeményezni.

8. Szerződö felek a Megállapodás 5. 1. 1. 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
" 5. 1. 1. 6 A Tanács kizárólag a meghivóban feltüntetett napirendi kérdésekben hozhat határozatot.
Bármelyik tag jogosult azonban az általa megelölt addig napirendben nem szereplő kérdés
megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés elött legalább 8 nappal irásban, elektronikus levél
küldemény útján ismerteti az Elnökkel és a tagokkal. Egyéb kérdésben a Tanács akkor köteles
egyhangúan határozatot hozni, ha ezt a jogszabály kifejezetten elöirja, ennek hiányában a tagok
egyszerű szótöbbséges határozattal döntenek.
Bármelyik tagjogosult azonban a napirenden kívül is bármely kérdés megtárgyalását a Tanács előtt
konszenzusos határozattal napirendre tűzetni, ha a tanács teljes létszámmaljelen van.



9. Szerződő felek a Megállapodás 5. 1. 1. 8. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"5. 1. 1. 8. A Tanácsban a társulási tagok a 6. 1. 1. pontban meghatározott költségvetési hozzajárulás
arányában rendelkeznek szavazatijoggal.

egyíkük sem rendelkezhet a szavazatok több mintfeÍével,
amennyihen valamely tag az általa teljesitett költségvetési hozzájárulása arányában egyébként
rendelkezne a szavazatok több mint felével, úgy ilyen esetben a ténylegesen gyakorolható
szavazatszámot 50%-ban kell számitásba venni,

szavazategyenlőség eselén a jelenlévő legmagasabb költségvetési hozzájárulást teljesitő tag
szcivazata dönt.

10. Szerzödő felek a Megállapodás 5. 1. 1. 12. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"5. 1. 1. 12. A társulási tanács űléséről Jegyzó'könyvet kell késziteni, melyre a képviselö-testűlet üléséröl
készített jegyzökönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy ajegyzőkönyvet az Elnők és
Elnökhelyettes együttesen, akadályoztatás esetén az esetijelleggelfelhatalmazott Tanács tag irja alá.
A meghozott határozatokat az Elnök tartja nyilván, és végrehajtásukat ellenörzi.
A jegyzőkönyvet tízenöt napon belűl meg kell kűldeni a Pest Megyei Kormányhivatalnak, valamint a
Társulás valamennyi tagjának, továbbá, ha az Elnök akadályoztatva volt az Elnöhiek is.

11. Szerzödő felek a Megállapodás 6. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"6. 1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulást és az iigyvezetö szervezetet közösen
tartják fenn, és ennek érdekében az indokoltan felmerülő igazolt, mükodesi költségek a
tagönkormányzatok adott évi (KSH szerinti költségvetési évet megelőző január 1-jei adat)
lakosságszámának arányában viselik.

12. Szerzödö felek a Megállapodást az alábbi 6. 1. 1. ponttal egészítik ki:
"6. 1. 1. A 3. 1. pontban meghatározott feladatok költségeit a tagönkormányzatok a tárgyi költségvetés
elfogadását megelőző év szeptember 30. napjával záródó 12 hónapi - a viziközmű szolgáltató által
megadott - fogyasztási adatokból számolt arányosítás szerinti felosztás alapján fedezik. Az egyes
Bnkormányzatok azon beruházásaikat, mely saját vagyonelemeik fejlesztését érintik, saját forrásból
fedezik."

13. Szerzödö felek a Megállapodás 6.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"6.2. A társulási tagok szavazatarányát az 5. 1. 1. 8. pontban írottak szerinti %-s arányban kell
figyelembe venni. A Tanács a Társulás következö évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg
megállapüja a társulási tagohiak a következő költségvetési évben alkalmazandó szavazatarányát.

14. Szerzödö felek a Megállapodás 6. 3. pontját az alábbiak szerint módosítják:
" 6. 3. A társulás tagjai minden év október 31. napjáig kötelesek a Társulási Tanács Elnökének irásban
megadni a 6. 1. pont szerinti működési költségviselés megállapításához szükséges éves, statísztíkai,
átlagos, lakossági számadatot."

15. Szerződö felek a Megállapodás 6. 4. pontját az alábbiak szerint módositják:
"6. 4. A Tanács az önkormányzatokra vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával, - de
legkésőbb a tárgyi költségvetési évet megelözö év végéig - minden évre megállapitja a Társulás
költségvetését, szükség esetén a pótköltségvetését, ideértve az ügyvezető szervezet (5. 2. ) koltségeit is.

16. Szerzödö felek a Megállapodás 6.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"6. 5. A Tanács költségvetésében (pótköltségvetésében) előirányzott kiadások, továbbá a társulás
célszerinti feladatainak megvalósításához kapcsolódó beruházások és egyéb kötelezettségek
teljesítésének a fedezetét a tagönkormányzatok a tanács határozatában, vagy egyéb módon előírt
határidöben kűtelesek a társulás bankszámlájára vagy egyéb számlára átutalni. A tagokat ez a
kÖtelezettség a 6. 1. 1. pontban szabályozott százalékos arányban terheli,
A két hónapot meghaladó késedelem után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155
§ szerinti mértékű kamatot kell felszámítani. Három hónapos késedelem után a gesztor azomali



beszedési megbízással érvényesitheti a követelést. A Tanács döntéshozatalából kizárt az a tag, aki az
éves kötelező be/izetését nem teljesítette.

17. Szerzödő felek a Megállapodás 6. 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
" 6. 6. A Tanács mérleg szerinti eredményének afelosztható részét a Tanács határozata alapján a 6. 1. 1.
pont szerint kell a tagönkormányzatok között felosztani.

18. Szerzödö felek a Megállapodás 6. 10. 1 pontját az alábbiak szerint módosftják:
"6. 10. 1. Amennyiben a Társulás bármilyen központí vagy EU-s forrásból származó pénzeszközre
beruházás megvalósítása céljából pályázik, úgy az ehhez esetleg szükséges scg'át eröt vagy egyéb
befizetési kötelezettséget ajelen megállapodás 6. 5. pontja szerinti szabályok szigorú betartásával kell
teljesíteni.
Az ilyen beruházás eredményeként létrejövö vagyon, ellenkezó' megállapodás vagy pénzügyi teljesités
hiányában, a 6. 1. 1. pont szerinti a hozzájárulás időpontjában érvényes %-os arányban illetí meg a
tagokat.

19. Szerzödö felek a Megállapodás 6. 11. 5 pontját az alábbiak szerint módosftják:
"6. 11. 5. A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezésénél a Társulás köteles a
felmondó taggal elszámolni, figyelembe véve a Társulást terhelő kötelezettségeket.

20. Szerzödö felek a Megállapodás 7. 1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
"7. 1. A Társulási megáüapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A Tanácsban részt
vevö képviselő-testület a felmondásról szóló, minösített többséggel elfogadott döntését legaláhh három
hónappal korábban meghozni, és azt a döntéstől számitott 15 napon belül a Társulási Tanáccsal
írásban közölni köteles.

21. Szerzödö felek rögzitik, hogy az Alapszerzödés jelen módosltással nem érintett egyéb pontjai
változatlan tartalommal és szovegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerződés nyolc, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Szerzödö
felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.

Aporka Község Onkormányzata Délegyháza Község Onkormányzata

Dunavarsány Város Onkormányzata Majosháza Község Onkormányzata

Szigetszentmárton Község Onkormányzata Taksony Nagyközség Onkormányzata



DUNAVARSÁNY ÉS TERSEGE
ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVlZTÁRSULAS

MÖDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
TÁRSULASI MEGÁLLAPODASA

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. IV. fejezet, valamint a Társulás
hatályos Alapító Okiratában kapott felhatalmazás alapján az alább felsorolt önkormányzatok a
korábbi társulási megállapodásukat a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt,
társulási megállapodással módosítják:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. 1 A Társulást a felek önkéntes, szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben
tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, közös közszolgáltatási
céljaik színvonalának javítása és térségi kapcsolatainak elmélyítése érdekében a 2005. 02.
01.-én kelt társulási megállapodásukat a jelen okirat szerint egységes szerkezetbe foglalva
módosítják.
1.2 A Társulás neve: Dunavarsány és Térsége Onkonnányzati Szennyvíztársulás (a
továbbiakban: Társulás)
1.3 A Társulás székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
1.4 A Társulás idötartama: az Alapítók a Társulást határozatlan időre hozták létre.
1. 5 Ellenkező megállapodás hiányában a Társulás működési területe a II. pontban
meghatározott telqriilési önkormányzatok közigazgatási teriilete.
1. 6 A Társulás önálló jogi személy. A társulási tagok közös céljaik megvalósításában
kötelesek együttműködni.

II.
A TÁRSULÁS TAGJAINAKNEVE, SZEKHELYE, KEPVISELOJE

Aporka Község Onkormányzata
Székhely: 2338 Aporka, Petőfi Sándor u. 32.
Képviseli: Mészáros Károly polgármester

Délegyháza Község Onkormányzata
Székhely: 2337 Délegyháza, Arpád u. 8.
Képviseli: dr. Riebl Antal polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzata, a Társulás, mint székhely-önkormányzat (gesztor)
Székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.
Képviseli: Gergőné Varga Tünde polgánnester

Majosháza Község Onkormányzata
Székhely: 2339 Majosháza, Kossuth Lajos u. 34.
Képviseli: Zsiros Viktor polgánnester

Szigetszentmárton Község Onkormányzata
Székhely: 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.
Képviseli: Bencs Tamás polgármester



Taksony Nagyközség Onkormányzata
Székhely: 2335 Taksony, Fő u. 85.
Képviseli: Kreisz László polgármester

III.
A TÁRSULAS FELADATA

3. 1 A Társulás által ellátott feladatok az önkormányzatai hatáskörének Társulásra történö
átmházásával jönnek létre. A Társulás államigazgatási feladatkörben nemjár el.

A Társulás feladatai:

1./ A Társulás tagjainak közigazgatási területén működö szennyvíztisztító rendszer, tisztított
szennyvíz elhelyező rendszer és terület, csatomahálózat, valamint az ivóvízhálózat
fenntartása, bővítése, fejlesztése.

2. 1 A Társulás tevékenységét, a tagönkormányzatok közigazgatási teriiletén folytatja. A
feladat ellátáshoz kapcsolódóan, szükség esetén a Társulás saját nevében és javára és/vagy a
tag önkormányzatok javára jogokat és kötelezettségeket szerezhet. Vezeték vagy egyéb
szolgalmi jog megszerzése esetén, az érintett önkormányzat költségvetési hozzájárulása
mellett a szerzett jog azt az önkormányzatot illeti, amelyik önkormányzat közigazgatási
területén a szolgáló telek fekszik.
A szolgalmi jog gyakorlására a Társulás válik jogosulttá. A Társulás javára önálló használati
jog is alapítható. Kétség esetén a Társulás a tagönkormányzatok megbízottjának tekintendő.

3., Közbeszerzési eljárások kiírása, értékelése, bonyolítása; pályázatok figyelése, készítése;
ezek tartalmáról, szükségességéről, a költségviselés körülményeiröl a Tanács érdemi
határozatot hoz, illetve az adott önkormányzat előzetesen állást foglal.

IV.
A TÁRSULÁS ALAPITÖI JOGAINAK GYAKORLASA

4. 1 A Társulás jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó, az
előirányzatok feletti részjogkört gyakorló költségvetési szerv, amelynek közös létesítéséről -
jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg - a Társulásban részt vevő képviselő-
testíiletek az Alapító Okirat elfogadásáról szóló, azonos tartalommal, külön-külön meghozott
határozatukban intézkedtek.

4. 1. 1. A Társulási Megállapodás módosításáról a Társulásban részt vevő képviselő-testületek
- azonos tartalommal - külön-külön meghozott határozatukban intézkednek.

4. 2 Az Alapító Okirat és annak egységes szerkezetbe foglalt módosításai mindenkor
tartalmazzák a következő adatokat:

a Társulás, mint költségvetési szerv nevét, székhelyét,
az önkormányzati feladatként ellátandó alaptevékenységet,
a gazdálkodás jogkörét,
a közös alapító és felűgyeleti szervként a tag-önkormányzatok nevét és címét,
az ellátandó vállalkozási tevékenység körét és mértékét,
annak rögzítését, hogy a Társulás működésének részletes szabályait jelen Társulási

Megállapodás tartalmazza.



4. 3 A Társulás, mint költségvetési szerv a kártérités általános szabályai szerint tartozik
felelőséggel. Az általa jóhiszemű személyekkel szemben elvállalt kötelezettségekért saját
vagyonán túl a tagok költségvetési hozzájárulásaik arányában tartoznak felelőséggel. Ilyen
esetben a költségvetési fedezetről a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint kell
gondoskodni.

4.4 Az Alapító Okirat elfogadásáról és módosításáról a Társulásban tagként részt vevő
önkormányzatok mindegyikének azonos tartalommal, külön-külön, minősített többséggel
meghozott döntése szükséges minden olyan esetben, ha a törvény ezt külön előírja.

4. 5 A Társulás gesztora Dunavarsány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Gesztor). A
Gesztor Polgármesteri Hivatala útján, alkalmazottjai és műszaki, adminisztratív eszközeinek
igénybevételével végzi a Társulásnál felmerülő gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatokat és
elvégez minden olyan tevékenységet, melyet nem a Társulás vagy egyéb szerződés alapján
harmadik személy végez.

V.
A TÁRSULÁS SZERVEI

5. 1 A Társulás döntéshozó szervei az Mötv. előírásai szerint a
Társulási Tanács
Társulás Elnöke - a mindenkori gesztor önkormányzat polgármestere
Társulás Elnökhelyettese

- Ügyvezetö Szervezet, mely az Elnök munkáját segíti.

Az Elnök és az Elnökhelyettes a Társulás tisztségviselői.

5. 1. 1 A Társulási Tanács

5. 1. 1. 1 A Társulás legfőbb döntéshozó szerve a 6 tagból álló (II. pont) Társulási Tanács (a
továbbiakban: Tanács), amely dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott, és a
társulási tag képviselö-testületek által áü-uházott önkomiányzati feladat- és hatáskörökben
(III. pont

5. 1. 1.2 A Tanács feladat- és hatáskörei a Társulás egyéb szerveire nem ruházhatók át.

5. 1. 1. 3 A Tanácsban a társulási tag képviselő-testületet a polgármester képviseli,
akadályoztatása esetén, az általa meghatalmazott képviselö helyettesíti. A meghatalmazás
eseti vagy konkrét jognyilatkozat tételre, napirendre szólhat vagy általános jellegű. A
meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

5. 1. 1.4 A Tanács ülését az Elnök, távollétében vagy akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes
híyja össze. Az ülést össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
- a mérleg jóváhagyása és a költségvetési, illetve a pótköltségvetés elfogadása érdekében
szükséges idöpontokban,
- a Társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - az ülést megelőzően legalább 30
nappal az Elnökhöz benyújtott írásbeli beadványára. Az ülést ebben az esetben az 5. 1. 1.5
pontban meghatározottak szerint kell összehívni.



- a Konnányhivatal kezdeményezésére. Az ülést ebben az esetben az 5. 1. 1. 5 pontban
meghatározottak szerint kell összehívni.

5. 1. 1. 5 A Tanács ülésére minden tagot meg kell hívni. A meghívót az ülés elött legalább 8
nappal elektronikus levél küldemény formájában kell megküldeni.
A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a napirendi pontokat, az
előterjesztö nevét, az irásos előterjesztéseket, a döntés meghozatalához szűkséges adatokat,
mellékleteket. Fel kell tüntetni, hogy ha az ülés határozatképtelen, akkor az eredeti
meghívóban szereplő napirend szerint, a határozatképtelen ülést követö 15 napon belül
összehívott, megismételt ülés, a jelenlévő tagok szavazati arányától függetíenül
határozatképes. A meghívóban a megismételt ülés helyét és idejét pontosan fel kell tüntetni.
Halasztást nem tűrő kérdésben bármely tag a sürgősség okának és a napirend megjelölésével
az ülés soron kívüli összehívását kezdeményezheti az Elnöknél, akadályoztatása esetén az
elnök helyettesnél. A döntéshozatalhoz szükséges adatokat és iratokat haladéktalanul,
személyes kézbesítés útján az Elnökkel közölni kell. Az Elnök a rendelkezésére bocsátott
iratok alapján, a soron kívüli ülést az erre vonatkozó kezdeményezést követő 48 órán belül
összehívja. Az összehívást, telefonon,, e-mailen vagy egyéb módon kell kezdeményezni.

5. 1. 1.6 A Tanács kizárólag a meghívóban feltüntetett napirendi kérdésekben hozhat
határozatot. Bármelyik tag jogosult azonban az általa megjelölt addig napirendben nem
szereplő kérdés megtárgyalását kémi, hajavaslatát a taggyűlés előtt legalább 8 nappal írásban,
elektronikus levél küldemény útján ismerteti az Elnökkel és a tagokkal. Egyéb kérdésben a
Tanács akkor köteles egyhangúan határozatot hozni, ha ezt a jogszabály kifejezetten előírja,
ermek hiányában a tagok egyszerű szótöbbséges határozattal döntenek.
Bámielyik tag jogosult azonban a napirenden kívül is bármely kérdés megtárgyalását a
Tanács elött konszenzusos határozattal napirendre tűzetni, ha a tanács teljes létszámmal jelen
van.

5. 1. 1. 7 A Tanács űlését az Elnök, távollétében vagy akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes
vagy az ö akadályoztatása esetén a Tanács által erre külön eseti jelleggel felhatalmazott
tagjának képviselője vezeti.

5. 1. 1. 8. A Tanácsban a társulási tagok a 6. 1. 1. pontban meghatározott költségvetési
hozzájárulás arányában rendelkeznek szavazati joggal.
- egyikük sem rendelkezhet a szavazatok több mint felével,
- amennyiben valamely tag az általa teljesített költségvetési hozzájárulása arányában
egyébként rendelkezne a szavazatok több mint felével, úgy ilyen esetben a ténylegesen
gyakorolható szavazatszámot 50%-ban kell számításba venni,
- szavazategyenlőség esetén ajelenlévő legmagasabb költségvetési hozzájámlást teljesítő tag
szavazata dönt.

5. 1. 1.9. A szabályszerűen összehívott Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a
szavazatok több mint, felével rendelkező, képviselöjelen van.

5. 1. 1. 10. A Tanács döntése a határozat. Ajavaslat határozati formában történö elfogadásához,
legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja ajelenlévő képviselök
szavazatainak több mint felét.



5. 1. 1. 11. A Társulásban tagként részt vevő képviselő-testületek mindegyikének azonos
tartalommal, minősített többséggel meghozott döntése szükséges:

a megállapodás jóváhagyásához,
a megállapodás módosításához,
a megállapodás megszüntetéséhez,
intézmény, más szervezet közös alapításához,
a társuláshoz történö csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
a társulási megállapodás év közbeni felmondásához,
EU-pályázat benyújtása esetén akkor, ha a benyújtandó pályázat legalább 3 tagot érint.

5. 1. 1. 12. A társulási tanács üléséröl jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzökönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az Elnök és Elnökhelyettes együttesen, akadályoztatás esetén az eseti jelleggel
felhatalmazott Tanács tag írja alá.
A meghozott határozatokat az Elnök tartja nyilván, és végrehajtásukat ellenőrzi.
A jegyzökönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni a Pest Megyei Konnányhivatalnak,
valamint a Társulás valamennyi tagjának, továbbá, ha az Elnök akadályoztatva volt az
Elnöknek is.

5. 1.2. AzElnök

5. 1. 2. 1. Az Elnök egyedül és önállóan jegyzi és képviseli a Tanácsot, mint Onkormányzati
költségvetési szervet. Kötelezettségeket vállal és jognyilatkozatokat tesz és elfogad. A Tanács
bankszámlája felett az Elnök és a Társulási Tanács által megjelölt személy együttesen
rendelkezik. A Társulás mindenkori Elnöke a gesztor tag polgármestere.

5. 1.2.2. Az Elnök feladat-és hatásköre:

előkészíti, összehívja és vezeti a Tanács üléseit,
érvényt szerez a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat rendelkezéseinek,
ellátja a Társulás képviseletét,
kapcsolatot tart a Tanács tagjaival, különbözö szervekkel
fígyelemmel kíséri, hogy a tagok Tanácsban lévő képviselői megfelelően

tájékoztassák a tagok képviselö testületeit a Tanács munkájáról.
figyelemmel kíséri, ellenőrzi, nyilvántartja a Tanács által hozott határozatok

végrehajtását,
állást foglal a kizárásokkal kapcsolatban,
adatszolgáltatást kér a tagok képviselőtestületeitöl az évenként esedékes lakossági

számarány változásáról. (+/-10%)
az Elnök irányítja, ellenőrzi az ügyvezető szervezet általános, adminisztratív,

gazdasági, pénzügyi, jogi, műszaki feladatait, gyakorolja az ügyvezető szervezet
alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat,

jóváhagyás céljából a Tanács elé terjeszti az ügyviteli szervezet működési
szabályzatát.

5. 1.2.3. AzElnökfelelős:
a Társulás kezelésében lévő vagyon törvényes és rendeltetésszerű használatáért,
az Alapító Okiratban és a jelen Társulási Megállapodásban előírt tevékenységek

törvényes ellátásáért,
a társulás, mint költségvetési szerv gazdálkodásáért,
a tervezési, beszámolási és információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért,



a számviteli rend betartásáért,
a belsö ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért,
a társulás használatában lévő vagyontárgyak működőképes műszaki állapotáért,
az ügyvezetö szervezet szabályszerű működéséért.

Az Elnök a választott polgármesteri tisztségére irányadó szabályok szerint felelős a
Társulásban tett intézkedéséért.

5. 1.3. Az Elnök helyettes

5. 1.3. 1. Az Elnökjogait távollétében és akadályoztatása esetén az Elnök helyettes gyakorolja.
AzElnökhelyettesreugyanazokaszabályokvonatkoznak, mintazElnökre(5. 1. 2. ).
A Társulás Elnök helyettese: Taksony Nagyközség mindenkori polgánnestere

5.2. Ugyvezetö Szervezet

5.2. 1 Az ügyvezető szervezet a Társulási Tanácsnak, a Gesztor Hivatalának és az Elnöknek a
napi operatív munkáját segíti a gazdasági, pénzügyi, jogi, műszaki tanácsadók útján. Az
ügyvezetö szervezetet az Elnök közvetlen irányítása alá tartozó vezető irányítja, akinek
munkáltatója az Elnök.
Az ügyvezetö szervezet vezetőjét az Elnökjavaslatára a Társulási Tanács bízza meg.
Más szakteriiletek ügyintézőit az ügyvezető szervezet vezetőjének javaslata alapján az EInök
bízza meg és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

5.2.2. Az ügyvezető szervezet vezetője, vagy akadályoztatása esetén az ügyvezetö szervezet
más tagja tanácskozási joggal részt vesz a Tanács ülésein. Amennyiben szükséges, az adott
szakterület ügyintézője is részt vesz a Tanács ülésén. Az űgyvezető szervezet vezetőjét vagy a
nevében jelenlévőt a Tanács ülésén javaslattételi jog illeti meg az általa felvetett
szakkérdésekben.

5.2.3. Az ügyvezető szervezet működési költségeinek (bérek, megbízási díjak stb.), fedezetét,
ellenkezö megállapodás hiányában a Tanács tagjai lakosságszámuk arányában viselik. Az
ügyvezetö szervezet éves költségvetését az Elnök előterjesztése alapján a következő évre a
Tanács hagyja jóvá. A tagokra esö költségviselést a tagok saját képviselő-testületeikkel
hagyjákjóvá.

5. 2. 4. Az ügyvezető szervezet vezetője az Elnöknek és a Tanácsnak minden gazdasági év
végén, a végleges mérieg elkészítése elött az adott idöszak alatt végzett munkájáról beszámol.
Az ügyvezető szervezet a Társulás nevében jognyilatkozatokat nem tehet, a Társulást nem
képviseli. Az elnöktől azonban meghatározott feladatkörökre meghatalmazást, megbízást
kaphat.
Az ügyvezetö szervezet működési szabályzatot készít, melyet az Elnök elöterjesztése alapján
a Tanács hagyjóvá.

VI.
A TANÁCS GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABALYAI

6. 1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulást és az ügyvezető szervezetet
közösen tartják fenn, és ennek érdekében az indokoltan felmerülö igazolt, működési költségek
a tagönkormányzatok adott évi (KSH szerinti költségvetési évet megelöző január 1-jei adat)
lakosságszámának arányában viselik.



6. 1. 1. A 3. 1. pontban meghatározott feladatok költségeit a tagönkormányzatok a tárgyi
költségvetés elfogadását megelöző év szqrtember 30. napjával záródó 12 hónapi - a
víziközmű szolgáltató által megadott - fogyasztási adatokból számolt arányosítás szerinti
felosztás alapján fedezik. Az egyes önkonnányzatok azon beruházásaikat, mely saját
vagyonelemeik fejlesztését érintik, saját forrásból fedezik.

6.2. A társulási tagok szavazatarányát az 5. 1. 1.8. pontban írottak szerinti %-s arányban kell
figyelembe venni. A Tanács a Társulás következő évi költségvetésének elfogadásával
egyidejűleg megállapítja a társulási tagoknak a következő költségvetési évben alkalmazandó
szavazatarányát.

6. 3. A társulás tagjai minden év október 31. napjáig kötelesek a Társulási Tanács Elnökének
írásban megadni a 6. 1. pont szerinti működési költségviselés megállapításához szükséges
éves, statisztikai, átlagos, lakossági számadatot.

6.4. A Tanács az önkormányzatokra vonatkozó szabályok értelemszerií alkalmazásával, - de
legkésőbb a tárgyi költségvetési évet megelöző év végéig - minden évre megállapítja a
Társulás költségvetését, szükség esetén a pótköltségvetését, ideértve az ügyvezető szervezet
(5. 2. )költségeitis.

6.5. A Tanács költségvetésében (pótköltségvetésében) előirányzott kiadások, továbbá a
társulás célszerinti feladatainak megvalósitásához kapcsolódó beruházások és egyéb
kötelezettségek teljesítésének a fedezetét a tagönkormányzatok a tanács határozatában, vagy
egyéb módon előírt határidőben kötelesek a társulás bankszámlájára vagy egyéb számlára
átutalni. A tagokat ez a kötelezettség a 6. 1. 1. pontban szabályozott százalékos arányban
terheli.
A két hónapot meghaladó késedelem után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:155 § szerinti mértékü kamatot kell felszámítani. Három hónapos késedelem után a
gesztor azonnali beszedési megbízással érvényesítheti a követelést. A Tanács
döntéshozatalából kizárt az a tag, aki az éves kötelezö befizetését nem teljesítette.

6.6. A Tanács mérleg szerinti eredményének a felosztható részét a Tanács határozata alapján a
6. 1. 1. pont szerint kell a tagönkormányzatok között felosztani.

6. 6. 1. A Tanács bevételei között kell elszámolni a tagoktól származó költségvetési juttatáson
túl a rendes gazdálkodásból származó költségvetésben nem előirányzott egyéb bevételeket
(pl. : kötbérkamat, árleszállítás, egyéb bevételek).

6.7. A Tanács tagjai jelen megállapodás és saját képviselő testületeik határozata alapján a
Tanácsnak meghatározott célok elérése érdekében ideiglenes vagy végleges jelleggel
vagyontárgyakat átengedhetnek, vagy ingyenes használatba adhatnak.

6.8. A Tanácsban tagként részt vevő képviselő-testületek a jelen Társulási Megállapodás
aláírásával egyidejűleg a Tanács, mint költségvetési szerv költségvetési felügyeletével
kapcsolatos jogok gyakorlását Dunavarsány Város Önkormányzat képviselő-testületére
mházzák át.
Ezenjog átruházása nem koriátozza a tagokat ajelen Megállapodásban, a társulási törvényben
és egyéb magas szintűjogszabályokban biztosítottjogaik gyakorlásában. A tagokat az alapító



okiratban, jelen megállapodásban és jogszabályokban biztosított jogaikon túl, a társulás
összes irataiba való betekintési jog és iratmásolási lehetőség is megilleti.

6.9. A Tanács vállalkozási tevékenységet kizárólag a jelen Társulási Megállapodásban és az
Alapító Okiratban meghatározott célok, a tagok közös gazdasági érdekeinek megvalósítása
érdekében azokat nem veszélyeztetve folytathat. A Tanács a vállalkozási tevékenység
folytatása céljából a szabad pénzeszközein kívül a tagok által az adott célra határozattal
megállapított pénzeszközöket is felhasználhatja.

6. 10. A Tanács tagjai az Elnök elöterjesztése alapján, valamilyen közös gazdasági cél
megvalósítása érdekében külön pénzeszközöket is megszavazhatnak és a Tanács
rendelkezésére bocsáthatják (pl. költségvetésben nem tervezett önerö, EU-pályázat, egyéb év
közbenjelentkező gazdasági célok).

6. 10. 1. Amennyiben a Társulás bármilyen központi vagy EU-s forrásból szánnazó
pénzeszközre bemházás megvalósítása céljából pályázik, úgy az ehhez esetleg szükséges saját
erőt vagy egyéb befizetési kötelezettséget ajelen megállapodás 6.5. pontja szerinti szabályok
szigorú betartásával kell teljesíteni.
Az ilyen beruházás eredményeként létrejövö vagyon, ellenkezö megállapodás vagy pénzügyi
teljesítés hiányában, a 6. 1. 1. pont szerinti a hozzájárulás időpontjában érvényes %-os
arányban illeti meg a tagokat.

6. 11. Elszámolás a Tanácsból kilépő taggal

6. 11. 1. A Tanácsból felmondással, illetve kizárással kiváló tag-önkormányzattal a Tanács
köteles a naptári év utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően 90 napon belül elszámolni.
A kiváló vagy kizárt tag esedékes járandóságait a követelései terhére további 30 napon belűl
kell elszámolni. Az így megszűnt tag részére az elszámolás alapján kamat nem jár.

6. 11.2. Amennyiben a kilépő, vagy kizárt tag önkormányzat bármilyen cél vagy más központi
alapból EU-s forrásból megvalósuló közös bemházásban vesz részt, a kilépés, vagy kizárás őt
nem jogosítja fel arra, hogy a közös Tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az
önkormányzati támogatást ne fizesse meg. EU-pályázat esetén az arra irányadó szabályok
szerint kell a kilépő vagy kizárt taggal elszámolni oly módon, hogy a tagsági jogviszony
megszűnése folytán a Tanácsot illetve a pályázókat semmilyen pénzügyi, gazdasági, vagy
egyéb joghátrány ne érje.
A kilépő, vagy kizárt tag által emiatt a Tanácsnak okozott kárért és anyagi hátrányokért még
akkor is felelős, ha a mulasztások számára nem felróhatóak.

6. 11. 3. Ha a tag-önkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban
részesűlt és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, ebben az esetben a visszafizetési
kötelezettséget ellenkező szabályozás vagy rendelkezés hiányában úgy kell teljesíteni, mintha
a tagsági viszony feim állna.
Amennyiben a visszatéritendő támogatás már lejárt, de azt a tag nem tejesítette, úgy a tag
javára fennálló összes járandóság terhére a visszatartás joga gyakorolható. Erről a Tanács
elnöke írásban nyilatkozik. Nem teljesítés esetén a tagsági jogviszonyból eredő
kötelezettségek mindaddig fenn állnak, ameddig a fizetési kötelezettségek maradéktalanul
nem teljesűlnek. Ebben az esetben a tagsági jogviszony a fizetési kötelezettség teljesítésének
napjával szűnik meg. A jelen pontban szabályozott bánnilyen fizetési kötelezettség (kamat,



kötbér), vagy egyéb joghátrány miatt a kilépő tag a felróhatóság mellőzésével korlátlan
felelőséggel tartozik.

6. 11.4. A kilépő tagot a 6. 11. 1. - 6. 11.3. pontban írottak szerint illeti meg az általa teljesített
hozzájárulások (pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek a kapott végleges
juttatásokkal és az alapkezelő kezelési költségeivel csökkentett összege). Végleges juttatásnak
minősül a Tanács döntése alapján valamennyi tag közös célját szolgáló kiadások.

6. 11.5. A társulás tagjának kilépése esetén a vagyoni kérdések rendezésénél a Társulás köteles
a felmondó taggal elszámolni, figyelembe véve a Társulást terhelö kötelezettségeket.

VII.
A FELMONDÁS, A KIZÁRÁS ÉS A CSATLAKOZAS SZABALYAI

7. 1. A Társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjával lehet. A Tanácsban
részt vevő képviselö-testület a felmondásról szóló, minősített többséggel elfogadott döntését
legalább három hónappal korábban meghozni, és azt a döntéstől számitott 15 napon belül a
Társulási Tanáccsal írásban közölni köteles.

7. 2. A Tanácsban részt vevő képviselö-testületek több mint fele, a minősített többséggel
hozott határozatával, a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Tanácsból azt a tagot, amely a
megállapodásban foglalt kötelezettségének, ismételt írásbeli felhívásra, határidőben nem tesz
eleget.

7. 3. A társulás tag-önkormányzata a felmondásával, illetve a kizárásával a Társulásnak
okozott károkat köteles megtériteni.

7.4. Az alapító tag-önkormányzatokon kívül a Társuláshoz további tagok csatlakozhatnak.

VIII.
A TANÁCS ELLENÖRZÉSÉNEK SZABALYAI

8. 1. A Tanács tag képviselő-testületei évente egy-egy alkalommal, a gazdasági év végén
célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a Társulás működését, melyhez saját
költségükön szakértők segítségét is igénybe vehetik. Az ellenőrzés alapadatai közé tartozik az
ügyvezető szervezet gazdasági év végi beszámolója, melyet a gesztor tag képviselő testülete
ellenőriz.

8.2. A tag-önkormányzatokat képviselő polgármesterek a Tanács mérlegének jóváhagyása
utáni időpontokban, évente kétszer beszámolnak a képviselő testületüknek a Társulás
tevékenységéröl, pénzügyi helyzetéröl, a társulási cél megvalósulásáról. A beszámoló
teljesítését a tagok képviselöi az önkormányzatok képviselő testületeinek e tárgyban hozott
határozat kivonattal a Tanács elnökének igazolják.

8.3. A Társulás, mint költségvetési szerv feletti költségvetési felügyeleti jogának gyakorlása
keretében Dunavarsány Város Önkomiányzatának képviselő-testülete évente egy alkalommal,
a tárgyévet megelőző gazdasági év vonatkozásában, a Társulás mérlegének elfogadása előtt
átfogó ellenőrzést végez a Társulásnál.

IX.



A TANÁCS MEGSZÜNÉSE

9. 1. A Tanács megszűnik, ha

annak megszűnését valamennyi tag minősített többséggel hozott képviselő-testületi
határozattal kimondja (konszenzusos megszűnés)

ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel
megvalósult,

bíróságjogerös határozata alapján.

9.2. A Társulásban tagként részt vevő képviselö- testület a Társulás jogutód nélküli
megszűnéséről szóló döntésüket úgy kötelesek meghozni, hogy kellő idő, de legalább hat
hónap álljon a Társulási Tanács rendelkezésére a teljes körű elszámolás lebonyolítására. Ilyen
esetben is alkalmazni kell a 6. 11. 1 .-töl 6. 11.5.-ig pontokban írottakat.

9. 2. 1. A jogi személyiségű Tanács az ezen megállapodásban szabályozott elszámolások
végleges elfogadásával szűnik meg. Az Elnök ekkor intézkedik a szükséges okiratok
jognyilatkozatok megtételéről és az iratok benyújtásáról.

9. 3. Elszámolás a Társulás megszűnése esetén

9.3. l.A Társulás megszűnése esetén a Tanács tagjai közös vagyont vagyonfelosztási
szerződésben osztják fel. Ezt a szerzödést a Tanács Elnöke a gazdasági év végére kimondott
megszűnési határozat szerint 30 napon belül készíti el.

9. 3. 2. A felosztás elvei a következők:

vizsgálni kell a Tanács tagjainak saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonszapomlat létrejöttéhez,

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

9. 3. 3. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse.

9.3.4. A Tanács köteles gondoskodni arról, hogy a Társulás a költségvetését meghaladó
mértékben is kiegyenlítse a kárténtési, megtérítési és kártalanítási kötelezettségeit, valamint
azon kötelezettségeit, melyeketjóhiszemű harmadik személyek felé vállalt.
Ilyen esetekben a költségvetési fedezetről a Tanácsban tagként részt vevő képviselő-testületek
a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint, a VI. fejezetben, a ő. l.pont szabályai szerint
kötelesek gondoskodni kivéve, ha felróhatóságon alapuló felelősség megállapíthatóságáról
van szo.

X.
ZÁRÖ RENDELKEZÉSEK

10. 1. Jelen megállapodás a Tanácsban részt vevő valamennyi önkormányzat
képviselőtestületénekjóváhagyó határozatával válik hatályossá.(5. 1. 1. 11.)
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10.2. A társuló önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy e megállapodásból eredő vitás
kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetéssel kívánják rendezni.
Jogvita esetére, az ellenkezö jogszabályi rendelkezés hiányában a tagok elfogadják a gesztor
önkormányzat megbízott ügyvédjének a közvetítöi tevékenységről szóló 2002. évi LV. tv.
szerinti, közvetítöi tevékenységét.
A megbizott ügyvéd ezen tevékenységét a tagok egymás között, illetve a gesztorral szemben
keletkező peren kívüli vitáik rendezése céljából, külön díjazás fejében intézményesítik.

10. 3. A megállapodás tagjai és a gesztor közötti szolgáltatási jogviszony lényegére a Ptk.
megbízással kapcsolatos szabályait kell megfelelően alkalmazni. A megállapodásban nem
szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Felek jelen Társulási Megállapodás módosítást közös átolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag, a szükséges meghatalmazások és képviselő-
testületi határozatok birtokában írták alá.

Az ügyvezető szervezet saját működési szabályzatot készít, amelyet határozattal a Társulási
Tanács hagy jóvá. Az ügyvezető szervezet működési szabályzata a Tanács által hozott
határozattal bármikor módosítható.

Dunavarsány, 2021.

Záradék:
A Szennyviztársulás Önkormányzatainak Képviselő-testületei az Alapító Okiratot és a
Megállapodást az alábbi időpontokban hagytákjóvá:

Áporka Község Önkormányzata a ............ .. számú KT Onkormányzati határozatával,

Délegyháza Község Önkonnányzata a ............ számú KT Onkonnányzati határozatával,

Dunavarsány Város Önkomiányzata a ............... számú KT Onkonnányzati határozatával,

Majosháza Község Önkormányzata a számú KTÖnkormányzati határozatával,

Szigetszentmárton Község Önkonnányzata a számú KT Onkonnányzati határozatával,

Taksony Nagyközség Onkormányzata a
jóváhagyta.

számú KT Onkomiányzati határozatával

Aporka Község Onkormányzata Délegyháza Község Onkormányzata

Dunavarsány Város Onkormányzata Majosháza Község Onkormányzata

Szigetszentmárton Község Onkormányzata Taksony Nagyközség Onkormányzata
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DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMANYZATI SZENNYVIZTARSULAS
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 1. SZÁMÜ MODOSITASA

Amelylétrejött

Áporka Község Önkormányzata (2338 Áporka, Petőfi Sándor u. 32. ; képviseli: Mészaros Károly
polgármester)
Délegyháza Község Önkormányzata (2337 Délegyháza, Árpád u. 8. ; képviseli: dr. Riebl Antal
polgármester)
Dunavarsány Város Önkormanyzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. ; képviseli:
Gergőné Varga Tünde polgármester)
Majosháza Község Önkormányzata (2339 Majosháza, Kossuth utca 34. ; képviseli: Zsiros Viktor
polgármester)
Szigetszentmárton Község Önkormányzata (2318 Szigetszentmárton, Telkes utca 10. ; képviseli:
Bencs Tamás polgármester} és
Taksony Nagyközség Önkormányzata (2335 Taksony, Fö u. 85., képviseli: Kreisz László
polgármester) között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

1. Szerzödö felek rögzítik, hogy közöttük 2009. decemberben Alapitó Okirat /a továbbiakban: Alapító
Oldrat/jött létre a Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyviztársulásról.

2. Szerzödö felek az Alapító Okirat 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"4. / A Társulás egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az Allamháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerintieh-e figyelemmel költségvetési
szervként, hatarozattal hagytajóvá.

3. Szerzödö felek az Alapító Okirat 5. pontját az alábbiak szerint módositják:
"5. / A Társulás közfeladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK.
törvény ftovábbiakban: Mötv.) Lf (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1.
pontban felsorolt önkormányzatok képviselö testűletei állapították meg. A Társulás önálló jogi
személyként működő önkormányzati költségvetésí szerv.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatás kielégitése céljábóí a költségvetési szerv,
mint társulás, szennyvizkezelés és tisztítás, ivóviz szolgáltatás tevékenységeket lát el.

4. Szerződö felek az Alapító Okirat 6. pontját az alábbiak szerint módositják:
"6. / Az Áht. 8/A §-a szerint az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozott alaptevékenység szakágazati
rendjének javitott és jelenleg hatályos változata a kormányzati funkciók és államháztartási
szakágazatok osztályozási rendjéról szóló 15/2019. (XII. 7. ) PM rendelet 1. számú melléklete szerint:

063020 viztermelés, - kezelés, - ellátás

0520 szennyvíz gyujtése, kezelése

Ugyanezen PMrendelet szerínt megállapított szakfeladatrend az alábbi:

OlllSO - az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak műkűdésével összefüggo feladatok,
valamint az önkormányzaü hivatalok és társulások igazgatási szervei altalános igazgatási
feladatainak ellátása
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063080 Vizellátással kapcsolatos közmű épitése, fenntartása, uzemeítetése
0520 Szennyvízelvezetés-, és kezelés
0510 - Hulladékgazdálkodás

A Társulás tevékenységi köre a 9002/2007. (SK3) KSH közlemény CTEAOR'08) hatályos elöirása
szerint:
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- 3600 - Viztermelés. -kezelés, -ellátás

- 3700 - Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 3811 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 - Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3822 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3900 - Szennyeződésmentesités, egyéb hulladékkezelés
- 6203 - Számítógép-üzemeltetés
- 6209 - Egyéb információ - technológiai szolgáltatás
- 6399 - M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
- 8129 - Egyéb takarítás"

5. Szerződö felek az Alapitó Okirat 7. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"7./ A Társulás működési köre, közszolgáltató tevékenysége a tagönkormányzatok közigazgatási
teruletén van. A Társulás az átruházottfeladat- és hatáskörök teljesitése körében a Társulás tagjainak
közigazgatási terűletén működő szennyvíztisztító rendszer, físztüott szennyviz elhelyező rendszer és
terület, valamint az ivóvíz hálózal fenntartását, bővitését, fejlesztését látja el.'

6. Szerződö felek az Alapitó Okirat 9. pontját hatályon kivül helyezik.

7. Szerzödö felek az Alapi'tó Okirat 10. pontját az alábbiak szerint módositják:
"19./ Az Áht. 26. § (1) bekezdése szerint a Társulás, saját szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesités igazolási joga és felelössége van. A
szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szervezetí egységekkel rendelkezik. Egyes adminisztratív
szellemi, támogató feladatokat, e célokat szolgáló külön szervezeti egységek nélkül is elláthat. Ezen
belül a kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik, fizihii, technikai segitö feladatai
eliátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli egységgel.

8. Szerzödö felek az Alapító Okirat 11. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"II./ Az Mötv. 94. §-ában foglaltak szerint a Társulás legfobb irányító, képviseleti szerve a Társulási
Tanács: Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa H-2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., amely tevékenységét a Társulás székhelyén - mint a gesztor
Önkormányzat székhelyén - fejti ki. A Társulási Tanács 6 tagból áll, amelyben az egyes tagokat a
Társulás önkormányzatainak polgármesterei képviselik.
A képviseletí joggal felruházott polgármestereket akadályoztatásuk esetén, teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt meghatalmazással képviselö helyettesitheü, a meghatalmazás általános
formai, tartalmi követelményei szerint.

9. Szerzödő felek az Alapitó Okirat 12. pontját az alábbiak szermt módosítják:
"12. / A Társulási Tanács üléseit az elnök hivja össze és vezeti, akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes helyettesiti, a külön megállapodásban foglalt szabályok szerint.
A Társulási Tanács elnöke minden esetben a gesztor önkormányzat polgármestere, elnökhelyettese
Taksony Nagyközség Onkormányzatának polgármestere.
A Társulási Tanácsot az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.
A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyeüese, mint tisztségviselők, e tisztségüket az önkormányzatí
választási ciklus végéig töltík be. Időközi választás esetén új elnök, illetve elnökhelyettes, választására
kerül sor.

A tísztségviselők jogatt és kötelezettségeit, a rájuk vonatkozó egyéb szabályokat az Mötv. IV
fejezetébenfoglaltak, valamint a társulási megállapodás tartalmazza.'



10. Szerződö felek az Alapító Okirat 13. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"13. / A Társulásban a munkáltatói jogkört a mindenkori elnök, illetve akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes gyakorolja. A Társulás gazdasági pénzügyi, számviteli és ügyviteli feladatait a gesztor
önkormányzat polgármesteri hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja
el. Amennyiben a Társulásnál munkaviszony létesitésére kerül sor, ennek során a közalkalmazottah-ól
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a Munka Törvénykönyvéröl szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A feladatok teljesítése érdekében az elnök a Társulás
nevében kűlönbözö szakfeladatok ellátására (pl: pályázatirás, műszaki, jogi tanácsadás, - képviselet,
stb. ) eseti jeüeggel megbizási jogviszonyokat létesithet, meghatalmazásokat adhat, a polgári jog
általános szabályai szerínt:

11. Szerzödö felek az Alapító Okirat 14. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"14. /A Társulás a célokat és az önkormányzatoktól átvett közfeladatokat nem veszélyeztetve, Társulási
Tanácsi határozat alapjan vállalkozási tevékenységet is folytathat. Vállalkozási tevékenységet folytató
jogi személyiséggel rendelkezö Társulást alapithat, e társaságban azonban a Társulás felelőssége
nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulásának a mértékét.
A Társulás vállalkozási tevéksnysége folytatása céljából, ellenkező megállapodás vagy Társulási
Tanácsi határozat hiányában szabad pénzeszközeit használhatjafel.
A Társulás kisegitő és vállalkozási jellegű tevékenységének éves árbevétele nem haladhatja meg a
Társulás éves árbevételének 20%-át, vállalkozási tevékenységeinek összesített maradványa negativ
nem lehet.

Amennyiben a Társulásjogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységet hoz létre, ennek során az
Áht. II. fejezet 6. pontjábanfoglaltakat kell teljesíteni.
A szervezeti egység az általános szabályokon túl csak akkor válikjogi személyiségűvé, ha az irányító
szerv kérelmére a kincstár ajogi személyiségű költségvetésü szervet a nyilvántartásba bejegyzi. Ez a
szervezeti egység a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Társulásnak jelenleg jogi
személyiségű szervezete nincs.

12. Szerződö felek az Alapftó Okirat 19. pontját az alábbiak szerint módositják:
19./A Társulás működése felett a törvényességi felügyeletet az illetékes Kormányhivatal gyakorolja.
Az AIapító Okiratot és a Társulás Megállapodását az aláirást követö 15 napon belül az illetékes
Kormányhivatalnak törvényességi észrevétel megtétele céljából be kell nyújtani. A Társulás
működésének, a tagsági jogviszony keletkezésének, megszűnésének részletes szabályait a Társulási
Megállapodás tartalmazza. Az Mötv. által elrendelt módosításokat a társaság tagjai a
Megállapodásukon is átvezették. Ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1, 5-6, 13.
pontokban szereplö és a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok előirásait kell megfelelöen
alkalmazni.

13. Szerzödö felek rögzitik, hogy az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett egyéb pontjai
változatlan tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerzödés nyolc, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készűlt, melyet Szerzödö
felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláirtak.

Aporka Község Onkormányzata Délegyháza Község Onkormányzata

Dunavarsány Város Onkormányzata Majosháza Község Onkormányzata

Szigetszentmárton Község Onkormányzata Taksony Nagyközség Onkormányzata



Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyvíztársulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirata

l./ Áporka Község Önkormányzatának Képviselö-testülete - képviseli: dr. Kovács Tibor polgánnester-
a 435/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati Kt. határozatával,

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselö-testűlete - képviseli: Dr. Gróf Bethlen Istvánné
polgármester - a 386/2009. (X. 19. ) számú önkormányzati Kt. határozatával,

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Bóna Zoltán polgármester - a
199/2009. (XII. 10.) számú önkormányzati Kt. határozatával,

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Kis Gábor polgármester - a
281/2009. (XII. 16. ) számú önkormányzati Kt. határozatával,

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselö-testűlete - képviseli: Lemer Henrik
polgármester - a 81/2009. (X. 20. ) számú önkormányzati Kt. határozatával,

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviseli: Kreisz László polgármester -
a 312/2009. (XII. 15. ) számú önkormányzati Kt. határozatával hagyta jóvá a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (továbbiakban: Kt.) 2. § (1) bek. b.)
pontja szerinti helyi önkonnányzati költségvetési szerv alapító okiratát.

2., A költségvetési szerv neve: Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyvíztársulás
(továbbiakban: Társulás). A Társulás 1995. óta folyamatosan működik.

3., A költségvetési szerv székhelye: H-2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.
A Társulás székhely öakormányzata és gesztora: Dunavarsány Város Onkormányzata, H-2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.

4., A Társulás egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az Allamháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törreny (továbbiakban Áht.) 8. § (1) bekezdés b) pontja szerintiekre fígyelemmel költségvetési
szervként, határozattal hagytajóvá.

5., A Társulás közfeladatát a Magyarország helyi cmkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXK.
törvény (továbbiakban: Mötv. ) l. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1.
pontban felsorolt önkormányzatok képviselő testületei állapították meg. A Társulás önálló jogi
személyként működö önkormányzati költségvetési szerv.
Az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közszolgáltatás kielégitése céljából a költségvetési szerv,
mint társulás, szennyvízkezelés és tisztítás, ivóvíz szolgáltatás tevékenységeket lát el.

6., Az Áht. 8/A gszerint az államháztartásról szóló Aht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozott alaptevékenység
szakágazatí rendjénekjavitott ésjelenleg hatályos változata a kormányzati funkciók és államháztartási
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7. ) PM rendelet 1. számú melléklete szerint:

063020 víztermelés, - kezelés,- ellátás
0520 szennyvíz gyűjtése, kezelése



Ugyanezen PM rendelet szerint megállapított szakfeladatrend az alábbi:

011130 - az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő
feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási
feladatainak ellátása
063020 Viztermelés, -kezelés, -ellátás
063080 Vizellátással kapcsolatos közmü épitése, fenntartása, üzemeltetése
0520 Szermyvízelvezetés-, és kezelés
0510 - Hulladékgazdálkodás

A Társulás tevékenységi köre a 9002/2007. (SK3) KSH közlemény (TEAOR'08) hatályos előírása
szermt:

- 3600 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 - Szennyviz gyűjtése, kezelése
-3811 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 - Veszélyes hulladék gyűjtése

3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanitása
3822 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3900 - Szennyezödésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
6203 - Számítógép-üzemeltetés
6209 - Egyéb információ - techaológiai szolgáltatás
6399 - M. n. s. egyéb Ínfonnációs szolgáltatás

- 8129 - Egyéb takaritás

7., A Társulas működési köre, közszolgáltató tevékenysége a. tagönkormányzatok közigazgatási
teriiletén van. A Társulás az átruházott feladat- és hatáskörök teljesítése körében a Társulás tagjainak
közigazgatási területén működő szennyvíztisztító rendszer, tisztított szennyvíz elhelyezö rendszer és
terület, valamint az ivóviz hálózat fenntartását, bövitését, fejlesztését látja el.

8./A közszolgáltatói feladat ellátáshoz kapcsolódóan, szükség esetén, a Társulás saját nevében és
javára és/vagy a tag önkormányzatok javára, jogokat és kötelezettségeket szerezhet. Vezeték, vagy
egyéb szolgalmi jog megszerzése esetén, az érintett önkormányzat költségvetési hozzájárulása mellett,
a szerzett jog azt az önkormányzatot illeti, amelyik önkormányzat közigazgatási területén a szolgáló
telek fekszik. A szolgalmi jog gyakoriására a Társulás válik jogosulttá. A Társulás javára önálló
használati jog is alapítható. Kétség esetén a Társulás a tag önkormányzatok megbízottjának
tekintendö.

9.1

10, Az Áht. 26. § (1) bekezdés szerint a Társulás, saját szakmai célú költségvetési keretekkel
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesités igazolási joga és felelössége van. A
szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szervezeti egységekkel rendelkezik.

Egyes adminisztratív szellemi, támogató feladatokat, e célokat szolgáló külön szervezeti egységek
nélkül is elláthat. Ezen belül a konnányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik, fízikai, technikai
segítő feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli egységgel.

II./ Az Uötv. 94. §-ában foglaltak szerint a Társulás legfőbb irányító, képviseleti szerve a Társulási
Tanács: Dunavarsány és Térsége Őnkormányzati Szennyviztársulás Társulási Tanácsa H-2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., amely tevékenységét a Társulás székhelyén - mint a gesztor
Önkormányzat székhelyén - fejti ki. A Társulási Tanács 6 tagból áll, amelyben az egyes tagokat a
Társulás önkormányzatainak polgármesterei képviselik.



A képviseleti joggal felruházott polgármestereket akadályoztatásuk esetén, teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt meghatalmazással képviselő helyettesítheti, a meghatalmazás általános formai,
tartalmi követelményei szerint.

12., A Társulási Tanács üléseit az elnök híyja össze és vezeti, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes
helyettesíti, a külön megállapodásban foglalt szabályok szerint.
A Társulási Tanács elnöke, minden esetben a gesztor önkormányzat polgármestere, elnökhelyettese
Taksony Nagyközség Onkormányzatának polgármestere.
A Társulási Tanácsot az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.
A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettese, mint tisztségviselök, e tisztségüket az onkormányzatí
választási ciklus végéig töltik be. Időközi választás esetén új elnök, illetve elnökhelyettes választására
keriilsor.

A tisztségviselők jogait és kötelezettségeit, a rájuk vonatkozó egyéb szabályokat az Mötv. F/.
fejezetében foglaltak, valamint a társulási megállapodás tartalmazza.

13., A Társulásban a munkáhatói jogkört a. mindenkori elnök, illetve akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes gyakorolja. A Társulás gazdasági pénzügyi, számviteli és ügyviteli feladatait a gesztor
önkormányzat polgármesteri hivatala, mint önállóan működö és gazdálkodó költségvetési szerv látja
el.
Amennyiben a Társulásnál munkaviszony létesitésére kerül sor, ennek során a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a Munka Törvénykönyvéröl szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A feladatok teljesítése érdekében az elnök a Társulás nevében különböző szakfeladatok ellátására (pl:
pályázatírás, műszaki, jogi tanácsadás, - képviselet, stb. ) eseti jelleggel megbízási jogviszonyokat
létesíthet, meghatalmazásokat adhat, apolgárijog általános szabályai szerint.

14./A Társulas a célokat és az önkormányzatoktól átvett közfeladatokat nem veszélyeztetve, Társulási
Tanácsi határozat alapján vállalkozási tevékenységet is folytathat. Vállalkozási tevékenységet folytató
jogi személyiséggel rendelkezö Társulást alapíthat, e társaságban azonban a Társulás felelossége
nem haladhatja meg a vagyoni hozzájámlásának a mértékét.
A Társulás vállalkozási tevékenysége folytatása céljából, ellenkezo megállapodás vagy Társulási
Tanácsi határozat hiányában szabad pénzeszközeit használhatja fel.
A Társulás kisegítö és vállalkozási jellegű tevékenységének éves árbevétele nem haladhatja meg a
Társulás éves árbevételének 20%-át, vállalkozási tevékenységeinek összesített maradványa negatív
nem lehet.

Amennyiben a Társulás jogi személyiséggel rendelkezö szervezeti egységet hoz létre, ennek során az
Áht. II. fejezet 6. pontjában foglaltakat kell teljesíteni.
A szervezeti egység az általános szabályokon túl csak akkor válikjogi személyiségűvé, ha az irányító
szerv kérelmére a kincstár ajogi személyiségű költségvetésű szervet a nyilvántartásba bejegyzi. Ez a
szervezeti egység a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Társulásnak jelenleg jogi
személyiségű szervezete nincs.

15., A Társulás határozatlan idöre alakult. A Társuláshoz az Alapitó Okiratban és a tagok
Megállapodásában rögzített célok és működési alapelvek, valamint az addig hozott határozatok
elfogadása esetén más önkormányzat vagy jogi személy önálló tagként csatlakozhat, ha a Társulási
tanács által meghatározott vagyoni hozzájárulási határidőben és maradéktalanul tejesíti.

16., A tagok szennyvizzel kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettségét elsősorban a Társulás biztosítja,
oly módon, hogy a tagok az egymással kötött Megállapodásukkal feladat és hatásköröket ruháztak át a
Társulásra.

17., A Társulás saját bevételeiböl fedezi kiadásait. A Társulás bevételeinek föbb forrásai a célokhoz,
a feladat ellátáshoz szükséges, a tag önkormányzatoktól kapott vagyoni eszközök készpénzben és
természetben, továbbá a pályázati források, a támogatások és a saját vagyon.



18., A Társulás éves költségvetés alapján működik, melyet az önkormányzati tagok saját
önkormányzati költségvetésikben kötelesek előirányozni. A Társulás feladatellátásához kapcsolódnak
a különbözö pályázati források központi, regionális támogatások, működés során keletkezö egyéb
bevételek.

A Társulás saját és megbízás útján bevont szakértőkkel közbeszerzési eljárásokat figyel, írki, értékel,
készit és bonyolít, szervezi a pályázatok műszaki megvalósítását; beruházásait.

19./A Társulás működése felett a törvényességi felügyeletet az illetékes Kormányhivatal gyakorolja.
Az Alapító Okiratot és a Társulás Megállapodását az aláírást követő 15 napon belül az illetékes
Kormányhivatalnak törvényességi észrevétel megtétele céljából be kell nyújtani. A Társulás
működésének, a tagsági jogviszony keletkezésének, megszűnésének részletes szabályait a Társulási
Megállapodás tartalmazza. Az Mötv. által elrendelt módosításokat a társaság tagjai a
M^egállapodásukon is átvezették.
Ezen Alapitó Okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1, 5-6, 13. pontokban szereplő és a
mindenkor hatályos egyébjogszabályok elöírásait kell megfelelően alkalmazni.

Aporka Község Onkormányzata Délegyháza Község Onkormányzata

Dunavarsány Város Onkormányzata Majosháza Község Onkormányzata

Szigetszentmárton Község Onkormányzata Taksony Nagyközség Onkormányzata

Ellenjegyzem:


