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Hiv. szám: DV/263/2022. Tárgy: Javaslat a DTOSZ alapító okü-atjavításának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyviztársulás Alapitó Okiratának módositását, valamint
egységes szerkezetbe foglalt okiratát a Képviselö-testület 141/2021. PÜI. 16. ) számú határozatával fogadta el. Az
Alapító Okiratban elfogadott kormányzati íünkciók törzskönyvbe vételéhez a tagöiikormányzatok elfogadó
határozata szükséges.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31. ) Korm. rendelet (továbbiakban:
Ávr.) 5. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozottak alapján a kormányzati fúnkciók és államháztartási szakágazatok
osztályozási rendjéröl szóló 15/2019. (XII.7. ) PM rendelet 2. számú melléklete szerint az alaptevékenység
szakágazati rendje
052020 szennyvíz gyűjtése, kezelése
053020 Szennyeződésmentesitési tevékenységek
063020 víztermelés, - kezelés,- ellátás

Ugyanezen PM rendelet 1. mellékletében foglalt kormányzati fimkciók az alábbiak:
052020 szennyvíz gyűjtése, tisztftása, elhelyezése
052080 szennyvízcsatoma épitése, fenntartása, üzemeltetése
053020 Szennyeződésmentesftési tevékenységek
063080 vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

A Társulás tevékenységi köre a 9002/2007. (SK3) KSH közlemény (TEAOR'08) hatályos előírása szerint:
- 3600 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 - Szennyvíz gyűjtése, kezelése
-3811 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 - Veszélyes hulladék gyűjtése
- 3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanitása
- 3822 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3900 - Szennyezödésmentesftés, egyéb hulladékkezelés
- 6203 - Számítógép-üzemeltetés
- 6209 - Egyéb információ - technológiai szolgáltatás
- 6399 - M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
-8129-Egyébtakaritás

A fentiek alapján kérem a határozatijavaslat elfogadását.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratát a jelen határozat

elfogadását segitő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
b) a Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyvíztársulás AIapító Okiratában az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 5.§ (1) bekezdés f) pontjában szabalyozottak alapján a kormányzati tuiikciók és
államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéról szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
(továbbiakban: PM rendelet) 2. számú melléklete szerint az alaptevékenység szakágazati rendet
használja:
052020 szennyvíz gyűjtése, kezelése
053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek
063020 víztermelés, - kezelés,- ellátás

c) a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Alapító Okiratában az Avr. 5.§ (1)
bekezdés f) pontjában szabályozottak alapján a PM rendelet 1. mellékletében foglalt kormanyzati
funkciókat használja:
052020 szennyviz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése
052080 szennyvízcsatorna építése, fenntartasa, üzemeltetése
053020 Szennyeződésmentesitési tevékenységek
0630SO vízellátással kapcsolatos közmű épftése, fenntartása, üzemeltetése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátas;

d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti Alapító Okirat aláírására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.

Határido: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az elöterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és müszaki osztályvezetö

MeUékletek: DTOSZ alapító okirat

Dunavarsány, 2022. április 5.
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1. számú melléklet

Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyvíztársulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirata

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

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

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

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

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

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselö-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 önkormányzatí költségvetési szerv alapító okiratát.

1. 1 A költségvetési szerv neve: Dunavarsány és Térsége Onkormányzati Szennyviztársulás
(továbbiakban: Társulás). A Társulás 1995. óta folyamatosan működik.

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

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

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

6. 1 Az államháztartásról szóló Áht. végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31. ) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.) 5. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozottak alapján a kormányzati funkciók és
államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéröl szóló 15/2019. (XII.7. ) PM rendelet 2. számú
melléklete szerint az alaptevékenység szakágazati rendje
052020 szennyvíz gyüjtése, kezelése
053020 SzennyezödésmentesítésÍ tevékenységek
063020 víztermelés, - kezelés, - ellátás



Ugyanezen PM rendelet 1. mellékletében foglalt kormányzati funkciók az alábbiak:
052020 szennyvíz gyüjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 szennyvízcsatoma építése, fenntartása, üzemeltetése
053020 Szennyezodésmentesítési tevékenységek
063080 vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
063020 Viztermelés, -kezelés, -ellátás

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

- 3600 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 3700 - Szennyvíz gyüjtése, kezelése
- 3811 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 3812 - Veszélyes hulladék gyüjtése
- 3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanitása
- 3822 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 3900 - Szennyezödésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 6203 - Számítógép-üzemeltetés
- 6209 - Egyéb információ - technológiai szolgáltatás
- 6399 - M.n. s. egyéb információs szolgáltatás
-8129-Egyébtakaritás

7., A Társulás működési köre, közszolgáltató tevékenysége a tagönkormányzatok közigazgatási
területén van. A Társulás az átruházott feladat- és hatáskörok teljesítése körében a Társulás tagjainak
közigazgatási területén müködö szennyvíztisztító rendszer, tisztitott szennyvfz elhelyező rendszer és
terület, valamint az ivóvíz hálózat feimtartását, bövítését, 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 hozzajárulása mellett,
a szerzettjog 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 tag önkormányzatok megbízottjának
tekintendő.

9.,'

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

Egyes adminisztratív szellemi, támogató feladatokat, e célokat szolgáló külön szerrezeti egységek
nélkül is elláthat. Ezen belül a kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik, fizikai, technikai
segítö feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli egységgel.

II./ Az Möt\i. 94. §-ában foglaltak szerinl a Társulás legfobb irányitó, képviseleti szei-ve a Társulási
Tanács: Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás Társulási Tanácsa H-2336
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., amely tevétenységét a Társulás székhelyén - mint a gesztor
Őnkormáiyzal székhelyén - fejti ki. A Társulási Tanács 6 tagból áll, amelyben az egyes tagokat a
Társulás önkormányzatainak polgármesterei képviselik.

'A 9. pont az Alapftó Okirat 1. számú módosftása szerint 2021. december 1 5. napjával hatályon kivül helyezésre
került.



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

12., A Társulási Tanács üléseit az elnök hívja 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 onkormányzati
választási ciklus végéig töltík be. Időközi választás esetén új elnök, illetve elnökhelyettes választására
kerülsor.

A tisztségviselök jogait és kötelezettségeit, a rájuk vonatkozó egyéb szabályokat az Mötv. IV.
fejezetében foglaltak, valamint a társulási megállapodás tartalmazza.

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 működö és gazdálkodó költségvetési szerv látja
el.
Amennyiben a Társulásnál munkaviszony létesítésére kerül sor, ennek során a közalkalmazottakról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a Munka Törvénykönyvéröl szóló 2012. évi I. törvény
rendelkezéseit kell megfelelöen alkalmazni.
A feladatok teljesitése érdekében az elnök a Társulás nevében különbözo szakfeladatok ellátására (pl:
pályázatírás, műszaki, jogi tanácsadás, - képviselet, stb. ) eseti jelleggel megbizási jogviszonyokat
létesíthet, meghatalmazásokat adhat, a polgárijog általános szabályai szerint.

14. /A Társulás a célokat és az önkonnányzatoktól átvett közfeladatokat nem veszélyeztetve, Társulási
Tanácsi határozat alapján vállalkozási tevékenységet is folytathat. Vállalkozási tevékenységet folytató
jogi személyiséggel rendelkezö Tarsulást alapíthat, e társaságban azonban a Tarsulás felelössége
nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulásának a mértékét.
A Társulas vállalkozási tevékenysége folytatása céljából, ellenkezö megállapodás vagy Társulási
Tanácsi határozat hiányában szabad pénzeszközeit használhatja fel.
A Társulás kisegito és vállalkozási jellegű tevékenységének éves árbevétele nem haladhatja meg a
Társulás éves árbevételének 20%-át, vállalkozási tevékenységeinek összesitett maradványa negativ
nem lehet.

Amennyiben a Társulásjogi személyiséggel rendelkezö szervezeti egységet hoz létre, ennek során az
Aht. 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 költségvetésu szervet a nyilvántartásba bejegyzi. Ez a
szervezeti egység a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A Társulásnak jelenleg jogi
személyíségű szervezete níncs.

15., A Társulas határozatlan időre alakult. A Társuláshoz az Alapító 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 határidöben és maradéktalanul tejesfti.

16-i A tagok szennyvízzel kapcsolatos feladat-ellátási kötelezettségét elsösorban a Társulás biztositja,
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 elöirányo2m. 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, ír ki, értékel,
készit és bonyolít, szervezi a pályázatok műszaki megvalósitását, beruházásait.

19. /A Társulás működése felett a törvényességi felugyeletet az illetékes Kormányhivatal gyakorolja.
Az Alapitó Okiratot és a Társulás Megállapodását az aláírást kovetö 15 napon belül az illetékes
Kormányhivatalnak törvényességi észrevétel megtétele céljából be kell nyújtani. A Társulas
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 egyébjogszabályok elöirásait kell megfelelöen alkalmazni.

Dunavarsány, 2021. december 15.

PH.

Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás
Gergöné Varga Tünde

elnök

Aporka Község Onkonnányzata
Mészáros Károly

polgármester

Délegyháza Község Onkormányzata
dr. Riebl Antal

polgármester

Dunavarsány Város Onkomiányzata
Gergöné Varga Tünde

polgármester

Majosháza Község Onkormányzata
Zsiros Viktor

polgármester

Szigetszentmárton Község Onkormányzata
Bencs Tamás

polgármester

Taksony Nagyközség Onkormányzata
Kreisz László

polgármester


