Jeg yzőkön yv
Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én
megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester, valamint
Kozák Ferencné, Bódi Marianna, Csabainé Bártfai Margit, Kovács Gyula,
Németh Lajos és Varga Márta testületi tagok.
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Dr. Fekete Nóra az önkormányzat jegyzője
Rimóczi Jánosné az önkormányzat vezető főtanácsos
Kerék Gyula településfejlesztési referens
Nagy Szilárd polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi tagok közül
mindenki jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívó alapján azzal a kiegészítéssel, hogy a
képviselő-testület az alábbi két napirendet szintén tárgyalja meg:
8. Az ÉAOP-5.1.2/C-11 „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése”
című pályázat önrésze biztosításának elfogadásáról készült előterjesztést, valamint
9. A munkabérhitel igénybevételére vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület a 8. és 9. napirendre tett javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
A polgármester elmondja, a napirendekre vonatkozó írásos anyagok egy részét a
meghívóval, illetve az ülés előtt mindenki megkapta, kéri a napirendek elfogadását.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendekre tett javaslatot 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint:
N A P I R E N D E K:
1. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
9/2004.(IV.21.) számú önk. rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
2. Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló
22/1996.(XII.19.) számú önk. rendelet módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
3. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 15/2011. (IX.01.) számú önk. rendelet módosítására
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző
4. Előterjesztés az „Összefogással az idősekért” Alapítvánnyal való együttműködésre
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
5. Előterjesztés a Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulattal belvízelvezető csatorna
üzemeltetésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

6. Előterjesztés Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt
megvalósításáról szóló társulási megállapodás módosításáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
7. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú terület értékesítésére
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
8. Előterjesztés a „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című
pályázat önrésze biztosításának elfogadásáról
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
9. Előterjesztés a munkabérhitel igénybevételéről
Előadó: Nagy Szilárd polgármester

I.NAPIREND:
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló önkormányzati
rendelet-tervezethez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Németh Lajos és Kozák Ferencné képviselők.
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző és Rimóczi Jánosné főtanácsos adott választ,
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ezután Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igenlő szavazattal, egyöntetű
vélemény alapján a következő rendeletet alkotta:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2011.(XII.27.)
önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 9/2004. (IV.21.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

1. §.
A rendelet 1. számú mellékletének III. pontját hatályon kívül helyezi, helyébe a következő II.
pont lép:
II. A Kétpói Regionális Hulladéklerakóba történő ártalmatlanítás díja: 7988 Ft/tonna

2. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-től kell
alkalmazni.

Kengyel, 2011. december 22.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

II. NAPIREND:
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakra vonatkozó rendelet-tervezethez
az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, a Felügyelő Bizottság
elkészítette javaslatát, melyet 2011. december 23-án fog tárgyalni a taggyűlés.
Kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Varga Márta, Németh Lajos, Bódi Marianna és Kozák Ferencné képviselők
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ,
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólt:
Varga Márta:
Nagyon magasnak tartja az ivóvíz díjának emelését, valamint a szippantott szennyvíz díját
is. Ezek a kiadások borzasztóan megterhelik a családokat, s a következő évek egyre
nehezebbek lesznek.
Bódi Marianna:
Véleménye szerint a Felügyelő Bizottság Törökszentmiklós hatásköre alá tartozik, és
valószínű hogy Ők ezt az emelést így el fogják fogadni, ezen nem fognak változtatni. Hiába
mondaná a testület, hogy legyen kevesebb a fizetendő díj, mert sajnos az önkormányzat
sem tudná a különbözetet átvállalni.
Kozák Ferencné
Úgy tudja, ahol víz minőségjavító program van, ott még magasabb a vízdíj.
Hozzászólt még: Németh Lajos, Kovács Gyula képviselők.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő
díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadását, melyet szavazásra bocsát.
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igenlő szavazattal, 1 tartózkodás
mellett a következő rendeletet alkotta.

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
20/2011(XII.27.)
önkormányzati rendelete
A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 22/1996.(XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
1. §.
A 22/1996.(XII.19.)Ör. 1. §. (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe a következő rendelkezés
lép:
1.§. (1) a) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz díja nettó:
b) A szippantott szennyvíz díja nettó:

265 Ft/m3
2.390 Ft/m3

2. §.
Ez a rendelet 2011. december 27-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-től kell
alkalmazni.
Kengyel, 2011. december 22.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

III. NAPIREND:
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló módosító
rendelet-tervezethez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony szóbeli kiegészítésében elmondja, nemrégiben fogadta el a
Képviselő-testület az új pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló rendeletet. Közben minden település kapott a minisztériumból
állásfoglalást, ugyanis többen többféleképpen értelmezték a szociális törvény módosítását.
Így egységes állásfoglalás keletkezett, illetve a Kormányhivatal észrevétele alapján aki
normatív lakásfenntartási támogatást kap, az jogosult a helyi támogatásra is, tehát
mindkettő ellátásra jogosult. Ezt kellett szabályozni, valamint a méltányossági
közgyógyellátás szabályozását kellett pontosítani.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tett fel: Németh Lajos képviselő
A feltett kérdésre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Ez után Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet-tervezet
elfogadását, melyet szavazásra bocsát.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján megalkotta a következő
rendeletét.

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
21/2011. (XII.27.)
önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
15/2011. (IX. 01.) Önkormányzati rendelet módosítására.
1.§.
Az.Ö.r. 1.§ (2) bekezdésében található „ a rendelet hatálya „ szövegrész helyébe az
önkormányzat szövegrész kerül.
2.§
Az Ö.r. 1.§ (4) bekezdésének b) pontja, valamint (5) és (7) bekezdése hatályát veszti.
3.§
Az Ö.r. 7.§-a hatályát veszti és a helyében az alábbi rendelkezés kerül.
(1) Az Önkormányzat az Sztv. 38. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakon túl helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 260%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(2) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
(3) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén az egy négyzetméterre jutó elismert havi
költség összege
a.) 2011. évben 200.-Ft
b.) 2012. január 1. napjától az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében
meghatározott összeg.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén az elismert lakásnagyság mértéke megegyezik
az Sztv. 38. § (4) bekezdésében foglaltakkal.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert
havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM szorzata), de nem lehet
kevesebb mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM= 0,3-(J-2,5NYM/0,25NYM)x0,15
ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, a NYM
pedig az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb összegét jelenti.
(7) A helyi lakásfenntartási támogatást elsődlegesen természetbeni juttatásként kell
megállapítani szolgáltatóhoz történő utalással.

(8) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem év közben bármikor
benyújtható és a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a jogosultat.
(9) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani és havonta utólag minden
hó 5-ig kell folyósítani.
4.§
Az Ö.r. 8. §. (1) – (5) bekezdései hatályukat vesztik a helyébe a következő szöveg kerül.
Az ápolási díj megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata szabályait az Sztv. 40-43/A§. és
a 44. §. tartalmazza.
5.§.
Az Ö.r. 12 §. (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő szöveg lép: a
családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 160%-át, vagy egyedül élő esetén annak 210%-át, és

6. §.
Az Ö. r. 12. §. (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: a havi rendszeres gyógyító
ellátás mértéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-át.
7. §
Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.
Kengyel, 2011. december 22.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

IV. NAPIREND:
Az „Összefogással az idősekért” Alapítvánnyal való együttműködésre vonatkozó írásos
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, Králik Aranka az
„Összefogással az idősekért” alapítvány kuratórium elnöke kereste meg és a napirendi
pontban leírtakról tájékoztatta. Jegyző asszonnyal, és a pénzügyes kolleganővel
megvizsgálták a szándékot, úgy gondolják, hogy a település, illetve az ellátottak javát fogja
szolgálni, ha elfogadja a testület a szándéknyilatkozatot, hiszen a kötelező ellátáson túl
délután 16,00 órától másnap reggel 7,30-ig ellátás alatt lesznek a házi gondozottak, illetve
szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 24 órás ellátást kapnak az Alapítvány segítségével.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztést és támogassa a
szerződés megkötését.
Ez után kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Csabainé Bártfai Margit és Varga Márta képviselők
A feltett kérdésekre Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.

Hozzászólások:
Kovács Gyula:
Véleménye szerint a nappali ellátásnál is elég sok probléma van, mert sok esetben nincs
elég ember, akkor hogyan lehet megoldani ugyanazokkal a gondozókkal ezt az ellátást.
Viszont ha kiegészítést adnak a dolgozónak a külön szolgáltatásért, akkor községünkben a
kengyeli dolgozót kellene alkalmazni. Úgy gondolja viszont, ha a településen is akarnak ilyen
szolgáltatást bevezetni, akkor az itteni intézményt, illetve a megbízott vezetőt is kellene
ezekről a dolgokról értesíteni, meg kellene vele ezt az új szolgáltatást beszélni. Úgy érzi,
mintha a Kengyeli és a Kistérségi intézmény nem megértésről, együttműködésről
tanúskodna, hanem távolodásról.
Dr. Fekete Nóra elmondja, a telephelyekre a KSZSZK dolgozói közül bárkit kihelyezhetnek
ide házi gondozóként erre az időszakra, persze olyan dolgozót, akinek meg van hozzá a
végzettsége. Így tudnak kiegészítést adni a dolgozóknak.
Nagy Szilárd úgy tudja, hogy a KSZSZK vezetője és az intézmény dolgozói között nincsenek
konfliktusok.
Németh Lajos:
Elmondja, ez teljesen új dolog, ez a nappali ellátást nem érinti. A gondozónők nappal ott
dolgoznak az intézményben, meg van a munkaidejük, délután, illetve este és hétvégén
amikor nincs senki az időseknél, nem kötelező feladat, azt az alapítvány bevállalja. Úgy
gondolja, ez olyan újszerű ellátás, melyet támogatni kell.
Kozák Ferencné
Aki nem akarja ezt a plusz munkát vállalni, nem kötelezhető rá. Évek során ki fog derülni,
hogy szükség lesz-e erre a szolgáltatásra, a lehetőséget meg kell adni az Alapítvány
részére.
Varga Márta:
Elmondja, mivel a Képviselő-testület a személyes kapcsolat miatt számít az itteni
dolgozókra, védelmükre jó lenne belevenni a szerződésbe, hogy aki nem akarja ezt a plusz
munkát vállalni, nem kötelezhetik rá, és ebből hátránya nem származhat.
Viszont az sem biztos, hogy önkéntes alapon is vállalják a gondozók, ha más településre is
el kell járkálniuk.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását azzal a
módosítással, hogy az Ellátási szerződés 10. pontját egészítse ki: „ A dolgozók jelentkezése
önkéntes alapon történhet, a munkavállalásra a dolgozót kötelezni nem lehet”. A kiegészített
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő
határozatot hozta.
94/2011.(XII.22.) Kt.
Határozat
Az „Összefogással az idősekért” Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződésről
1. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ellátási
szerződést köt az „Összefogással az idősekért” Alapítvánnyal, annak
érdekében, hogy az Alapítvány, alapellátás keretében mindennap
(Hétfőtől - Vasárnapig), hétköznapokon délután 16.00 órától másnap
reggel 7.30-ig, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 24 órás ellátást
nyújtson az ellátottak igénye szerint a házi segítségnyújtás szolgáltatás
keretében.

2. Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza
Nagy Szilárd polgármestert, a határozat mellékletét képező Ellátási
szerződés aláírására.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
„Összefogással az idősekért” Alapítvány
Irattár
Melléklet a 94/2011. (XII.22.) Kt. határozathoz

ELLÁTÁSI SZ ERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Kengyel Község Önkormányzata (székhely: Kengyel adószám:
15732994-1-16, képviseli: Nagy Szilárd polgármester) a továbbiakban: Átadó,
másrészről az Összefogással az Idősekért Alapítvány (székhely: 5211 Tiszapüspöki,
Szabadság út 14.szám
képviseli: Králik Aranka kuratórium elnök) ), mint házi segítségnyújtást vállaló, a
továbbiakban a továbbiakban Átvevő, együttesen továbbiakban szerződő Felek
között az alábbi feltételekkel:

1.

Önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (Sztv.) rendelkezései alapján személyes gondoskodásra kötelezett. A
személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák közül az Sztv.
57.§. (1) bekezdése d) pontjában foglalt házi segítségnyújtást – az arra jogosult
személyek részére – jelen szerződésben foglaltak szerint az Átvevő útján kívánja a
továbbiakban biztosítani.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Átvevő a Házi segítség nyújtás szociális
alapszolgáltatást mindennap 16.00 órától 7.30 óráig valamint igény szerint 24
órás ellátását biztosítja hétvégén és ünnepnapokon.
3. Jelen ellátási szerződéssel Átadó átadja Átvevőnek az 2. pontban megjelölt szociális
szolgáltatás fenntartói jogát 2012. 01.01-tól határozatlan időre.
4. Jelen szerződés közhasznú szerződésnek minősül, melynek alapján az Átadó, mint a
társadalmi közös szükséglet ellátásáért felelős szerv az 2. pontban meghatározott

közhasznú tevékenységet Átvevőnek átadja, Átvevő pedig 2012.01.01-től a szerződés
hatálya alatt vállalja az 2. pontban meghatározott közhasznú feladatok ellátását.
Átadó jogai és kötelezettségei
5. Átadó hozzájárul ahhoz, hogy Átvevő csak a 2. pontban meghatározott feladatokra
igényelheti meg a normatív állami hozzájárulást a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló törvény alapján. Hétfőtől péntekig 7.30 órától 16.00 óráig terjedő
időszakra a normatív állami hozzájárulás igénylésére a a Törökszentmiklós Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás, Kistérségi Szociális Szolgáltató Központja jogosult.
6. Az ellátottak panaszaikat az ellátással kapcsolatos az ellátást végző szociális
szolgáltatás vezetőjénél írásban érvényesíthetik. A panaszokat a szolgáltatás vezetője
kivizsgálja és a beérkezését követő tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban
értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről, valamint ezzel egyidejűleg
intézkednie kell az esetleges hiányosságok megszüntetése érdekében. Amennyiben a
szolgáltatás vezetője határidőben nem tesz eleget a fenti kötelezettségének, vagy a
panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül Átvevőhöz, mint fenntartóhoz fordulhat. A panaszokról a szolgáltatás
vezetője havonta összesítést készít és írásban megküldi Átvevőnek, mint fenntartónak.
Átvevő a panaszok kivizsgálásáról, a panaszokra vonatkozó megtett intézkedésekről az
1993. évi III. törvény 121. § (2) bekezdése h) pontjában foglalt tájékoztatási
kötelezettségének eleget téve évente írásban tájékoztatja Átadót. Az ellátottak érdekeit
képviselő ellátott-jogi képviselő nevét, címét és elérhetőségét az Átvevő az ellátás
helyszínén jól látható helyen köteles kifüggeszteni.
7. Az Átvevő az Átadó részére az 1993. évi III. törvény 121. § (2) bekezdése i) pontjában
foglalt tájékoztatási kötelezettségének eleget téve évente egyszer, tárgyévet követő
március 31. napig írásbeli és – szükség szerint – szóbeli beszámolót nyújt.
Átvevő jogai és kötelezettségei
8. Átvevő folyamatosan biztosítja az 2. pontban meghatározott ellátást és vállalja az átadás
időpontjában ellátottak további ellátását, amely során az ellátások átadás előtti szakmai
színvonala nem csökkenhet. A működési engedély módosításával járó szakmai profil
csökkentéséhez, bővítéséhez az Átadó előzetes hozzájárulása szükséges.
9. Átvevő vállalja, hogy 2012.01.01.napjáig gondoskodik a működési engedély
megszerzéséről. A működési engedély megszerzésével járó költségek Átvevőt terhelik.
Az Átadó mindent megtesz, hogy a működési engedélyeztetés eredményességét
segítse.
10. A feladat ellátása során az Átvevő a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi
Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ dolgozóit alkalmazza. A dolgozók
jelentkezése önkéntes alapon történhet, a munkavállalásra a dolgozót kötelezni nem
lehet.

11. Az Átadó tudomásul veszi, hogy az Átvevő a 2. pont szerinti ellátás során a
házigondozásban jelenleg is dolgozó közalkalmazottakat alkalmazza.
Az Átadó és Átvevő saját forrásaiból eszközölt vagyongyarapodást a forrást biztosító
részére kell elszámolni.
Az átadó nem gördít akadályokat a szolgáltatás/szolgáltatások (szociális
alapszolgáltatások) további fejlesztése elé.

12. Átvevő kijelenti, hogy az 2. pontban meghatározott feladat ellátására vonatkozó
jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri,
betartja és betartatja.
13. Átvevő a szociális szolgáltatások elérhetőségéről, az igénybevétel módjáról és
feltételeiről a helyben szokásos módon folyamatosan tájékoztatja a lakosságot és az
érintett önkormányzatot.
14. Átvevő az ellátottakkal kapcsolatos tájékoztatási, értesítési, valamint nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti, illetve gondoskodik ezek teljesüléséről, az
adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri és betartja, illetve betartatja.
15. Átvevő a 1993. évi III. törvény 92/C § (1) bekezdése alapján az alábbi fenntartói
jogosítványokkal rendelkezik:








meghatározza konkrét összegben az intézményi térítési díjat
gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről
az intézmény dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat
kikéri az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezete területileg illetékes
szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés
meghozatala előtt (lényeges döntéshozatalnak minősül különösen a
szolgáltatás megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása)
gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai
programjának, a házi segítségnyújtás szociális ellátás
esetében
házirendjének elkészítéséről
biztosítja a szolgáltatás gazdálkodásának és működésének törvényességét.

Jogviszony megszűnése
16. A szerződés megszűnik, amennyiben az Átvevő, 2. pontban megjelölt intézményre
vonatkozó működési engedélyét visszavonják, illetve működési engedélyének hatálya
megszűnik.
17. Jelen szerződést mindkét fél felmondhatja minden év december 31-i hatállyal legkésőbb
tárgyév március 31-ig.
18. Jelen szerződést Átvevő jogutódlással nem ruházhatja át más jogi személyre a jelen
szerződésben foglalt feltételek megtartásával, amennyiben ehhez az Átadó vagy
jogutódja előzetesen nem járult hozzá.

19. Jelen szerződés megszűnése esetén az Átvevő kártérítésre vagy kártalanításra nem
tarthat igényt sem Átadóval, sem annak jogutódjától.
20. Szerződő Felek az érintett önkormányzat részvételével évente közösen értékelik a jelen
szerződéssel átadott feladat szakmai megvalósításának és az ellátottak jogainak és
érdekeinek teljesülését. Az értékelés időpontját és feltételeit a Szerződő Felek
előzetesen egyeztetik.
21. Szerződő Felek kijelentik, hogy vitás ügyeiket – beleértve a felmondásra esetlegesen
okot adó körülményeket is – peren kívül, megegyezéssel kívánják megoldani.
22. Jelen szerződés 2012.01.01. napon lép életbe.
23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. és
a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. szabályai az irányadók.
__________________2011. __________

________________________________

________________________________

átadó

átvevő

Záradék:
Fenti ellátási szerződést Kengyel Község Önkormányzata, a 94/2011. (XII.22.) K. t. számú
határozatával jóváhagyta. Kengyel Község
Önkormányzata hozzájárul a feladatok
Összefogással az Idősekért Alapítvány által ellátási megállapodás alapján történő
ellátásához.

V. NAPIREND:
A Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulattal belvízelvezető csatorna üzemeltetésére
vonatkozó írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.

Hozzászólás:
Varga Márta:
Egyéni tapasztalata szerint a Mezőtúri Vízgazdálkodási Társulat számlázására nagyon oda
kell figyelni, hiszen a földtulajdonosok részére is mindenre kiküldték a számlát, ha nem volt
jogos, akkor is.
Dr. Fekete Nóra elmondja, amennyiben nem köt az Önkormányzat szerződést a Társulattal,
akkor vissza kell venni az Önkormányzatnak a csatornát, mely több mint 5 millió forintba
kerülne. Az előterjesztésben is szereplő 31.000,-Ft csatorna üzemeltetési díjat kellene
fizetni, amíg a szerződés él. Igény esetén szakmai tanácsadást adnak az Önkormányzat
részére.
Nagy Szilárd polgármester szavazásra bocsátja a Kiskengyeli csatorna üzemeltetésének
szerződés kötésére vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő határozatot
hozta.

95/2011.(XII.22.) Kt.
Határozat
Kiskengyeli csatornára üzemeltetésére szerződés kötésére
Kengyel Község Önkormányzata nem kívánja üzemeltetésre
átvenni a Mezőtúri-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulástól a
Kiskengyeli csatornát.
A csatorna üzemeltetésére alapszerződést köt, nem köt
szerződést a szükségessé váló munkák elvégzésére, azt a
START munkaprogram keretén belül saját eszközzel és
munkaerővel végzi el.
Igény esetén szakmai segítséget kér az üzemeltetőtől.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő:

2011.december 31.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat
Irattár

VI. NAPIREND:
A Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló
társulási megállapodás módosítására vonatkozó írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli
kiegészítés hangzott el:
Nagy Szilárd polgármester a szennyvíz beruházással kapcsolatban elmondja, hogy 2012.
január első hetében a Bíráló Bizottság eldönti a pályázat második körének sikerességét.
Négy hiányosságot nyújtottak be, köztük az OTP hozzájárulását, illetve igazolását. A kért
hiányosságok pótolva lettek, így január első hetében hirdetik ki, hogy pályázatunk nyert-e,
vagy nem.

A társulási megállapodás módosításával kapcsolatban pedig Hegedűs László úrral a jegyző
asszony tárgyalt, akit felkér a tájékoztatásra.
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, a megállapodásban látszanak azok a pontok,
amelyek módosultak, ahol egyből kitűnik, hogy jogszabályi és személyi változások teszik
szükségessé a megállapodás módosítását. Egyrészt az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. Korm. rendeletet hatályon kívül helyezték, helyébe a 292/2009. Korm.
rendelet lépett. Az államháztartásról szóló törvényt is módosították, és itt is a paragrafusokat
módosítani kellett a megállapodásban, valamint a Közigazgatási Hivatalok megszűntek,
helyébe a Kormányhivatalok léptek. A következő pedig a személyi változások, amik az
önkormányzati választások után léptek életbe, és ezeket kellett korrigálni a
megállapodásban.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tettek fel: Németh Lajos, Varga Márta, Kovács Gyula és Kozák Ferencné képviselők.
A feltett kérdésekre Nagy Szilárd polgármester és Dr. Fekete Nóra jegyző adott választ,
melyet a kérdést feltevők és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólások:
Kovács Gyula:
Úgy véli, az információáramlás is nagyon lényeges dolog, nagyobb hangsúlyt kellene
ráfektetni.
Németh Lajos:
Jó lenne, ha a Pénzügyi Bizottság és a Társulási Tanács is ülésezne néha, illetve testületünk
az eseményekről rendszeresen tájékoztatást kapna a végzett tevékenységükről, melyről
jegyzőkönyvet is kell vezetniük
Bódi Marianna:
Elmondja, a Társulási megállapodásban szerepel, hogy amennyiben a szerződés aláírásától
számított három éven belül nem kezdődik meg a beruházás, illetve hat éven belül nem
valósul meg, úgy a tagok a határidő letelte után felmondási jogukkal élhetnek. Ami azt jelenti,
hogy ez év júniusáig el kell kezdeni a beruházást. Úgy gondolja, hogy ezekre a határidőkre
nagyon oda kell figyelni.
Nagy Szilárd polgármester összefoglalva elmondja, hogy a Képviselő-testület indítványa
alapján a Társulási Tanács, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság összehívása a megállapodásban
foglaltak szerint évente legalább két alkalommal történjen meg, és az elnök számoljon be a
testület felé a végzett tevékenységükről.
A napirendet szavazásra bocsátja a határozati javaslat, illetve a módosított társulási
megállapodás elfogadásával.
A Képviselő-testület 7 igenlő szavazattal, egyöntetű vélemény alapján az alábbi határozatot
hozta.
96/2011.(XII.22.) Kt.
Határozat
A Tiszatenyő-Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról
szóló társulási megállapodás módosításáról
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszatenyő-Kengyel
közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításáról szóló társulási
megállapodást a határozat mellékletében foglalt módosításokkal elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Tiszatenyő Község Önkormányzata
Irattár

Melléklet a 96/2011.(XII.22.) Kt. határozathoz
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TISZATENYŐ- KENGYEL KÖZÖS SZENNYVÍZELVEZÍTÉSI ÉS TISZTÍTÁSI PROJEKT
MEGVALÓSÍTÁSÁRA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy
a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-a által meghatározott társulási jog alapján, „Tiszatenyő Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” megvalósítása érdekében,
mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében
1) Tiszatenyő Község Önkormányzata 5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26
2) Kengyel Község Önkormányzata 5083 Kengyel, Szabadság út
önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak
működési feltételeit.
PREAMBULUM
Tagok jelen megállapodás aláírásával, kiemelten a települések csatornahálózatának és
szennyvíztisztító telepének fejlesztése érdekében, az Európai Unió Kohéziós Alapjából (a
továbbiakban: KA) igényelhető támogatással kívánják a meglévő szennyvízelvezető és –
tisztító rendszert fejleszteni és bővíteni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi
és jogi előfeltételeket biztosítani.
A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában, a
projekt megvalósulását követően a műveket egységes elvek szerint üzemeltetik.

Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő
rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális
rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő
lakosság számára. Jelen megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére
szolgál.

A fenti szennyvíztisztítási rendszer kialakításához a tagönkormányzatok nem
rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi
támogatás igénybevételével lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az Európai
Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai
Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan beruházási projektjeit,
melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához. Tagok saját forrásaik
kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellátása céljából
igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap 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 alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak
hatékonyabb, célszerűbb megoldására, a Ttv. 16. §-a értelmében.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A társulás neve:

Tiszatenyő-Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás

Székhelye:

5082 Tiszatenyő, Alkotmány út 26

Működési területe:

a társult önkormányzatok közigazgatási területe

A társulás bélyegzője:

- hosszúbélyegző
a bélyegzőn a Társulás neve, címe,
bankszámlaszáma és adószáma
- körbélyegző
körben a társulás neve, postacíme
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A Társulás 2009. július 1-től határozatlan időre alakul.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Társulás
önálló jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező önállóan működő,
és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A Társulás az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 9.
§ (2) bekezdés d) pontja szerint gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Tiszatenyő Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el,
jelen társulási megállapodásban rögzítettek, továbbá az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII.19.) kormányrendeletben foglaltak szerint.
Társult Települési Önkormányzatok megbízásából Tiszatenyő község Önkormányzata - az
alapítók képviseletében - intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő
törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.

IV.

ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI.

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások
mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) és a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit veszik
figyelembe.
Az Ötv. 8. § (1) bekezdése a helyi közszolgáltatások körébe sorolja a csatornázás
megoldását, amelyről a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény 4.§-a alapján a
települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni.
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 XIV. 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 rögzítik, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében,
önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtottak be az KA program (KEOP)
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. csak
Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a hazai KA előírásokat, a
kapott támogatást az arra előírt sorrendben 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 társulási
megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik,
mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, illetve határozathozatal (pl.: helyi
rendezési tervek, 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- és árszabályozáspolitikára (rendeletekre) is.
IV/2. Az társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése,
megvalósítása, tagi önerő biztosítása érdekében hozzák létre a társulást és annak
szervezeteit. 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:
 Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása
érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással.
 Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a
projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok
bizalmasan kezelendők.
 Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését
szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben
öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését,
a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket
időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi
kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített
részfeladataikat határidőre teljesítik.
 Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, az
társulási megállapodást megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és
elfogadják a jelen okiratban,
illetve a KA előírásokban foglalt
rendelkezéseket.
 Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során
a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen
figyelembe veszik a közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.), a
hatósági árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a
későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait
megállapító rendeletekre;
 Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti
üzemeltetésére vagy annak biztosítására.
IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen:


a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi















alapok előteremtése, így különösen az Európai Unió KA (KEOP)
programjában való részvétel;
tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének
biztosítására;
a projekt kidolgoztatása;
a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytattatása,
a pályázatok ellenőrzése;
szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
költségfelosztás elfogadása a települések között;
szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
tájékoztató,
informáló
lakossági
fórumok
szervezése,
a
közösségtájékoztatás dokumentálása;
civil szervezetek bevonása;
a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése
(ha az nem támogatható a KA-ból);
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.

IV/2.3. Műszaki területen:



szennyvízelvezető rendszer fejlesztése;
szennyvízelvezetés műtárgyainak kialakítása;




szükséges regionális átemelők korszerűsítése, újak létesítése;
meglévő
szennyvíztisztító
telep fejlesztése,
bővítése,
iszapvonal
véglegesítése;
helyszín előkészítése és építés;
együttműködés a kivitelező(k)kel;
ún. Mérnöki (program felügyeletét, műszaki ellenőrzését biztosító), szakértői,
építési és eszközbeszerzési szerződések megkötése;
műszaki megvalósítás során a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének
nyomon követése;
műszaki átadások-átvételek felügyelete, megvalósulási dokumentáció
átvétele;
a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési
feladatokban való részvétel;









projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele.

IV/2.4. A Társulás az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:
A) Kengyel településen a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
B) Tiszatenyő településen szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése

C) Tiszatenyő településen szennyvíztisztító-telep létesítése
Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA (KEOP) támogatás csak a
támogatás iránti kérelem befogadása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető.
Egyúttal nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek
meg. Tagok tudomásul veszik a KA (KEOP), valamint az állami támogatáshoz fűződő
speciális szabályokat.

V.

A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE

A Társulás tagjai a Ttv. 11. § és 20. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve,
a Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett –
az alábbi feladat- és hatásköröket:
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben
meghatározott csatornázás megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) a), b) pontjában, illetve (2)
bekezdés b), c) pontjában meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat
az társulási megállapodásban meghatározott működési (szolgáltatási) területen
alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók
szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.
A társulás tevékenységi körei:
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
84.11 Általános igazgatás

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.

VI.

A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

A Társulás elnöke a bankszámla pénzforgalmáról részletes kimutatást köteles évente
legalább egyszer, illetve a Tagok kérelmére bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani.
A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll. A
társulás vagyona felett a társulás Tagjai a vagyoni hozzájárulásuk arányában rendelkeznek
tulajdonjoggal.

VI/1. A Társulás működésének, fejlesztésének forrásai:
a) Saját bevételek
Tagok a Társulás pályázataihoz szükséges önrészt az 1. számú mellékletben meghatározott
hozzájárulási arányban, külön képviselő testületi határozatok szerint biztosítják.
Amennyiben a Tag jelen Társulási Megállapodásban rögzített célok vonatkozásában vállalt
fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési
kötelezettséget nem teljesítő Tag bankszámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszó)
nyújt be.
Amennyiben a Székhely önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt fizetési
kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet,
melyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat bankszámlájára
azonnali beszedési megbízatást nyújtson be.
A Társulás céljainak megvalósításához szükséges közbeszerzési, beszerzési eljárások
lefolytatására a Társulás Elnöke a székhely település önkormányzatra vonatkozó eljárási
rendnek megfelelően jogosult, azzal hogy a bírálóbizottság munkájába az Elnök által
megbízott személyt vagy személyeket be kell vonni.
A Tagok a Társulás működéséhez saját költségvetésükből, a társulási megállapodás 1.
számú mellékletében meghatározott mértékben nyújtanak támogatást.
A működési hozzájárulást Tagok időarányosan, negyedévenkénti bontásban előre bocsátják
a Társulás rendelkezésére.
Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló
összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési hozzájárulás
mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek
jóváhagyásával.
Tagok a Társulás működési 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
alaptevékenysége
körében
kifejtett
tevékenységből származó bevételek
2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
3. egyéb pályázati bevételek.

gazdasági

A tagi önkormányzatok Társulásba bevitt/átadott vagy tevékenysége folytán képződött
vagyonát a Társulás vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat is a Társulást illeti
meg.
A beruházással létrejövő közművagyon a Társulás törzsvagyona.
A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni
kötelesek.

VII. DÍJPOLITIKA
A megállapodás IV-V. pontjában megfogalmazott feladatok közül a működtetés gazdasági
alapjainak megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének
ellátásához Tagok az alábbi díjpolitikát kívánják érvényre juttatni:

A projekt keretében megvalósuló víziközmű létesítmények üzemeltetésére a Tagok a
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit alkalmazzák.
A Tagok eddigi együttműködése során kötött és a társulás által megfogalmazott díjképzési
elvek az irányadók. Ezek szerint az üzemeltetési díj az alábbi fő tényezőkből áll:
a. A szennyvíztisztító telep üzemeltetési és karbantartási fajlagos
költsége minden tagönkormányzatnál azonos mértékű.
b. A szennyvíz elvezető hálózat üzemeltetési és karbantartási fajlagos
költsége a tagönkormányzatok eltérő adottságai függvényében
változó mértékű.
c. A
közművagyonra
eső
amortizáció
a
közművagyon
tagönkormányzatra jutó tulajdoni arányában.
A díjpolitika kialakításánál az önkormányzatok figyelembe veszik a Tagok eddigi saját
hatáskörben kialakított ár- és szolgáltatási rendszerét.
A közszolgáltatási díj megállapítása során az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 17. § -nak rendelkezéseire és a hatályos önkormányzati rendeletekben foglaltakra
kell figyelemmel lenni.
A díjmegállapításnak ki kell terjednie a közszolgáltatás teljesítésének gyakoriságára és
módjára, a teljesítés helyének és a díjfizetési feltételeknek, illetve módoknak a
megállapítására. A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, a
szennyező fizet elvet és a szennyvíz (illetve ivóvíz) mennyiségét figyelembe véve kell
meghatározni.
Tekintettel arra, hogy jelen társulási megállapodás keretein belül díj megállapítási hatáskör
átadás nem történik, Tagok a fenti, közösen kidolgozandó elvek alapján, az egységes
díjtarifából kiindulva kötelesek saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formájában a
közszolgáltatási díj megállapítására.

VIII.

BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER

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

Szervezeti rendszer:
1.
2.
3.
4.

A Társulás döntéshozó szerve:
Társulási Tanács
A Társulás felügyeleti szerve:
Társult Települési Önkormányzatok
A Társulás pénzügyi szerve:
Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
A Társulás pénzügyi ellenőrző szerve:
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

5. A Társulás vezetője, képviselője:

Társulási Tanács Elnöke

Társulás
|
Társulási Tanács ---------- Társulási Tanács Elnöke ---- Társult Települési Önkormányzatok
(döntéshozó szerv)
(vezető, képviselő)
(felügyeleti szerv)
|

|

Székhely Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
(pénzügyi szerv)

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
(pénzügyi ellenőrző szerve)

VIII/1. Társulási Tanács

A Ttv. 10. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a
társult Tagok képviselő-testületei által delegált tagok összességéből áll.
Tiszatenyő község kettő képviselő, Kengyel Község kettő képviselő delegálására jogosult. A
Társulás tagja az általa delegált képviselőket visszahívhatja.
A társult önkormányzat szavazati arányát úgy állapítják meg, hogy a Ttv. 10. § (3)
bekezdése értelmében egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint 50%-ával.
Az egyes önkormányzatokra jutó beruházási összeg és az ahhoz igazodó szavazati jog
mértékét a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
A Társulási Tanács dönt a jelen társulási megállapodásban meghatározott és a Társulás
tagjai által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladatés hatáskörben.
VIII/1.1. A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének
visszahívása, díjazásuk megállapítása,
b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,

a

megválasztása,

c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d. a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint
szakértői vélemények figyelembe vételével,
e. Tag kizárásának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott
döntése szükséges,
f. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban
résztvevő
képviselő-testületek
mindegyikének
minősített
többségével hozott döntése szükségeltetik,
g. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép
hatályba,
h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves
mérlegének elfogadása,
i. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási
szerződések megkötése,
j. döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 1.000.000,-Ft-ot
meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget,
k. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
l. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,
m. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák
körében.
n. a Szervezeti és
Működési Szabályzat elfogadása, amelyhez a
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyása szükséges.
VIII/1.2. A Társulási Tanács működése:

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást és az alapító okiratot,
megválasztotta képviselőjét, és a társulási tanács alakuló ülése kimondta a
megalakulását.
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.
A Tanács alakuló ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az
ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban.

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint
fele jelen van, és a jelenlévő tagok a szavazatok több mint felével rendelkeznek.

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon
belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált
képviselő helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség
miatt megismételt ülésre is kiterjed.
A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával
döntenek.

A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. A VIII/1.1./ a., b., c., d.,
e., f., g., h., i., n., pontokban foglalt esetekben az Ötv. 15. §-ában meghatározott
minősített többségre vonatkozó szabályok alapján meghozott határozat
szükségeltetik.
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek.
A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza
az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által
felhatalmazott személy írja alá.
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal vezetőjének.
VIII/1.3. A Társulási Tanács elnöke
Tagi önkormányzatok jelen társulási megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a Társulási
Tanács elnökének mindenkor Tiszatenyő Község Önkormányzat delegáltját választják meg.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és
más hatóságok előtt,
b. a Társulás számlavezetéséről gondoskodik,
c. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi
nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az
alapító okirat módosítását követő 15 napon belül,
d. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
e. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
f. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
h. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
i. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
j. ellátja mindazon feladatokat, melyet az társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előír,

k. benyújtja a KA pályázatot a Közreműködő Szervezethez,
l. a támogatási szerződést a Tagok nevében aláírja.
m. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet.
n. Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel a kötendő
szerződéseket
o. Biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt
lezárását követő 5 évig.
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási
kötelezettséggel - jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet
létrehozására a Társulás költségén.
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, az Áht. 94. § (1)
bekezdésében meghatározott felelősséggel. Kötelezettségének megszegésével okozott
kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Az elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási
Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó költségeket a befizetett
működési hozzájárulás fedezi.
Az elnöki megbízatás megszűnik:
-

önkormányzati képviselői tisztségének megszűnésével,
az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
a Társulási Tanács által történő visszahívással,
lemondással,
elhalálozással.

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a
megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a
Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök
lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.
A Társulás elnökhelyettesének
rendelkezések irányadók.

megbízatási

időtartamára

az

elnökre

vonatkozó

A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel helyettesíti.
VIII/2. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
A Társulás működésének és a projekt végrehajtásának, a beruházás megvalósításának
ellenőrzésére a Tagok 3 tagú Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot (a továbbiakban: PEB) hoznak
létre. Jelölni csak a Tagok képviselő-testületeinek tagjait vagy külsős személyt lehet. A PEB
tagja nem lehet egyidejűleg a Társulási Tanács tagja is. A PEB tagjainak megbízatása
legfeljebb 4 éves határozott időre, illetve az önkormányzati képviselői megbízatásának
megszűnéséig tart.
Tiszatenyő község 1 tag Kengyel Község 2 tag delegálására jogosult.

A PEB feladat és hatásköre:
a) a Tanács, és a székhely önkormányzat által végzett feladatok eredményének és
minőségének ellenőrzése;
b) az ütemezett kivitelezés és a pénzfelhasználás ellenőrzése;
c) az éves beszámolójának előzetes véleményezés;
d) a Tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat
eredményéről beszámoló készítése;
e) a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.
A PEB köteles az észleléstől számított 5 munkanapon belül közvetlenül a Tagoknak írásban
jelezni, ha jogszabályba ütköző vagy a Társulási megállapodást, illetve a Tagok érdekeit
sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.
A PEB első ülésén tagjai sorából elnököt választ. A szervezet üléseit az elnök hívja össze.
Az ülés összehívására az ülés napját legalább nyolc nappal megelőzően írásban,
elektronikus úton vagy távbeszélő útján küldött értesítéssel kerülhet sor. A PEB ülését
bármelyik két tag összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha a bizottság összehívására
vonatkozó kérelmüket az elnök nyolc napon belül nem teljesíti.
A PEB határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van. A PEB határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. A PEB üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyre a
Társulási Tanács ülésének jegyzőkönyvére vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
A PEB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal
kötelesek feladataikat ellátni. Kötelezettségeik megszegésével a Társulásnak okozott kárért
a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.
IX.

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

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

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE

Tagok jelen társulási megállapodással az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Társulás felügyeleti
szerveként a Társult települési önkormányzatok képviselő-testületeit jelölik ki.

A felügyeleti szerv köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben
foglalt kötelezettségének eleget tenni.

A társulás tagjai a társulás működését – az társulási megállapodásban meghatározottak
szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.

A Társulás elnöke évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról. A társulási tanács
tagjai képviselő-testületeiknek beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.

XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI
A Társulás foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
.
A Társulás esetleges alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási
Tanács elnöke jogosult.
XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi
szabályokat.

XII/1 A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal
csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervvel és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően
élnek.

Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül
nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított hat éven belül nem valósul meg,
úgy Tagok a három, illetve a hat éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek
felmondási jogukkal.
Jelen megállapodás létrehozott Társulás a KEOP-7.1.2.0-2008-0265 kódszámú projekt
megvalósulásáig, illetve a projekt elszámolási időszakának lezárásáig nem szüntethető meg.

XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Az megállapodás hatálya KEOP-7.1.2.0-2008-0265. kódszámú projekt megvalósítására, és a
beruházással létrejövő közművagyon üzemeltetésére terjed ki.

A Társulás megszűnik, ha:
 valamennyi Tag elhatározta a Társulás megszüntetését;
 a Tagok száma egy főre csökken;

 bíróság jogerős döntése alapján.
A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással
elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a
Társulás tagjait az alábbiak szerint illeti meg:
A) Tiszatenyő község szennyvízcsatorna-hálózata
►Tiszatenyő Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdona
B) Kengyel község szennyvízcsatorna-hálózata
►Kengyel Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdona
C) Tiszatenyő és Kengyel szennyvíztisztító-telep
►Tiszatenyő Önkormányzat 1/3 – Kengyel Önkormányzat 2/3.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.

kötelezettségeiért Tagok a

vagyoni

Tagok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. § (1) bekezdése
szerint társulás megszüntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely
rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. Jelen
projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében
a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi
feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés
céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra,
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok
elősegítése, szervezése.
A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is,
hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali
szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése
biztonságának megőrzésére is.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján az társulási megállapodásban foglaltakat a felügyeleti szerv által
jóváhagyott Szervezeti-és Működési Szabályzatban kell részletesen meghatározni.
Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.
Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok képviseletére
jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi
képviselőket.
A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai
szervezetet bízhat meg.
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel
kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe
Tagok kötelesek bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és indokolt esetben a KA
(KEOP) Közreműködő Szervezetet. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor
(közvetítő) szolgáltatását igénybe venni.
Tagok rögzítik, hogy a megállapodás elfogadásánál alkalmazták és tudomásul vették a
vonatkozó magyar jogszabályokat.
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az 1997. évi CXXXV. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve annak végrehajtására kiadott
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

Tagok tudomásul veszik, hogy a társulás létrejöttéhez a törzskönyvi nyilvántartásba
vétel szükséges.
A Társulási Megállapodást a Tagok 8 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Részletes költségfelosztás, tulajdoni hányad,
önkormányzatokra jutó önrész összege,
2. számú melléklet: Költségvetési szerv alapító okirata
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
4. számú melléklet a Társulási Tanács és a Pénzügyi Ellenőrző bizottság tagjai

az

egyes

Tiszatenyő, 2009. június 17.

……………………………………
Polgármester
Tiszatenyő Község Önkormányzata

……………………………………
Polgármester
Kengyel Község Önkormányzata

4.számú melléklet
Társulási Tanács Tagjai:
Név:
Kazinczi István ( Tiszatenyő, Lenin út 26.sz.)
Kiss János (Tiszatenyő, Lenin út 46.)
Nagy Szilárd (Törökszentmiklós, Akácos út 1/a)
Kozák Ferencné (Kengyel, Hunyadi út 16.)

Önkormányzat
polgármester
önkormányzati képviselő
polgármester
alpolgármester

Tiszatenyő
Tiszatenyő
Kengyel
Kengyel

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai:
Név:

Önkormányzat

Bódi Marianna (Kengyel, Hunyadi út 26.) önkormányzati képviselő
Rimóczi Jánosné ( Kengyel, Arany János út 37.sz.)
Majorné Biró Éva ( Tiszatenyő, Ady út 2. sz.)
önkormányzati képviselő

Kengyel
Kengyel
Tiszatenyő

Közbeszerzési Bizottság tagjai:
Név:

Önkormányzat

Bódi Marianna (Kengyel, Hunyadi út 26.)
önkormányzati képviselő
Kovács Gyula (Kengyel, Rákóczi út 12.)
önkormányzati képviselő
Szántósiné
Kenyeres Ilona (Tiszatenyő, Dózsa Gy. út 8/a. sz.)
önkormányzati

VII. NAPIREND:
Az Önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület értékesítésére
előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:

Kengyel
Kengyel

vonatkozó

írásos

Nagy Szilárd polgármester szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy Lengyel Sándor egyéni
vállalkozó a gépállomáson volt daráló épületét korábban megvásárolta, most ehhez szeretne
még területet vásárolni. A testületi ülés előtt a Kunkorgó Kulturális és Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület néhány tagjával, valamint akik ott lovas oktatást végeznek, közös
megbeszélést folytattak. Szándékuk, amely a gépállomás rendbetételéről, illetve a közösségi
tér kialakításáról szól. A megbeszélés során arra jutottak, hogy ez a terület még nem
befolyásolja a szándékaikat, ennek tudatában kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza
meg döntését.
Kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdést tett fel: Csabainé Bártfai Margit képviselő
A feltett kérdésre Nagy Szilárd polgármester adott választ, melyet a kérdést feltevő és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján
a következő
határozatot hozta.

97/2011.(XII.22.) Kt.
Határozat
Önkormányzati tulajdonú, beépítetlen terület értékesítésére
A Kengyel Község önkormányzatának tulajdonában lévő, kialakítás alatt álló
707/14 hrsz-ú ingatlanból 800 m2-t értékesítésre kijelöl, hozzájárul a 707/13
hrsz-ú ingatannal történő összevonásához.
Értékesítés előtt az ingatlan értékbecslését el kell végeztetni.
A telekalakítással, értékbecsléssel, adás-vételi szerződéssel, tulajdonjog
bejegyzéssel kapcsolatos teljes költség a vevőt terheli.
Az ingatlan értékesítése érdekében felhatalmazza a polgármestert az
értékbecslés elvégeztetésére és az adásvétel lebonyolítására.
Tekintettel arra, hogy a telekrész közművesítettség hiányában önálló telekként
nem értékesíthető, összevonásra kerül a vevő tulajdonában lévő ingatlannal, az
Önkormányzat az értékesítés meghirdetésétől eltekint, azzal a kikötéssel, hogy
az értékbecsléstől függetlenül a vételár 570 Ft/m2 nettó árnál kevesebb nem
lehet.
Erről értesül:
1.
Nagy Szilárd polgármester
2.
Dr Fekete Nóra jegyző
3.
Irattár

VIII. NAPIREND:
Az ÉAOP-5.1.2./C-11 „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című
pályázat önrészének biztosítására vonatkozó írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítés
nem hangzott el:
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólás:
Bódi Marianna
Szerinte valóban nagy szükség lenne e feladat megvalósítására, de aggályai vannak, hogy a
jövő évi költségvetésben ekkora összeget kell elkülöníteni, függetlenül attól, hogy nem fogja
az önkormányzat erre a célra felhasználni.
Kovács Gyula
Hozzászólásában elmondja, ezt az elmúlt ülésen is tudta a testület, amikor a pályázat
beadásáról döntött, csak akkor a 2013. évi költségvetés terhére szólt az önerő biztosítása.
Nagy Szilárd polgármester elmondja, ha a pályázat sikeres lesz és a jövő évben nyer, akkor
a megvalósításra általában 2 évet szoktak adni. Más pályázati beruházáshoz a következő
évben szintén kell önerőt biztosítani.

Rimóczi Jánosné
Véleménye szerint, amikor ismeri a testület a 2012. évi költségvetés számadatait,
alaphelyzetből abból kell kiindulnia, hogy elsőként az önkormányzati kötelező feladatok
működtetéséhez biztosítani a pénzeszközt. Ezt követően jöhet a szervezetek támogatása. A
működtetés terhére nem mehet a fejlesztés. A Képviselő-testület már elkötelezte magát az
óvodánál egy megkötött támogatási szerződés alapján, tehát a fejlesztések közül első az
óvodához szükséges önerő biztosítása, ezt követően, a kerékpárút építésének támogatása,
amennyiben nyer a benyújtott pályázata.
Kerék Gyula
Hozzászólásában elmondja, hogy december elején befogadták a pályázatot. A beadott
pályázat 4 szegletből áll, mely alapján valószínűleg a támogathatóbb kategóriába kerülhet,
akkor csökkentett összeggel. A támogatási szerződéseknél figyelembe szokták venni, hogy
az önkormányzat mikor tudja elkezdeni a beruházást, mikor kezdődhet meg az első lehívás,
mikor lehet hozzáfogni, de ezekről a Képviselő-testületnek mindig döntenie kell. Ezzel a
pályázattal csak egy szép színfoltja lehet a településnek.

Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő határozatot
hozta.

98/2011.(XII.22.) Kt.
Határozat
Az ÉAOP-5.1.2./ C-11 „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése”
című pályázat önrésze biztosításának elfogadásáról
Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
ÉAOP-5.1.2./ C-11 „Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok
elvégzése” című pályázathoz szükséges 5.073.700 Ft, azaz ötmillióhetvenháromezer-hétszáz forint önerőt az önkormányzat 2012. évi
költségvetésből biztosítja.
Értesülnek:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár

IX. NAPIREND:
A munkabérhitel igénybevételéről szóló írásos előterjesztéshez az alábbi szóbeli kiegészítés
hangzott el:
Dr. Fekete Nóra jegyző asszony elmondja, hogy a folyószámlahitel meghosszabbításáról van
szó. Eddig nem kellett külön munkabérhitel szerződést kötni, viszont az OTP–nek van egy új
szabályzata, ami alapján meg kell bontani a folyószámlahitelt és a munkabérhitelt, és erről a
Képviselő-testületnek dönteni kell. Az egységes határozat mintát az OTP rendelkezésünkre
bocsájtotta. Szükség van erre a munkabérhitelre, s valószínűleg már januárban is igénybe
kell venni, ezért lenne fontos, ha minél előbb elfogadná a Képviselő-testület. Változást nem
jelent, eddig is és ezután is 12 millió Ft igénybevételéről van szó. Végül is a formaság miatt

van szükség erre a határozatra. Külön lett aláírva a folyószámlahitel szerződés és külön a
munkabérhitel szerződés.
Nagy Szilárd polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testületnek a napirend elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyöntetű vélemény alapján a következő határozatot
hozta.

99/2011.(XII.22.) Kt.
Határozat
Munkabérhitel igénybevételéről
Kengyel Község Önkormányzata alkalmanként maximum 12.000.000.-Ft
összegű munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások
finanszírozása érdekében.
A hitel végső lejárata: 2012. november 23.
Kengyel Község Önkormányzata az alkalmanként folyósított hitelt legkésőbb a
folyósítástól számított 35. napon az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető
munkabérhitel összegét a személyi juttatások éves tervezett összegének egy
havi mértéke, továbbá a várható következő havi állami normatív hozzájárulás
összege korlátozza.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének
időtartama alatt a hitelt és járulékait, a fejlesztési kiadásokat megelőzően, a
költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek
biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az állami normatív
hozzájárulásokat, az átengedett adóbevételeket, a helyi adóbevételeket és a
további egyéb saját bevételeket (továbbiakban: önkormányzati bevételek) a
hitel és járulékai erejéig.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzati bevételeket az
OTP Bank Nyrt. a Kengyel Község Önkormányzatával megkötött
Munkabérhitel- és Folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő tartozás
törlesztésére fordítja.
Határidő: 2011. december 23.
Felelős:

Nagy Szilárd polgármester

Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
OTP Bank Nyrt.

Mivel több napirend nem hangzott el, Nagy Szilárd polgármester megköszöni a megjelenést,
a Képviselő-testület egész éves munkáját, és arra kéri a testületi tagokat, hogy a 2011.
évben elért eredményekre legyenek büszkék, s a következő évre szintén eredményekben
gazdag boldog új évet kíván mindenkinek, és az ülést berekeszti.
Kmf.

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

