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Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános 

ülésének  

 

a./ jegyzőkönyve 

b./ tárgysorozata 

c./ határozatai: 425-439, 446/2012. 

d./ rendelete: --- 

 

TÁRGYSOROZAT 

 

 

Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

 

2./ Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati 

rendelet megalkotására. 

 

3./ Előterjesztés a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

4./ A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítésének véleményezése. 

 

5./ Előterjesztés közoktatási pályázatok benyújtására. 

 

6./ Kérelem önkormányzati  ingatlan bérlésére. 

 

7./ Előterjesztés a Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás 

társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására.  

 

8./ Előterjesztés a „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt” című,  

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges önerő 

biztosításáról. 

 

9./ Előterjesztés gépjárműtároló építéséről. 

 

10./ Előterjesztés gépjárműcseréről. 

11./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.   

12./ Egyebek 

 

13./ Előterjesztés határozott idejű foglalkoztatásról.    

 

14./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 
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15./ Előterjesztés közterület-használati szerződés megkötésére használtruha 

gyűjtőkonténer elhelyezése céljából. 

 

Tornyospálca, 2012.  július 31.  

                                                                                                             Lukácsi Attila 

                                                                                                              polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31. 

napján  megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 

 

 

JELEN VANNAK 

 

Lukácsi Attila polgármester  elnökletével  Agárdi Sándor, Csépke Csaba,  Dr. Legény 

Zsolt, Móré Gáborné és Szántó József képviselők. 

 

Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 

 

 

HIÁNYZ I K 

 

Dr. Kovács József, aki távolmaradását előzetesen jelezte. 

 

Lukácsi Attila polgármester köszönti a testület ülésén megjelent képviselőket, a 

tanácskozási joggal jelenlévőket.   

Megállapítja, hogy az ülés 6  fővel határozatképes, így azt megnyitja. 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyére  Csépke Csaba képviselő  személyében, 

akit a képviselő-testület  5 „igen” szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott. 

 

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívótól 

eltérően, melyet szó szerint ismertet. Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.  

Csépke Csaba javasolja, hogy Egyebek napirend keretében tárgyalja a testület a 

ravatalozó hangosítását. 

Mivel több javaslat nem érkezett, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület  6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint 

fogadta el az ülés napirendjét: 

 

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

 

2./ Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati 

rendelet megalkotására. 

 

3./ Előterjesztés a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

4./ A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és 

Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítésének véleményezése. 

 

5./ Előterjesztés közoktatási pályázatok benyújtására. 
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6./ Kérelem önkormányzati  ingatlan bérlésére. 

 

7./ Előterjesztés a Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás 

társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe foglalására.  

 

8./ Előterjesztés a „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt” című,  

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges önerő 

biztosításáról. 

 

9./ Előterjesztés gépjárműtároló építéséről. 

 

10./ Előterjesztés gépjárműcseréről. 

11./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.   

12./ Egyebek 

        

13./ Előterjesztés határozott idejű foglalkoztatásról.    

 

14./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához. 

 

15./ Előterjesztés közterület-használati szerződés megkötésére használtruha 

gyűjtőkonténer elhelyezése céljából. 

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

Tárgy:/1.tsp./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli tájékoztató. 

                         
A napirendi pont előadója  beszámol arról, hogy az önkormányzati felzárkóztatási 

támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012. (III. 1.) BM rendelet szerint 

benyújtott pályázat keretében az önkormányzat 5 500 000 Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesült építőanyag vásárlására. Emlékeztet arra, hogy az összeget a 

közmunkaprogram keretében beszerzésre került gépek tárolására, közmunkásoknak szociális 

helyiségek kialakítására szolgáló épület kivitelezésére fordítják. A héten a helyszínen egyeztet 

a  tervezővel, majd megkezdődnek a munkálatok.  

A polgármester elmondja, hogy beadásra került a rendezvénypályázat, döntés valamikor őszre 

várható. Ettől függetlenül zajlanak az ünnepségsorozat  rendezvényei; a község lakói 

elismeréssel szóltak a színházi előadásról, élvezték a focinapot, nosztalgiáztak a szabadtéri 

mozi előadáson. Többen érdeklődtek, hogy mikor lesz az újabb előadás. 

Az iskola külön tudott benyújtani rendezvény-pályázatot, melynek keretében a hagyományos 

pl. gyermeknapi rendezvények lebonyolításához igényeltek támogatást. 
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A polgármester beszámol arról is, hogy szelektív hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre a 

konyha mellett. 

A hét végéig van lehetőség a jövő évi közmunkaprogram-terv benyújtására; lehetőség van 

ismét gép beszerzésére, melyhez javaslatokat vár a képviselőktől. 

 

A polgármester beszámol a komposztálós projekt előrehaladásáról; a projekt kivitelezők 

szeretnék felgyorsítani a ládák kihelyezését, melyre nagy nyilvánosság keretében, esetleg 

falunap, rendezvényen kerülne sor. Ennek a költségeit meg kell előlegeznie az 

önkormányzatnak, melyet javasol bevállalni. Szeptember 15-én kerül megrendezésre az 

„Egészség és szépség napja”, mely kiváló alkalom lenne. Gondolkodni kellene a 270 fő 

kiválasztásán. 

 

Agárdi Sándor véleménye, hogy a „Gondozott, virágos porta” díjazottainak kellene kiosztani 

a ládákat. 

 

Lukácsi Attila polgármester elmondja, hogy a kiválasztott személyeknek egy rövid, helyszíni 

„kiképzésen” kell átesniük, valamint öt éves fenntartási kötelezettséget kell teljesíteni. Ezért 

inkább felhívást kellene közzé tenni a jelentkezésre, hogy önként vállalják a fenntartási 

kötelezettséget. Kéri erről szavazni. 

 

Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 6  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

425/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

két ülés közötti fontosabb eseményekről 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

1./ A polgármesternek a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját 

tudomásul veszi. 

 

2./ Felhívást tesz közzé a háztartások számára ingyenes komposztládák igénylésére a KEOP-

6.2.0/A/11-2011-0144 számú pályázati kiírás feltételei vállalásával. 

 

Határidő: felhívás közzétételére 2012. augusztus 15.             Felelős: polgármester 

 

Szántó József kiment a teremből. 

 

Tárgy:/2.tsp./ Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó 

önkormányzati rendelet megalkotására. 

 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 
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A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz.  

 

A polgármester  kéri a  bizottság véleményét.  

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta és javasolja átdolgozásra a rendelet-tervezetet. 

 

Lukácsi Attila polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5  „igen” 

szavazattal,  ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

426/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

a tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

Felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezet átdolgozására. 

 

Határidő: 2012. augusztus 31.                                                            Felelős:  jegyző 

 

 

 

Tárgy:/3.tsp./ Előterjesztés a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata 

módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

                          

A polgármester szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottsági véleményt. 

 

Agárdi Sándor az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnöke  
elmondja, hogy a bizottság javasolja a határozat-tervezet elfogadását.   

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 

polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

427/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról és egységes 

szerkezetbe foglalásáról 

 

A Képviselőtestület 
 

1. A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca költségvetési szerv Alapító Okiratát  – jelen határozat  melléklete szerint – 

módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 

 

2. Megbízza Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesterét, hogy nyújtson be kérelmet 

a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához – az  1. pontban 

hozott döntésről a határozat és az alapító okiratok megküldésével – a törzskönyvi 

nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  

 

Határidő: azonnal                                           Felelős: polgármester, jegyző 

                                                           Melléklet a 427/2012. (VII.31.) határozathoz 

                                                                     

a  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosítása és egységes szerkezetbe 

foglalása 

 
A Képviselő-testület: 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi  CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény, 

valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. 

(XII.31.)NGM. rendelet alapján a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca költségvetési szerv 100/2009. (VII.29.) Ökt. 

számú határozatával kibocsátott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja és foglalja 

egységes szerkezetbe:   

 

1./ Az Alapító Okirat  4./ pontja  

„Telephelyei és azok megnevezése: 

Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (iskola,  alapfokú művészetoktatás  és könyvtár) 

4641 Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13.” 

szövegrészből törlésre kerül a  „és könyvtár”  

 

2./ Az Alapító Okirat  5./ pontja „Tagintézményei:   

- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (iskola,  alapfokú művészetoktatás  és könyvtár) 

4641 Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13” szövegrészből törlésre kerül a  „és könyvtár”  
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3./ Az Alapító Okirat  8./ pontja „Alapító szervei” a következők szerint módosul: 

„8./  Alapító szervei:  

Tornyospálca Község Önkormányzata 

       Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzata  

        Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzata 

         Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30.” 

 

4./ Az Alapító Okirat  9./ pontja „Fenntartó szerv neve és székhelye” a következők szerint 

módosul: 

„9./ Fenntartó szerv neve és székhelye:  

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzata  

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzata 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30.” 

 

Ilk Község Önkormányzata 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2.” 

 

5./ Az Alapító Okirat  10./ pontja „Irányító szerv neve és székhelye” a következők szerint 

módosul: 

„10./ Irányító szerv neve és székhelye:  

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

 

Ilk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2.” 

 

6./ Az Alapító Okirat   12./ pontja „Az intézmény besorolása:  Az intézmény a  módosított 

292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv ” az alábbiak szerint módosul: 

 

„12./ Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 

7./ Az Alapító Okirat  15./ pontja „Az intézmény alaptevékenysége” részben „A sajátos 

nevelési igényű gyermekek , tanulók nevelése, oktatása – és a normatíva igénylése – az alábbi 

fogyatékossági típusok egyikének való megfelelés alapján történhet” utolsó két beütése 

helyébe 2012. szeptember 1. napjától a következő rendelkezés lép: 
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„ - sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd” 

8./ Az Alapító Okirat  15.2 pontja „Az intézmény alaptevékenysége  

Szakágazati besorolás: 8520 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével” a 

következők szerint módosul: 

 

„Szakágazati száma  „852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)”  

 

9./ Az Alapító Okirat  15.2 pontjában a  

 

- „852013     Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)” szakfeladat megnevezés helyébe „Nemzetiségi tanulók 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)” szövegrész lép 

 

- „852023      Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)” szakfeladat megnevezés helyébe „Nemzetiségi tanulók 

nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)” szövegrész lép 

 

- „ 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  szakfeladat száma változik, „680002 

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”  szakfeladatra. 

 

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

427/2012.(VII.31.) határozatával jóváhagyta 

Tornyospálca, 2012. ……………………… 

                                                                                                   Lukácsi Attila sk.                               

                                                                                                      polgármester     

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

…/2012./ .../ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 

Mezőladány, 2012. …………. 

                                                                                                     Bartha Attila sk. 

                                                                                                       polgármester    

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…/2012. (...) számú határozatával jóváhagyta 

Anarcs, 2012……………….. 

                                                                                                      Kalinák József  sk. 

                                                                                                         polgármester 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…./2012. (….) számú határozatával jóváhagyta 

Ilk, 2012. ………………. 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  
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Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca 

Alapító Okirata 

egységes szerkezetben 

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1)-(3) bekezdésében, továbbá a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az 

intézmény fenntartására társult önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi alapító okiratot 

adják ki: 

 

1./ Az intézmény neve: Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás 

és Könyvtár  Tornyospálca 

Az intézmény rövid neve: Közös Fenntartású Alapfokú Nevelési-Oktatási és Közgyűjteményi 

Intézmény Tornyospálca  

 

2./ OM azonosítója:  201231 

 

3./ Székhelye: 4642 Tornyospálca, Mándoki utca  4-6. 

 

4./ Telephelyei és azok megnevezése:  

4642 Tornyospálca, Mándoki utca 14.  -  Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú     

          Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca   (könyvtár, faluház) 

4642 Tornyospálca, Ady köz 1.       -   Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  

         Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca    (óvoda) 

4642 Tornyospálca, Kossuth utca  94. - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  

         Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca    (óvoda) 

4641 Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13.  - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  

         Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány      

(iskola,  alapfokú művészetoktatás) 

4641Mezőladány, Dózsa György utca  27. - Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda,  

        Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (óvoda) 

4546 Anarcs, Iskola utca 2. - Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú  

       Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs 

(iskola,   óvoda,   alapfokú művészetoktatás  és könyvtár  

4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 58. - Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú          

         Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk (iskola ) 

4566 Ilk, Hajnal út 5.                   -  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú  

     Művészetoktatás és Könyvtár  Tornyospálca  Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk (óvoda) 

 

5./ Tagintézményei:  

- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (iskola,  alapfokú művészetoktatás ) 4641 

Mezőladány, Kossuth Lajos  utca 13. 

- Közös Fenntartású Általános Iskola , Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Tagintézménye Mezőladány (óvoda) 4641 Mezőladány, Dózsa György utca  27. 

- Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca  Czóbel  Minka Tagintézménye Anarcs (iskola, óvoda, alapfokú 

művészetoktatás  és könyvtár) 4546 Anarcs, Iskola utca 2. 

- Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk (iskola) 4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 58. 
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- Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár  

Tornyospálca Bethlen Gábor Tagintézménye Ilk (óvoda) 4566 Ilk, Hajnal út 5. 

 

6./ Az intézmény típusa:  közoktatási és közgyűjteményi intézmény  

Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 33. § (1) bekezdés  

b) pont), 

Alapfokú művészetoktatási intézmény (1993. évi LXXIX. tv. 31. § 

Közgyűjteményi intézmény (1997. évi CXL. tv. 55. és 65. § 

 

7./ Alapítás éve: 2008. július 31. 

     Létrehozásáról rendelkező határozatok:  

- Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének  111/2008. (VII.9.) Ökt. 

számú határozata 

- Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének  43/2008. (VII.9.) Ökt. 

számú határozata 

- Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  126/2008. (VII.09.) határozata 

 

8./ Alapító szervei:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

       Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzata  

        Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzata 

         Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30 

 

9./ Fenntartó szerv neve és székhelye:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzata  

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

 

Anarcs Község Önkormányzata 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

 

Ilk Község Önkormányzata 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2 

 

„10./ Irányító szerv neve és székhelye:  

 

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 
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Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4546 Anarcs, Kossuth út 30. 

 

Ilk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 4566 Ilk, Petőfi u. 2 

 

11./ Az intézmény által ellátott közfeladat: közoktatási és nyilvános könyvtári feladatok 

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen az óvodáról, 

az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás (Ötv. 8. § (1) bek. 

 

12./ Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 

13./ Működési köre (területe) : Tornyospálca,  Mezőladány, Anarcs és Ilk községek 

Önkormányzatai közigazgatási területe 

14./ Felvételi körzete: Tornyospálca,  Mezőladány, Anarcs és Ilk községek Önkormányzatai 

közigazgatási területe 

 

15./ Az intézmény alaptevékenysége: 

A tagönkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvényben meghatározottak alapján a bölcsődei, óvodai nevelés, az általános iskolai 

és az alapfokú művészetoktatás feladatainak megvalósítására terjed ki az Intézmény közös 

fenntartása révén.  

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű 

tanulók nevelése és oktatása integrált formában, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus 

igénybevételével.         

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása – és a költségvetési 

normatíva igénylése - az alábbi fogyatékossági típusok egyikének való megfelelés alapján 

történhet: 

 

- akik kötelezettségüket az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem 

sajátos nevelési igényű, de - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. § 

(1) bekezdésében meghatározott, szakorvos által kiállított - orvosi igazolás 

alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató tanulók után, akik részére az 

iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 

 

- akik esetében a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM 

rendelet (a továbbiakban: 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet) 19. § (4) bekezdése 

alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) 

megszűnt, és a 2011/2012. tanévet, illetve a 2010/2011. tanévtől visszahelyezett 

tanuló a 2011/2012. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a választott 

általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az 

oktatásért felelős miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik 

meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek folyamatos 

figyelemmel kísérését az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság - 4/2010. 

(I. 19.) OKM rendelet 17. §-a alapján - rendelte el.  
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- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő  

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 

esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd  

 

 

Az intézmény székhelyintézménye általános iskolájában, valamint a mezőladányi és ilki 

tagintézménye általános iskolájában az 1993. évi LXXIX. tv. 86.§. /5/ bekezdése alapján – 

felmenő rendszerben – magyar nyelven kiegészítő roma kisebbségi oktatást biztosít a 

kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint. 

Az óvodának feladata biztosítani a 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek 

óvodai nevelését, ennek keretében iskolára való felkészítését az ötödik életévtől. 

A gyerekek részére napközis ellátást nyújt. 

A szülők igényei alapján az óvoda különböző szolgáltatást nyújt a gyerekek 

tehetséggondozása terén önkéntes foglalkozások formájában. 

A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a szociális helyzetből és 

fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából Óvodai Integrációs Program szerinti 

foglalkoztatást biztosít. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése, oktatása óvodai fejlesztő 

program alapján.  

Az intézmény biztosítja az általános iskolai oktatást és nevelést,  az iskolaotthonos oktatást, 

ennek keretében felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, melynek 

érdekében korrepetáló-felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységet is folytat. 

A tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozása céljából 

integrációs program szerint foglalkoztatást biztosít. 

A könyvtár nyilvános könyvtári és iskolai könyvtári feladatokat is ellát az 1997. évi CXL. tv. 

55. és 65. §-ai, ill. a 11/1994. MKM rendelet 3. sz. melléklete szerint. 

Alapfokú művészeti nevelés és oktatás a művészi képességek kifejlesztését szolgáló, az 

alapfokú oktatást kiegészítő, iskolarendszerű képzés. 

 

15.1.  

15.2. Az intézmény alaptevékenysége  

Szakágazati száma  852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)  

 

851 Iskolai előkészítő oktatás 

        851000              Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex                                                                  

                                   támogatása 

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

        85101 Óvodai nevelés 

                    851011 Óvodai nevelés, ellátás 

                    851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása   

852 Alapfokú oktatás 

         852000              Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex            

                                    támogatása 



 14 

8520 Alapfokú oktatás 

          85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

                     852011   Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

                                         (1-4. évfolyam) 

                     852012    Sajátos nevelési  igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű                                                

                                      nevelése, oktatása  (1-4. évfolyam) 

                     852013     Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,   

                                      oktatása (1-4. évfolyam) 

         85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton        

                     852021    Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

                                      (5-8. évfolyam) 

                     852022     Sajátos nevelési  igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű                                                

                                      nevelése, oktatása  (5-8. évfolyam) 

                     852023     Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,  

                                      oktatása (5-8. évfolyam) 

 

         85203  Alapfokú művészetoktatás 

                      852031    Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

                      852032    Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti,  

                                      szín-és bábművészeti ágban 

                                                                      - a zeneművészet tanszakjai 

                                                                 népi citera, 

                                                                 népi furulya, 

                                                                 népi kórus, 

                                                                 népzene,  

                                                                 szolfézs,  

                                                                 zongora, 

                                                                 furulya, 

                                                                 szintetizátor, 

                                                                 gitár, 

                                                                 rézfúvóshangszerek 

                                                            - a képző- és iparművészet tanszakjai 

                                                                 festészet,  

                                                                 grafika 

                                                            - a táncművészet tanszakjai 

                                                               néptánc, 

                                                              társastánc  

                                                              modern kortárstánc 

                                                            - dráma tanszak    

                                                               szín- és bábművészet            

            8559  M.n.s. egyéb oktatás 

                85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

                           855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

                           855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

                           855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

                           855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  

                                          nevelése 

      856   Oktatást kiegészítő tevékenység 

                856000   Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül   
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          8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

          889101   Bölcsődei ellátás 

          889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 

          889109  Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

5629  Egyéb vendéglátás 

56291  Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült  

             étkeztetése 

                562912  Óvodai intézményi étkeztetés 

                562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

                562917  Munkahelyi étkeztetés 

                562919  Egyéb étkeztetés 

931 Sporttevékenység 

 9312 Sporttevékenység és támogatása 

                931204  Iskolai,  diáksport-tevékenység és támogatása 

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység 

 

                91012 Könyvtári tevékenység 

                            910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

                            910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                            910123 Könyvtári szolgáltatások 

 

                9105  Közművelődési tevékenységek  

  910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

   910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 

682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

        6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

                680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése         

 

16./ Tagozata: nincs 

 

17./ Az intézmény évfolyamainak száma: 

 

Tornyospálca:  

3 évfolyamos óvoda 

8 évfolyamos általános iskola 

8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény   

bölcsőde  

 

Mezőladány:  

3 évfolyamos óvoda 

8 évfolyamos általános iskola 

8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény  

bölcsőde  

 

Anarcs: 

3 évfolyamos óvoda 

8 évfolyamos általános iskola 

8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény  

bölcsőde  
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Ilk 

3 évfolyamos óvoda 

8 évfolyamos általános iskola 

8 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézmény  

bölcsőde  

 

18./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 

 

Tornyospálca: 

 

Iskola : 300 fő 

Óvoda: 102 fő 

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 300 fő   

Bölcsőde: 20 fő   

 

Mezőladány:  

Iskola: 170 fő 

Óvoda:  50 fő 

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 170 fő   

Bölcsőde: 20 fő  

 

Anarcs: 

Iskola: 210 fő  

Óvoda: 75 fő  

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 210 fő   

Bölcsőde:10 fő   

 

Ilk: 

Iskola: 200 fő  

Óvoda: 80 fő  

Alapfokú művészetoktatási intézmény: 200 fő   

Bölcsőde: 10 fő  

Iskolába felvehető maximális létszám: 880 fő 

Óvodába felvehető maximális létszám: 307 fő 

Alapfokú művészetoktatási intézménybe felvehető maximális létszám: 880 fő 

Bölcsődébe felvehető maximális létszám: 60 fő 

 

19./ Az intézménynek  vállalkozási tevékenysége nincs.   

 

20./ Az intézmény jogállása: 

Az intézmény önálló jogi személy. 

 

21./ Az intézményvezető kinevezésének rendje: 

Az intézmény vezetőjét, aki egyben a székhely intézmény iskolájának igazgatója, a 

mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, valamint a 

végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint nyilvános pályázat útján, 

határozott időtartamra a Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsa bízza 

meg.  A megbízás időtartama legfeljebb 5  évre szól.  
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22./ Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonya: foglalkoztatásuk a közalkalmazotti 

törvény, a munka törvénykönyve és a polgári törvénykönyv (megbízási jogviszony) 

előírásainak figyelembevételével történik. 

 

23./ A feladat ellátást szolgáló vagyon 

Tornyospálca Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Tornyospálca,    Mándoki utca 4-6    iskola                      1247/2     hrsz-ú ingatlan                                                                                            

                         Mándoki utca 14.      könyvtár, faluház      1207/3  hrsz-ú ingatlan 

1208     hrsz-ú ingatlan 

                                                         sport pálya                  1211    hrsz-ú ingatlan 

                        Ady  köz 1.             óvoda                          1255/3  hrsz-ú ingatlan 

                        Kossuth utca 94.     óvoda                          760    hrsz-ú ingatlan                     

 

Mezőladány Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Mezőladány, Kossuth Lajos utca 13. szám    iskola, könyvtár            410 hrsz-ú ingatlan 

                      Dózsa György utca 27. szám         óvoda                       209 hrsz-ú ingatlan 

- A testnevelési órák biztosítására az intézmény rendelkezésére áll a mezőladányi 194 hrsz-on 

szereplő a valóságban Mezőladány, Kossuth Lajos utca 11. szám alatt lévő Kultúrházként 

nyilvántartott épület.  

 

Anarcs  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

Anarcs, Iskola utca 2. szám           általános iskola és óvoda       276 hrsz-ú ingatlan 

 

Ilk  Község Önkormányzat tulajdonában lévő: 

4566 Ilk, Bethlen Gábor utca 58. szám                        általános iskola    36 hrsz-ú ingatlan 

 4566 Ilk, Hajnal út 5. szám alatti                                  óvoda               389/3 hrsz-ú ingatlan   

 

24./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény és tagintézményei által használt ingatlan, ingó és egyéb vagyonra, a vagyon 

feletti rendelkezés jogára a Tornyospálca , Mezőladány, Anarcs és Ilk Községek 

Önkormányzatai vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletei az 

irányadók. 

A vagyoni állapot értékét a mindenkori mérlegek tartalmazzák. 

 

25./ Ez az alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közös 

Fenntartású Általános  Iskola  és Óvoda Tornyospálca alapító okiratáról szóló Tornyospálca 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 111/2008.(VII.9.) Ökt. számú határozata, a 

Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a  43/2008.(VII.9.) Ökt. számú 

határozata, Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 126/2008. (VII.09.) 

számú határozata, és az alapító okirat módosításáról szóló Tornyospálca Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2009. (IV.29.) Ökt. számú határozata, a 

Mezőladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2009. /V.4./ Ökt. számú 

határozata, az Anarcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  65/2009. (IV.29.) 

határozata hatályát veszti. 

 

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

427/2012.(VII.31.) határozatával jóváhagyta 

Tornyospálca, 2012. ……….. 

                                                                                                   Lukácsi Attila sk.                               
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                                                                                                      polgármester     

 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Mezőladány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a  

…/2012./ .../ Ökt. számú határozatával jóváhagyta 

Mezőladány, 2012. …………. 

                                                                                                     Bartha Attila sk. 

                                                                                                       polgármester    

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását Anarcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…/2012. (...) számú határozatával jóváhagyta 

Anarcs, 2012……………….. 

                                                                                                      Kalinák József  sk. 

                                                                                                         polgármester 

Záradék:  Az Alapító Okirat módosítását  Ilk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

…./2012. (….) számú határozatával jóváhagyta 

Ilk, 2012. ………………. 

                                                                                                      Balogh Istvánné sk. 

                                                                                                          polgármester  

 

 

 

Tárgy:/4.tsp./ Előterjesztés A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú 

Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetés I. féléves 

teljesítésének véleményezése. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester  

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                        Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

.A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. A polgármester  kéri a 

véleményeket.  

 

Agárdi Sándor az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnöke  
elmondja, hogy a bizottság 1 igen, 1 tartózkodással nem javasolja a beszámoló elfogadását. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a bizottság véleményét, 

mely szerint javasolják a határozat-tervezet elfogadását. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, a 

polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat nélkül és  1  tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

428/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

A  Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda,  Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár 

Tornyospálca 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről 
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A Képviselő-testület: 

 

Javasolja a Társulási Tanácsnak a beszámoló elfogadását. 

 

Szántó József visszajött. 

 

Tárgy:/5.tsp./ Előterjesztés közoktatási pályázatok benyújtására. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

                        Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság 

 

Lukácsi Attila polgármester emlékeztet arra, hogy korábban már döntött a testület az óvoda 

felújítási pályázat benyújtásáról, mely időközben átdolgozásra került.  

A TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés pályázati kiírás lehetőséget nyújt az intézmény 

telephelyein a fejlesztésre, 5 telephelyen bel-és kültéri játékokra pályázunk,   34 553 000 Ft  

összegben. A pályázat benyújtásra került. 

 

A TÁMOP 6.12-11//1A  pályázati kiírás keretében a helyi óvodákban egészségnevelő 

programok, előadássorozatok, csoportmunkák megvalósítására készült pályázat, 8 608 400 Ft  

összegben. A pályázat benyújtásra került. 

 

A  TÁMOP- 3.1.4-12/2   Innovatív iskolák fejlesztése címmel megjelent pályázati kiírás. 

Jelenleg folyik a pályázat összeállítása, a pályázott összeg  254 166 000 Ft . Ezt a 4 iskolára 

nyújtjuk be szakkörök, táborok, délutáni foglalkozások finanszírozására. Fő téma az 

egészségnevelés, honismeret, nyelv, számítástechnikai ismeretek fejlesztése.  

  

Készül a  Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztésének támogatása címmel 

kiírt TÁMOP 3.3.8-12/2 kódjelre a pályázat is. 

Itt az eddigi IPR-hez hasonló programokra lehet pályázni, 30 millió a felső határ ezt célozzuk 

meg az összes iskola és 3 óvoda (Mezőladány, Anarcs és Ilk) bevonásával. 

 

A pályázatok önerőt nem igényelnek, 100 %-ban támogatottak. A bizottságok tárgyalták az 

előterjesztést, kéri a döntéseket. 

 

Agárdi Sándor az Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottság  elnöke  
elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázatok benyújtását. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke ismerteti a bizottság véleményét, 

mely szerint javasolják a  pályázatok benyújtását. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás  nem hangzott el, a 

polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6-6   „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

429/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

a TAMOP-3.1.11-12/2 azonosítószámú Óvodafejlesztés megnevezésű pályázatról 

 

A Képviselő-testület: 
 

Jóváhagyja a  TAMOP-3.1.11-12/2 azonosítószámú Óvodafejlesztés megnevezésű pályázat 

benyújtását. 

 

Határozatról értesül: 
1./ Polgármester, jegyző 

2./ közoktatási intézmény igazgatója 

3./ irattár 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

430/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

a TÁMOP 6.12-11//1A  azonosítószámú pályázatról 

 

A Képviselő-testület: 
 

Jóváhagyja a  TÁMOP 6.12-11//1A  azonosítószámú, a helyi óvodákban egészségnevelő 

programok, előadássorozatok, csoportmunkák megvalósítására készült pályázat benyújtását. 

 

Határozatról értesül: 
1./ Polgármester, jegyző 

2./ közoktatási intézmény igazgatója 

3./ irattár 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

431/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

a TÁMOP- 3.1.4-12/2   Innovatív iskolák fejlesztése megnevezésű pályázatról  

 

A Képviselő-testület: 

 

Pályázatot nyújt be a TÁMOP- 3.1.4-12/2   Innovatív iskolák fejlesztése megnevezésű pályázati 

kiírásra. 

 

Határozatról értesül: 
1./ Polgármester, jegyző 

2./ közoktatási intézmény igazgatója 

3./ irattár 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

432/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

a TÁMOP 3.3.8-12/2 kódjelű Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú 

fejlesztésének támogatása pályázat benyújtásáról 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

Pályázatot nyújt be a TÁMOP 3.3.8-12/2 kódjelű Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi 

alapú fejlesztésének támogatására. 

 

Határozatról értesül: 
1./ Polgármester, jegyző 

2./ közoktatási intézmény igazgatója 

3./ irattár 

 

Tárgy:/6.tsp./ Kérelem önkormányzati  ingatlan bérlésére. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli kérelem 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz,  kéri a bizottsági véleményt. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

javasolja a Képviselő-testületnek a polgármester felhatalmazását arra, hogy kössön szerződést 

az ingatlan rész szívességi használatára. 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás  nem hangzott el, a 

polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

433/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

önkormányzati  ingatlanrész bérléséről 

 

A Képviselő-testület: 
 

1./ Az önkormányzat tulajdonát képező tornyospálcai 1037 hrsz-ú 2026 m2 térmértékű 

belterületi ingatlan 10/20-ad tulajdoni hányadára, öt éves időtartamra, szívességi használatra 

szerződést köt Gilicze Eszter Tornyospálca, Vasvári Pál utca 15. szám alatti lakossal. 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Határozatról értesül: 
1./ Gilicze Eszter 

2./ Polgármester 

3./ ingatlan-vagyon kataszter helybe 

4./ költségvetési, számviteli ügyintézők helybe 

5./ irattár 

 

Tárgy:/7.tsp./ Előterjesztés a Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű 

Beruházási Társulás társulási megállapodásának módosítására és egységes szerkezetbe 

foglalására.  

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

  

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság véleményét. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a bizottság 

tárgyalta és elfogadásra javasolja a Társulási Megállapodás módosítását.  

 

A polgármester szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  „igen” szavazattal,  

ellenszavazat és   tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

434/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

A Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás Társulási 

Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

 

1. A Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás Társulási 

Megállapodását e határozat melléklete szerinti tartalommal 2012. augusztus 1.-ei  

hatállyal módosítja és egységes szerkezetbe is foglalja. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt módosított Társulási 

Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2012. 08.31.                        Felelős: Lukácsi Attila 

                                                                           polgármester 

 

 

 

 

A  434/2012. (VII.31.) határozat  melléklete 
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A Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás Társulási 

Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

1. / a Társulási Megállapodás ( a továbbiakban: megállapodás ) címe: az alábbiak szerint 

módosul:  

„ A „Mezőladány és Térsége szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt című KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú beruházás megvalósítására létrehozott 

Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Víziközmű Beruházási Társulás 

 

Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása” 

 

 

2./ A megállapodás preambulumának 1. pontjában az „1992. évi XXXVIII. törvény„ 

szövegrész helyébe „a 2011. évi CXCV. törvény” szöveg lép. 

 

3./ A megállapodás preambuluma 3. pontjának második bekezdésében a „látja” szövegrész 

helyébe a „látta” szöveg lép. 

 

4. / A megállapodás V.1. pontja első bekezdésének első mondatában a „lakosságszám- 

arányosan, illetve” szövegrész törlésre kerül. 

 

5./ A megállapodás V.3. pontjának első mondatában a „KEOP-1.2.0 kódszámú” szövegrész 

helyébe a „KEOP” szöveg lép. 

 

6. / A megállapodás V.3. pontjának második mondatában az „önkormányzati” szövegrész 

törlésre kerül. 

 

7. / A megállapodás V. 6. 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ V.6.1. a beruházás finanszírozása 

 

A beruházás a KEOP támogatási rendszerében a szennyvízelvezetésre és tisztításra két 

fordulóban biztosított támogatás igénybevételével valósulhat meg. Az első fordulóban a 

projekt előkészítése történt meg, amely magában foglalta a kivitelezéshez szükséges 

tanulmányok, tervek elkészítését és lehetővé tette a kivitelezési szakasz közbeszerzéseinek 

kiírását. 

 

A második forduló a projekt tényleges megvalósítását, a kivitelezést foglalja magában.  
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A megvalósítási szakasz Közreműködő Szervezet által jóváhagyott költsége és a megosztási 

(tulajdoni) arányok az alábbiak: 

 

 

Az el nem számolható költségeket az önkormányzatok –a jóváhagyott költségmegosztás 

arányában – a saját költségvetésük terhére biztosítják.” 

 

8./ A megállapodás V.6.1.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„Tagok az önerő összegét az V.6.1.pontban meghatározott összegben –a projekt pénzügyi 

ütemtervében foglalt ütemezésben – társulati hitelből, üzemeltetői hozzájárulásból, valamint a 

hiányzó részt külön testületi döntés alapján saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

Amennyiben az önerő összege a beruházás megvalósítása során módosul, az önkormányzatok 

a módosított összeget kötelesek költségvetésükben biztosítani.” 

 

9./ A megállapodás V.6.1.1. pontja második bekezdésének első mondata az alábbiak szerint 

módosul:  

 

„Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében az önkormányzatokat 

terhelő önerő forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják.”  

 

10. / A megállapodás V.6.2. pontjának második bekezdése törlésre kerül. 

 

11./ A megállapodás VII.7.6. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 

 

„Ha valamely település hibájából saját közigazgatási területén a beruházás megvalósítása 

meghiúsul, vagy jelentős késedelembe esik, köteles a társulás többi tagja részére a felmerült 

többletköltségeket megtéríteni.” 

 

12./ A megállapodás VII.7.7  pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

 

„A társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban foglalt 

kötelezettségeik teljesítéséért a támogatást folyósító szervezetek felé beruházás arányosan 

felelősséggel tartoznak.” 

 

13./ A megállapodás VIII.1.3. pontjának negyedik bekezdése a j. pontot követően az alábbi k. 

ponttal egészül ki:  

 

/A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében / 

 
Beruházási 

kltsg. 
Támogatás 

(%) Megosztás Támogatási Saját forrás 

    összeg 
84,022429 %-

al 
Mezőladány 448 291 253 84.022429% 19,656053% 376 665 200 71 626 053 
      
Tornyospálca 1 249 265 486 84.022429% 54,776061% 1 049 663 206 199 602 280 
      
Újkenéz 583 121 091 84.022429% 25,567885% 489 952 504 93 168 586 
      
Összesen 2 280 677 830   100,000000% 1 916 280 910 364 396 920 
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„k. köteles a tagokat folyamatosan tájékoztatni. A Közreműködő Szervezettől vagy, a 

beruházás egyéb résztvevőitől elektronikusan, postai, vagy egyéb úton érkező illetőleg a 

szervezetek felé bármilyen formában továbbított leveleket haladéktalanul köteles elektronikus 

úton megküldeni a társult önkormányzatok részére.” 

 

14./ A megállapodás VIII.1.3. pontjának ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„A Társulási Tanács külön felhatalmazása esetén az elnök a Társulással összefüggő feladatok 

megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett – jogosult szakértők 

igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.”  

15./ A megállapodás VIII.1.3. pontjának tizedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

 

„A Társulási Tanács elnöke megbízatásának megszűnése esetén köteles az ügyeket a Társulási 

Tanács - általa kijelölt - elnökhelyettesének átadni.” 

16./ A megállapodás VIII. 8.1.3. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

„A Felügyelő Bizottság elnöke:       Tornyospálca Önkormányzatának delegáltja 

A Felügyelő Bizottság tagjai:                   Mezőladány Önkormányzatának delegáltja 

                   Újkenéz Önkormányzatának delegáltja” 

 

17./ A megállapodás X. fejezetének első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul:  

/X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA / 

 

„A társulás tevékenységének ellenőrzése, irányítása az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvényben valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben  foglaltak alapján történik.  

Az irányító szerv köteles az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben  

foglalt kötelezettségének eleget tenni.” 

 

18./ A megállapodás XV. fejezetének 15.7. pontja  az alábbiak szerint módosul:  

 

„15.7 Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt 

megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá 

az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló,  2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

továbbiakban Vgtv. és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, 

illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

cdp://1/99000065.TV/
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19./ A megállapodás 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 3. számú melléklet  

 
Projektleírás 

 

  

 

A beruházás részletes műszaki tartalmát a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott RMT 

tartalmazza. 

Kelt: Mezőladány, 2012. július 

 

………………………….     ….………………………… 

Bartha Attila         Lukácsi Attila  

                  polgármester                  polgármester 

Mezőladány Község Önkormányzata     Tornyospálca Község Önkormányzata 

 

 

            …………………………. 

                                                                       Putnoki Zsolt 

polgármester 

Újkenéz Község Önkormányzata 

 

20./ A megállapodás 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 „4. számú melléklet  

 

A tagokat terhelő beruházás költség és tagsági díj mértékét megállapító számítási mód 

 

A költségviselés a szennyvízcsatorna hálózat tekintetében az adott településen ténylegesen 

megvalósuló műszaki tartalom szerint, míg a szennyvíztisztító telepek vonatkozásában a 

telepet igénybevevő egyes települések lakosság számának arányában kerül meghatározásra. 

Minden egyéb költség tekintetében a településekre jutó összes műszaki tartalom arányában 

kerül meghatározásra.  

A kivitelezési költségek a második fordulós pályázatban kerülnek véglegesítésre, az egyes 

településeken ténylegesen megvalósítandó beruházás értékeiknek megfelelően módosul a 

költségviselés aránya. 

 

A projekt címe: Mezőladány és térsége szennyvíz  elvezetés és 

tisztítási projekt 

A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: Mezőladány község kül és –belterülete; 

Tornyospálca  község kül és –belterülete; 

Újkenéz  község kül és –belterülete 

Projektgazda neve: Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz  

Viziközmű Beruházási Társulás 

Projektgazda székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

A projekt megvalósítás  tervezett kezdete (év, hó) 2012.04.27. 

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett 

időpontja (év, hó) 

2014.12.01. 

Előkészítési költség (Ft) 59 250 000 

Megvalósítási munkák nettó összköltsége (Ft) 2 280 677 830 
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Előkészítési költség és éves tagdíj kiszámítása 

Település 

Előkészí

tési 

költség 

(eFt) 

Százalékos 

megosztás 

Előkészítés

i szakasz 

önrésze 

(eFt) 

Induló 

tagdíj 

(eFt) 

Megvalósít

ási 

szakaszban 

a tagdíj       

(eFt)    

Százalékos 

megosztás  

Mezőladány 10 901 18,40 1 635 18 19,656 19,656  
Tornyospálca 32 957 55,62 4 944 56 54,776 54,776  
Újkenéz 15 392 25,98 2 308 26 25,568 25,568  

Összesen: 59 250     100,00 8 887 100 100 100  

 

 

Lakosegyenérték    

 Mezőladány 885 21,834% 

 Tornyospálca 2263 55,854% 

 Újkenéz  904 22,312% 

 Összesen 4052 100,000% 

     

Szennyvíztisztító telep összes építési kts               391 007 000      

 Mezőladány                 85 372 468     21,834% 

 Tornyospálca               218 392 390     55,854% 

 Újkenéz                  87 242 142     22,312% 

 Összesen              391 007 000      

     

Csatornaépítési költségek   

 Mezőladány               313 326 563     19,136% 

 Tornyospálca               892 673 093     54,519% 

 Újkenéz                431 371 174     26,345% 

 Összesen           1 637 370 830      

    

Összes építési költség           2 028 377 830      

   

Egyéb költségek projektszinten (eFt)   

 Közbeszerzés   20000 

 Mérnök   65300 

 PR   10000 

 Projekt menedzsment +könyvvizsgálat 50000 

 Műszaki tartalék   107000  

 Összesen:   252300  

 

Építési költségek településenként   

 Mezőladány               398 699 031     19,656% 

 Tornyospálca            1 111 065 483     54,776% 

 Újkenéz                518 613 316     25,568% 

 Összesen           2 028 377 830     100,000% 

     

Egyéb költségek                 252 300 000      

     

Összes beruházási költség            2 280 677 830      
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Egyéb költségek településenként   

 Mezőladány                49 592 223     19,656% 

 Tornyospálca              138 200 003     54,776% 

 Újkenéz                 64 507 774     25,568% 

 Összesen              252 300 000     100,000% 

     

Összes beruházási költség településenként  

 Mezőladány               448 291 254     19,656% 

 Tornyospálca            1 249 265 486     54,776% 

 Újkenéz                583 121 091     25,568% 

 Összesen           2 280 677 830     100,000% 

 

Szennyvízmennyiség aránya Mezőladány és Tornyospálca között   

  Tpálca 61160 m3/év 72,67 % 

  Mladány 23003 m3/év 27,33 % 

       

       

Egyéb költségek és arányuk a teljes beruházási költséghez viszonyítva   

6. Közbeszerzési tevékenység                        20 000     0,38% 

7. Mérnök feladatok ellátása (FIDIC rendszerben)                        65 300     2,81% 

8. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 

tevékenység                          10 000     0,45% 

9. Könyvvizsgálat                                 -       0,18% 

10. Projekt menedzsment költsége                        50 000     2,76% 

11. Műszaki tartalék                       107 000     5,53% 

                       252 300     12,11% 

       

       

       

Gerinccsatorna hossz     

       

  Mezőladány 5 345    

  Tornyospálca 13 834    

  Újkenéz 6 982    

   26 161    

Bekötésszám      

  Mezőladány     

  Tornyospálca     

  Újkenéz     

Kelt: Mezőladány, 2012. július 

………………………….     ….………………………… 

   Bartha Attila polgármester      Lukácsi Attila polgármester 

Mezőladány Község Önkormányzata     Tornyospálca Község Önkormányzata 

 

       …………………………. 

                                                       Putnoki Zsolt polgármester 

       Újkenéz Község Önkormányzata 
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21. A megállapodás 5. számú mellékletének második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„Mezőladány Község Önkormányzata   22 szavazat 19,66 % 

Tornyospálca Község Önkormányzata   50 szavazat  54,77 % 

Újkenéz Község Önkormányzata               28 szavazat  25,57 % 

 

       Összesen.                       100 szavazat 100,00 %” 
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A „Mezőladány és Térsége szennyvíz elvezetési és tisztítási 

projekt című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú 

beruházás megvalósítására létrehozott 

Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Víziközmű Beruházási 

Társulás 

 
 

Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodása 
 

 

/egységes szerkezetben/ 

 



 31 

Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei, a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai 

alapján, a térség közműves szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatainak korszerű, 

hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, a 2007-2013 időszakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 

támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) 

MeHVM-PM együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés e) pontjában előírtakra 

figyelemmel: 

 

1. Mezőladány Község Önkormányzata 

4641 Mezőladány, Dózsa út 29. 

 

2. Tornyospálca Község Önkormányzata 

4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 

3. Újkenéz Község Önkormányzata 

4635 Újkenéz, Petőfi út 56. 

 

önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)  

Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Víziközmű Beruházási Társulás  

néven önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást 

hoznak létre és biztosítják annak működési feltételeit. 

PREAMBULUM 
 

1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok, elsősorban az Európai Unió szervei által 

elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt megvalósításával összefüggő 

hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az 

államháztartásról szóló,  a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) a költségvetési szervek jogállásáról 

és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.törvény (Kt.), a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény (Számv.tv.) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény továbbiakban Vgtv., és 

az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályokat, illetve a Ptk. 

rendelkezéseit veszik figyelembe. 

2. 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. 

3. A Társulás célja, feladata:  

A Társulás feladata a „Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz települések szennyvízcsatorna-

hálózat és szennyvíztisztító-telep építése” beruházás megvalósítása. 

A felek a 2007. február 01. napjával megkötött Gesztori Megállapodásukkal megállapodtak 

abban, hogy a társult települések a szennyvízcsatornázást és a szennyvíztisztító-telep építést 

cdp://1/99000065.TV/41/
cdp://1/99000065.TV/41/
cdp://1/99700135.TV/16/
cdp://1/A0600016.MEV/
cdp://1/A0600016.MEV/
cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99200038.TV/
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cdp://1/99500057.TV/
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közös beruházásként kívánják megvalósítani. A megvalósítással kapcsolatos beruházói-

gesztori teendőket Mezőladány Község Önkormányzata látta el. 

A felek jelen megállapodásukkal a fenti feladatok megvalósítását a jelen Társulási 

Megállapodás szerint működő Önkormányzati Társulás útján kívánják ellátni, melyet a 

gesztori feladatok és a Gesztori megállapodás tekintetében jogutódnak tekintenek. 

 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

1.1 A Társulás neve: Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Víziközmű Beruházási Társulás 

1.2 A Társulás székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa út 29. 

1.3 A Társulás működési területe: a társult települések (Mezőladány, Tornyospálca és 

Újkenéz községek) közigazgatási területe 

1.4 A Társulás alapítóinak neve, székhelye:  

 

  Mezőladány Község Önkormányzata (4641 Mezőladány, Dózsa út 29.) 

 

 Tornyospálca Község Önkormányzata (4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23.) 

 

 Újkenéz Község Önkormányzata (4635 Újkenéz, Petőfi út 56.) 

1.5 A Társulás irányító szerve: Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Víziközmű Beruházási  

Társulás Társulási Tanácsa 

1.6. A Társulás létrehozásáról rendelkező önkormányzati határozat kelte, száma: 

Mezőladány Község Önkormányzata  82/2009. /X.7./ Ökt.számú határozata  

Tornyospálca Község Önkormányzata  206/2009. (X.7.) Ökt. számú határozata 

Újkenéz Község Önkormányzata   58/2009. /X.07./ ÖKT. számú határozata 

 

1.7 A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv típusa: 

A tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató költségvetési szerv, közüzem 

A feladat ellátásához gyakorolt funkció alapján: önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv 

1.8 A Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, 

megbízási, választási rendje:  

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére, megbízására vonatkozó hatáskört átruházott 

hatáskörben a Társulási Tanács gyakorolja.  

1.9 A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai választják a Ttv.12.§ szerint. 
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II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA 

A Társulás határozott időre, a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig, azaz a 

KEOP projekt megvalósításához folyósított támogatásnak, az Európai Bizottság által 

jóváhagyott, teljes körű elszámolásáig tartó időszakra jött létre, melybe beletartozik a 

közművagyon tulajdonosi jogainak rendezése, a létesítmény üzembe helyezése.  

A Társulás megszűnését határozattal mondja ki. 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

 

3.1 A Ttv. 16-18. §-aiban foglalt rendelkezések és az Ámr. 12.§ (3) bekezdés b) pontja 

alapján, a Társulás jogi személyiséggel rendelkező, helyi önkormányzati költségvetési szerv. 

3.2 A Társulás az Ámr. 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint az 

előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, a Kt. 

18.§ (1) bekezdés és az Ámr. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv. 

A Társulás a projekt végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt 

közös kedvezményezettjeinek (MeHVM rendelet 11.§ (2) bek. e) pont) megbízásából, a 

projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el. 

A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő 

bejegyzéssel jön létre. Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulás irányító szerve – 

az alapítók képviseletében – a Kt. 5.§-a szerint kezdeményezi a Társulásnak a Magyar 

Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételét az alakuló közgyűlést követő 

8 napon belül. 

A Társulás a nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. 

IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRÖK 

 

4.1 A Társulás tagjai a Ttv. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel, az Ötv 9. § (3) bekezdésében, 

illetve 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve – az Ötv. 18.§ (1) bekezdése 

szerinti Szervezeti és Működési Szabályzataik, illetve egyéb a tárgyban érintett rendeleteik 

egyidejű módosításával -, az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében szabályozott épített és természeti 

környezetvédelme, csatornázás közszolgáltatások, illetve a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. tv. (Vgtv) 4. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott a helyi vízi közüzemi 

tevékenység fejlesztésére vonatkozó (a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a 

jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása) továbbá a 

4. § (2) b) pontjában szabályozott szennyvíz-elvezetés önkormányzati közszolgáltatásra 

irányuló közfeladatok közül a Társulásra ruházzák a Társulás célját képező projekt 

megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és hatásköröket: 

4.2 A Társulásra átruházott önkormányzati feladat: 

A Társulás által megvalósítandó beruházás: 

A „Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz települések szennyvízcsatorna-hálózat és 

szennyvíztisztító-telep építése” beruházás  

A projekt részletes leírását a jelen Társulási Megállapodás 3. sz. Melléklete tartalmazza. 

cdp://1/99000065.TV/9/
cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99000065.TV/
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4.3 A Társulás feladatai: 

A beruházás előkészítési feladatai: 

 4.3.1. A Társulás működéséhez szükséges személyi, munkaszervezeti, 

pénzügyi, jogi, technikai és adminisztrációs feltételek megteremtése.  

4.3.2. A még hiányzó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése 

4.3.3. EU források iránti támogatási pályázat elkészítése és beterjesztése 

4.3.4. A beruházási források saját erő részéhez szükséges eljárások lefolyta- 

tatása:   

 - Az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulása érdekében víziközmű 

társulat illetve településenkénti társulatok szervezése  

 - Beruházási hitel felvétele (törvény által előírt esetben közbeszerzési 

eljárás lefolytatása), kötvénykibocsátás, üzemeltetői forrás bevonása 

koncesszió vagy egyéb pénzügyi konstrukció útján 

4.3.5. Kivitelező kiválasztása iránt közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

kivitelezési szerződés megkötése  

4.3.6. A kivitelezésben közreműködő egyéb szervezetek kiválasztására 

irányuló közbeszerzési vagy más, jogszabály szerinti eljárások lefolytatása és a 

szükséges szerződések megkötése (mérnöki feladatra, műszaki ellenőrzésre, 

pénzügyi lebonyolítóra, számviteli feladatra, stb.) 

4.3.7. Az előkészítési szakasz finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi 

elszámolás 

 

A beruházás kivitelezésével kapcsolatos feladatok: 

4.3.8. A beruházás megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése, a 

társult önkormányzatok rendszeres tájékoztatása 

4.3.9. Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezői számlák kiegyenlítése a 

kapcsolódó pénzügyi elszámolásokkal 

4.3.10. A beruházói oldalon felmerülő esetleges problémák, akadályok 

értékelése, az elhárításuk érdekében szükséges intézkedések megtétele 

4.3.11. A kivitelező készrejelentése alapján próbaüzemek, műszaki átadás-

átvétel lebonyolítása. 

 

A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:   

 

4.3.12. Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, 

támogatási szerződés szerint 

4.3.13. A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:  

- A társult önkormányzatok külön tulajdonába kerülő vagyonhányad 

átadása, egyes önkormányzatok közös tulajdonába kerülő vagyonhányad 

tulajdoni hányad szerinti átadása 

- A vagyonjogi rendezésnek megfelelő számviteli aktiválás 

            - Üzemeltetésre történő fizikai átadás-átvétel. 

4.3.14. A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi 

elszámolás,  

          EU támogatási szerződéseknek megfelelően 
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IV. 4 A Társulásra átruházott önkormányzati hatáskörök 

 

A Társulás tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei szükség szerint az 

önkormány

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 11. és 20. §. (3) 

bekezdésekben foglalt felhatalmazással élve a Társulásra ruházzák az alábbi hatásköröket: 

 

a.) jelen Megállapodás IV.2. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos 

valamennyi szerződés megkötése. 

b.) jelen Megállapodásban a Társulás feladatának ellátása érdekében a szükséges valamennyi 

feladat és hatáskör. 

A Társulás tagjai a Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének 

kinevezési jogkörét a Társulási Tanácsra ruházzák át.  

A Társulás tagjai a KEOP projekt keretében megvalósuló és a Tagok közös tulajdonába 

kerülő víziközművek működtetésére irányuló, üzemeltetési szerződések megkötésének 

jogkörét a Társulási Tanácsra ruházzák át, a tulajdonközösség képviselőjeként. 

 

IV.5 A Társulás tevékenysége 

 

A Társulás alaptevékenysége:   TEÁOR 08 szerint 

422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű 

építése 

 

 

A Társulás kiegészítő tevékenysége:  2009. december 31-ig 

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

2010. január 1-től 

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 

 

Szakfeladat száma, megnevezése:  2009. december 31-ig 

      452014 Mélyépítőipar     

      2010. január 1-től  

           422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 

       

 Társulás a KEOP projekt megvalósítása során ellátja a projektgazdai feladatokat. 

V. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 

 

A Társulás pénzeszközeit a Társulási Tanács által meghatározott hitelintézetnél nyitott 

bankszámlán kezeli. Más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.  

A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ámr., a Számv.tv., továbbá az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. 

rendelet – továbbiakban Áhsz. – előírásai alkalmazandók. 

 

A Társulás gazdálkodása: 

a) A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. 

cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/A0000249.KOR/
cdp://1/A0000249.KOR/
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b) A Társulási Tanács bevételeit és kiadásait pénzforgalmi számlán köteles bonyolítani, 

amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére 

bocsátani.  

 

c) A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a társulás tagjai 3 

tagú Felügyelő Bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási 

Tanács erre szakosodott ellenőrt, könyvvizsgálót is felkérhet. 

 

d) A Társulás az alaptevékenységén kívül, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 

V.1. A Társulás működésének költségvetési forrása (tagdíj): 

 

A Társulás tagjai a Társulás, mint költségvetési szerv működésének forrásait saját 

költségvetésükből, a tag önkormányzatra eső fajlagos beruházási költség aránya szerint 

biztosítják, a gesztorként eljáró önkormányzaton keresztül. A tagsági díj a 4. sz. Mellékletet 

képező számítási mód szerint kerül megállapításra. Az éves működési célú támogatási 

igényről és az egyes Tagokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott 

költségvetési évet megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács 

határozata alapján, a költségvetési szerv vezetője legkésőbb az adott költségvetési év január 

10. napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi befizetési kötelezettségeikről és azok 

esedékességéről.  A Társulási Tanácsban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a 

megalakulást követő 30 napon belül, majd ezt követően évente folyamatosan, minden év 

március 31. napjáig kötelesek a rájuk eső összeget megfizetni.  

 

A Társulás működéséhez szükséges induló támogatási összeget és annak Tagok közötti 

megoszlását a jelen megállapodás 4. számú Melléklete tartalmazza.  

 

A Társulás tagjai a fentiek szerinti működési forrást (tagdíj) költségvetési rendeleteikben 

biztosítják. 

 

V.2. A Tagok által a Társulásba bevitt vagyontárgyak: 

 

A Tagok a társulás működésének technikai feltételei biztosítása érdekében vagyontárgyakat 

bocsáthatnak a Társulás rendelkezésére. 

 

V.3. Támogatások 

 

A Társulás az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program keretében 

szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP pályázat alapján elnyert támogatásokat használhatja fel 

a támogatási szerződésben meghatározott módon és feltételek szerint. 

A tagok tudomásul veszik, hogy a támogatás feltétele az önrész biztosítása. 

 

V.4. Egyéb bevételek: 

 

a.) A Társulás a beruházási cél megvalósítása érdekében a támogatások kiegészítéseként a 

szükséges saját erő fedezésére bankhitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki – valamennyi 

önkor

formájában üzemeltetői forrást vonhat be. Erről a szükséges döntést a pénzügyi forrás jellege, 

illetve a velejáró kötelezettségvállalás szabályai szerint a Társulási Tanács hozza meg. 



 37 

 

b.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját 

bevételek, 

 

c.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,  

 

d.) alapítványoktól és pályázati úton szerzett Működési és fejlesztési bevételei. 

 

V.5. A KEOP projekt keretében megvalósuló/beszerzésre kerülő vagyon és annak 

tulajdonjoga: 

 

5.5.1. A KEOP projekt keretében, Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását, és eszközök 

beszerzését tervezik: 

 Csatornahálózat Mezőladány község területén 

 Csatornahálózat Tornyospálca község területén 

 Csatornahálózat Újkenéz község területén 

 Szennyvíztisztító telep Mezőladány község területén 

Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KEOP projekttel 

érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelő 

rendezettségét. 

5.5.2 A KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő fent felsorolt 

vagyontárgyak a beruházási szakasz lezárultáig a Társulás Tagjainak közös tulajdonába 

kerülnek, a KEOP projekthez biztosított saját forrásuk (a beruházási összegnek az adott 

településre jutó hányada) arányában. Az egyes tag önkormányzatokat a közös vagyonból 

megillető eszmei tulajdoni hányad meghatározását a jelen megállapodás 4. számú melléklete 

tartalmazza.  

A Tagok felhatalmazása alapján a Társulás jogosult a közös tulajdonú vagyontömeg 

hasznosítására, a Társulás működésének időtartama alatt.  

5.5.3 A beruházás elszámolására, a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Társulás ennek megfelelően köteles az adóhatóságnál 

a tulajdonközösség tényét és Társulás közös képviselői jogállását az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény – a továbbiakban Áfa tv. – 5.§ (2) bekezdése szerint az 

adóhatóságnak bejelenteni. Tagok a közös tulajdonú beruházás elszámolása során, 

figyelemmel lesznek a 2006/40. számú adózási kérdésben leírtakra is. 

V.6. A KEOP projekt megvalósításának és működtetésének finanszírozási forrásai: 

 

V.6.1. a beruházás finanszírozása 
 

A beruházás a KEOP támogatási rendszerében a szennyvízelvezetésre és tisztításra két 

fordulóban biztosított támogatás igénybevételével valósulhat meg. Az első fordulóban a 

projekt előkészítése történt meg, amely magában foglalta a kivitelezéshez szükséges 

tanulmányok, tervek elkészítését és lehetővé tette a kivitelezési szakasz közbeszerzéseinek 

kiírását. 

cdp://1/95900004.TV/
cdp://1/A0700127.TV/
cdp://1/A06Z0040.APE/
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A második forduló a projekt tényleges megvalósítását, a kivitelezést foglalja magában.  

 

A megvalósítási szakasz Közreműködő Szervezet által jóváhagyott költsége és a megosztási 

(tulajdoni) arányok az alábbiak:  

 

 

Az el nem számolható költségeket az önkormányzatok –a jóváhagyott költségmegosztás 

arányában – a saját költségvetésük terhére biztosítják. 

Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást az alábbiak szerint biztosítják: 

V.6.1.1 Önerő 

 

Tagok az önerő összegét az V.6.1.pontban meghatározott összegben –a projekt pénzügyi 

ütemtervében foglalt ütemezésben – társulati hitelből, üzemeltetői hozzájárulásból, valamint a 

hiányzó részt külön testületi döntés alapján saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 

Amennyiben az önerő összege a beruházás megvalósítása során módosul, az önkormányzatok 

a módosított összeget kötelesek költségvetésükben biztosítani. 

 

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházások ütemében az önkormányzatokat 

terhelő önerő forrását a Társulás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben a tag 

önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt határidőre az 

esedékes önerő rendelkezésre bocsátását elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti 

önkormányzat (a továbbiakban: Székhely Önkormányzat) a tag önkormányzat költségvetési 

elszámolási számlája ellen a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével azonnali 

beszedési megbízás benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Társulás székhelye 

szerinti Önkormányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési 

megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok a saját forrás teljes összegének 

megfizetéséig, a felhatalmazást nem vonhatja vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy 

példányát a tagok kötelesek a Társulás, mint költségevetési szerv vezetőjének átadni a jelen 

Társulási Megállapodás aláírását követő 30 napon belül. 

Tagok megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás 

felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat 

kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely 

önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be. Erre az esetre a 

Székhely Önkormányzat köteles a számlavezető pénzintézetének felhatalmazást adni arra, 

 
Beruházási 

kltsg. 
Támogatás 

(%) Megosztás Támogatási Saját forrás 

    összeg 
84,022429 %-

al 
Mezőladány 448 291 253 84.022429% 19,656053% 376 665 200 71 626 053 
      
Tornyospálca 1 249 265 486 84.022429% 54,776061% 1 049 663 206 199 602 280 
      
Újkenéz 583 121 091 84.022429% 25,567885% 489 952 504 93 168 586 
      
Összesen 2 280 677 830   100,000000% 1 916 280 910 364 396 920 
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hogy a Társulás mindenkori székhely önkormányzata jogosult azonnali beszedési megbízás 

benyújtására költségvetési elszámolási számlája ellen. A felhatalmazás bank által aláírt egy 

példányát a Székhely Önkormányzat köteles a Társulás, mint költségevetési szerv vezetőjének 

átadni a jelen Társulási Megállapodás aláírását követő 30 napon belül.  

Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jeleni megállapodásban 

vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett 

késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. 

Megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű 

kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét 

kimenti. 

A társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával kötelezettséget vállalnak, hogy a 

beruházási saját erő biztosítása érdekében a társulás által az önkormányzatok 

kezességvállalása mellett  felvett bankhitelt a beruházás megvalósítása, a társulás megszűnése 

utáni időszakban az őket terhelő arányban jogutódként törleszteni fogják. 

V.6.1.2 Idegen forrás 

Idegen forrás igénybevételéről a Társulási Tanács dönt az V.4. pontban foglaltakkal 

összhangban. 

V.6.2. A projekt működtetésének finanszírozása 

Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekt működtetésének forrását a Társulás jelen megállapodás 

IV. fejezete szerinti közszolgáltatásokból származó bevétel biztosítja, a KEOP projekt CBA-

jában meghatározott díjtételek és a projektből származó kalkulált jövedelem szerint. A 

közszolgáltatási tevékenységből származó jövedelem, a projekt fenntartható működtetése 

mellett, fedezet kell biztosítson a KEOP projekt során megvalósuló víziközművek felújítására, 

újrapótlására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-jában meghatározott ütemterv szerint. 

VI. ÜZEMELTETÉS 

 

6.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak és a 

KEOP projekt pénzügyi költséghaszon-elemzése – továbbiakban CBA - szerinti 

üzemeltetésére, az alábbiak szerint: 

 

Tagok a jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott keretek között, felhatalmazzák a 

Társulást arra, hogy a KEOP projekt keretében megvalósuló, a Tagok osztatlan közös 

tulajdonába kerülő víziközművek egységes működtetése és a kapcsolódó közüzemi 

közszolgáltatás ellátása érdekében, a Tagok, mint tulajdonközösség képviseletében és 

nevében, a Vgtv.9.§ (2) bekezdés d) pontja alapján, megkösse a víziközművek üzemeltetésére 

irányuló szerződést. 

 

6.2. A díjképzés módja az üzemeltetés során:  

A díjképzés alapját az amortizáció kötelező elszámolása, az üzemeltetési költségek, valamint 

a felvételre kerülő beruházási hitel tőke- és kamat terhének teljes körű fedezete alapján kell 

kalkulálni. Az üzemeltetési költséget az infláció mértékével indexálni szükséges a 161/2005. 

(VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint. Az egyes települések eltérő díjat 

állapíthatnak meg egymástól, de a beruházási költség jelen pont szerint számítandó fedezetét a 

társulási megállapodás 4. számú mellékletében megállapított arányok szerint biztosítani kell.  

cdp://1/95900004.TV/
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VII. ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS 

TAGJAI FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen 

megállapodás kereti között az alábbiak szerint működnek együtt:: 

7.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a 

jelen megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített , Tagokat terhelő kötelezettségek 

teljesítésére. 

7.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében 

kölcsönösen együttműködnek egymással. 

7.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi 

érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a 

továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív 

tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. 

7.4. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen 

megállapodás XII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetőség. Tagok elfogadják, 

hogy esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes 

felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni 

kötelesek. 

7.5. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi 

hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, 

így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a Vgtv. 

a Hgt. és a hatósági árszabályozás rendelkezéseire. 

7.6. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló 

önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló 

önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért való kártérítési 

igényüket.  

Ha valamely település hibájából saját közigazgatási területén a beruházás megvalósítása 

meghiúsul, vagy jelentős késedelembe esik, köteles a társulás többi tagja részére a 

felmerült többletköltségeket megtéríteni. 

 

7.7. Ezen megállapodás elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló 

elfogadó nyilatkozat is. A társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen 

megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért a támogatást folyósító szervezetek 

felé beruházás arányosan felelősséggel tartoznak. 

7.8.Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és 

az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történő 

jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár 

módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához. 

7.9. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok  

szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik 
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rendelkezésre bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, 

mint „üzleti titokra”. 

7.10. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges 

döntések meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását munkafeladatként 

végző Projektirodával együttműködnek: 

 Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett 

települések között; 

 A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása; 

 A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

 Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása; 

 A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a 

számviteli és adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is; 

 Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása; 

 Pályázati részvételek szervezése, koordinálása; 

 Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

 Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása; 

 Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

 A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodások előkészítése, adott 

esetben megkötése. 

 

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER 

 

Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben 

állapodnak meg: 

Szervezeti rendszer: 

1. Társulási Tanács 

2. Társulási Tanács Elnöke, Elnökhelyettese 

3. Felügyelő Bizottság 

4. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda) 

 

Tagok elfogadják, hogy a KEOP projekt támogatási kérelmezési eljárás során, valamint a 

projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.  

A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve 

megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt – 

kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási 

Szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett 

lépésekről utólag a Társulási Tagoknak, és a Felügyelő Bizottságnak beszámolni köteles. 

Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Társulás tagjai számára a Támogatási 

Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes 

egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy 

az általuk képviselt önkormányzatokat a döntésről tájékoztatják. 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII/1. Társulási Tanács 

 

A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok 

képviselő-testületei által delegált személyek, mint képviselők összességéből áll. A delegált 

lehet az delegáló önkormányzat polgármestere vagy képviselőtestületének tagja. A Társulás 

tagjai által delegált képviselő képviseleti megbízatása a delegáló önkormányzatnál betöltött 

tisztségének illetőleg megbízatásának időtartamáig tart.  

A Társulási Tanács tagjának megbízatása megszűnik:  

a. visszahívással; 

b. a delegáló önkormányzatnál betöltött tisztségének illetve megbízatásának megszűnésével; 

c. lemondással; 

d. elhalálozással 

Amennyiben az adott Társulási Tanács tag tisztsége, illetőleg megbízatása az 

önkormányzatnál a képviselőtestület feloszlására vagy feloszlatására tekintettel szűnik meg, 

de az adott személy a helyi önkormányzati általános vagy rendkívüli választások során 

ismételten megválasztásra kerül, úgy a Társulási Tanácsba történt korábbi delegálását 

megújítani nem kell. 

Valamennyi tag egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált 

képviselőt visszahívhatja. 

A társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban a beruházáshoz történt hozzájárulás 

arányában állapítják meg azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem 

rendelkezhet a szavazatok több mint 50 %-ával. (lásd 4. sz. melléklet) 

A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai 

által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és 

hatáskörben. 

 

 

Társulás 

Projektgazda 

Társulási Tanács 

(döntéshozó szerv) 
Felügyelő Bizottság 

(belső ellenőrző 

szerv) 

Projektiroda 

(projekt-

menedzsment) 
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VIII/1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása, 

b. a Társulás, mint költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, megbízása 

c. a Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapításának kezdeményezése. 

Amennyiben a határozat a jelen Társulási Megállapodás módosítását teszi 

szükségessé, ahhoz a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többségével hozott döntése szükséges. A Társulás tagjai ezen 

döntésüket a kezdeményezés kézhezvételétől számított 60 napon belül kötelesek 

meghozni. 

d. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 

e. Tag kizárásának kezdeményezése. A kizáráshoz a Társulásban résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületeinek – kivéve az érintett település képviselő-

testületét - minősített többségével hozott döntése szükséges, 

f. jelen társulási megállapodás módosításának kezdeményezése, mely határozat 

hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többségével hozott döntése szükségeltetik, 

g. Társulás megszűntetésének kezdeményezése, mely határozat a Társulásban 

résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott 

döntésével lép hatályba, 

h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első 

félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének 

elfogadása, 

i. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási 

szerződések megkötése, 

j. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, 

k. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése, 

l. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg 

állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák 

körében, 

m. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, 

n. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása, 

o. A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati 

feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések 

meghozatala, ezen belül különösen: 

pa) a Társulás építési beruházás megvalósítására, kivitelezésére vonatkozó 

szerződés megkötése, pénzügyi kötelezettség vállalása, 

pb) a társulás közbeszerzési szabályzatának jóváhagyása. Ebben a tanács köteles 

meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső 

ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont 

személyek, illetőleg szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 

dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében 

különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, 

személyeket, illetőleg testületeket, 

pc) a közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások lebonyolításához szükséges 

döntések meghozatala, az ajánlatkérői jogkor gyakorlása, így különösen a 

pályázók kiválasztására, az eljárást megindító hirdetmények elfogadására, a bíráló 
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bizottság tagjainak kinevezésére, az eljárást lezárására vonatkozó döntések 

meghozatala. 

 

VIII/1.2. A Társulási Tanács működése: 

 

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-

testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, 

és a társulási tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal össze kell 

hívni. Az első ülést minden év február 15. napjáig kell összehívni.  

A Tanács ülését össze kell hívni, ha  

-  a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni,  

-  azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza,  

A Tanács üléseinek összehívása és a napirendi javaslat kialakítása az elnök feladata, de a 

napirend összeállításában a 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 meghívó tartalmazza az ülés napirendi 

javaslatát. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de csak a tagok megfelelő (fax, e-

mail) értesítése mellett. 

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint fele jelen 

van, és a jelenlévő tagok a szavazatok több mint 66 %-val rendelkeznek. 

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 3 napon túli, de 30 napon belüli 

időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan írásban meghatalmazást adhat az általa 

delegált képviselő helyettesítésére. 

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. 

A Társulási Tanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

A minősített többség szükséges az alábbi kérdésekben: 

a) a Társulási Tanács hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása 

b) a Társulási Tanács elnökének megválasztása és visszahívása 

c) tag kizárásának kezdeményezése 

d) munkaszervezet formájának meghatározása 

Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával 

döntenek.  

A Társulási Tanács a meghívóban nem szereplő napirendi pont tárgyában határozatot csak 

abban az esetben hozhat, ha az ülésen a Társulási Tanács minden tagja jelen van és a tanács 

egyhangú határozatával azt a napirendbe felvette. 

A Tanács a minősített többséggel hozott határozatait az Ötv. 15. §-ában meghatározott 

szabályok szerint hozza. E tekintetben az Ötv. 12. § (4) bekezdése szerinti, a zárt ülésre 

vonatkozó szabályok is alkalmazandók. 

cdp://1/99000065.TV/15/
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A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási 

Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban 

(elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat. 

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 (hitelesítő) írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az 

elnök megküldi a társulás székhelye szerint illetékes államigazgatási szervnek. 

VIII/1.3. A Társulási Tanács elnöke 

 

A Társulási Tanács Elnökét és elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló 

ülésen, 2/3-os többségi szavazással választja meg határozott időre. 

Az elnök, az elnök-helyettesek megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük betöltéséig 

áll fenn.  

Az Ötv. 33/A. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt összeférhetetlenségi szabályra figyelemmel, 

Polgármester a Társulás, mint költségvetési szerv vezetője nem lehet. 

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. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

c. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítéséről, 

d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 

e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 

f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előírt, 

g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a 

Társulás nevében aláírja, 

h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 

közreműködő bármely érdekeltet, 

i. a Társulási Tanács döntése alapján az elnök köteles a jelen Társulási Megállapodás 

V.3. pontjában meghatározott pályázatok benyújtására, 

j. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KvVM FI (továbbiakban: 

közreműködő szervezet) és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a KEOP projekt 

keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket. 

k. köteles a tagokat folyamatosan tájékoztatni. A Közreműködő Szervezettől vagy, a 

beruházás egyéb résztvevőitől elektronikusan, postai, vagy egyéb úton érkező illetőleg 

a szervezetek felé bármilyen formában továbbított leveleket haladéktalanul köteles 

elektronikus úton megküldeni a társult önkormányzatok részére. 

 

cdp://1/99000065.TV/33/A/


 46 

A Társulási Tanács külön felhatalmazása esetén az elnök a Társulással összefüggő feladatok 

megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett – jogosult szakértők 

igénybevételére, valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén. Az 

elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a Projektirodával. 

A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 

megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok 

szerint felel.  

Amennyiben a Társulási Tanács, mint költségvetési szerv vezetőjévé a Társulási Tanács 

elnökét nevezi ki, az elnök, mint költségvetési szerv vezetőjének felelősségére az Áht. 88.§-

ának rendelkezései az irányadók. 

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 Társulási Tanács elnöke megbízatásának megszűnése esetén köteles az ügyeket a Társulási 

Tanács - általa kijelölt - elnökhelyettesének átadni. 

A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések 

irányadóak. 

A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a 

Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. 

fejezetben foglaltak szerint. 

 

VIII/2. Projektiroda 

 

8.2.1 A Társulási Tanács a KEOP projekt megvalósításához szükséges operatív feladatok 

ellátása céljából projektmenedzsment szervezetet, azaz Projektirodát köteles működtetni. A 

Projektiroda összetételére és működésére a KEOP projekt részletes megvalósíthatósági 

tanulmányához közzétett útmutatóban leírtakat kell alkalmazni.  

8.2.2 A Projektiroda vezetőjét, műszaki- beruházási vezetőjét, valamint pénzügyi-gazdasági 

vezetőjét a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével lebonyolított 

kiválasztási eljárást követően a Társulási Tanács döntése alapján a költségvetési szerv 

vezetője bízza meg. A Projektiroda vezetőjének megbízása nem terjedhet túl a Társulás 

feladat-és hatáskörébe tartozó ügyeken. 

8.2.3 A Projektiroda jogi személyiséggel nem rendelkezik. Munkáját a KEOP projekt 

befejezéséig végzi.  

8.2.4 A Projektiroda működésének, és minden egyéb más, a KEOP projekthez kapcsolódó 

munkaszervezési feladatok fedezetéül kizárólag a Tagok által az un. Előkészítési költség 

címén, beruházási célú pénzeszközátadás formájában realizált; befizetett összeg és annak 
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bármilyen jellegű hozadékai, illetve ezen összegeken túlmenően e célra különböző pályázati 

alapokon nyert és egyéb más pénzeszköz szolgál. 

8.2.5 A Projektiroda éves feladattervét és az éves működésének költségeit is tartalmazó 

költségvetését, költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót – a könyvvizsgáló és a 

felügyelő bizottság előzetes véleményével ellátva – a Társulási Tanács hagyja jóvá. 

A Projektiroda működését a Társulási Tanács és a Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni. 

A Társulás biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt 

lezárását követő 10 évig. 

A Projektiroda vezetője felelős a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért.  

 

VIII/3. Felügyelő Bizottság 

 

8.3.1 A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás 

működésének és gazdálkodásának ellenőrző-felügyelő szervként 3 főből álló Felügyelő 

Bizottságot hoznak létre. 

A Felügyelő Bizottság elnöke:        Tornyospálca Önkormányzatának 

delegáltja 

A Felügyelő Bizottság tagjai:                              Mezőladány Önkormányzatának 

delegáltja 

                              Újkenéz Önkormányzatának delegáltja 

                                                  

A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet a Társulási Tanácsba delegált személy. 

A delegáló önkormányzatok a felügyelő bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben 

bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni. 

8.3.2 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 

8.3.3 A felügyelő bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése. 

8.3.4 A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is 

ülésezik. 

A felügyelő bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban 

hívja össze. 

A felügyelő bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél 

egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon 

belül nem teljesíti. 

Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a 

felügyelő bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az 

ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető. 

8.3.5 A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. 

Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni.  

A felügyelő bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. 

8.3.6 A felügyelő bizottságot félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a 

Projektiroda köteles megtenni minden félévet követő 15. napig. 
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A felügyelő bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző, vagy a konzorcium érdekeit 

sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet, 

valamint köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni. 

8.3.7 A felügyelő bizottság feladat és hatásköre: 

 a Projektiroda munkájának ellenőrzése, 

 az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése, 

 a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók (így különösen a Társulás költségvetése, 

beszámolója, mérlege, vagyonkimutatása, stb.) vizsgálata, a vizsgálat eredményéről 

beszámoló készítése, szükség esetén, de legalább évente egyszer valamennyi tag 

önkormányzat képviselő testületének megküldése, 

 a társult önkormányzatok bármelyikének indítványára az indítványban meghatározott 

ellenőrzés lefolytatása, és az indítványozó tájékoztatása, 

 a tagok tájékoztatásának vizsgálata, 

 a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése, 

 

8.3.8 A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, 

valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá. 

8.3.9 A felügyelő bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg. 

8.3.10 A felügyelő bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart. 

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

 

9.1. A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 

képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – a Társulási Tanács Elnöke ( a 

továbbiakban: az Elnök) képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére 

a Társulási Tanács által meghatározott helyettesítési rend szerint elnökhelyettes jogosult. 

9.2. 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. 

9.3. Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly 

módon történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg 

további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott 

társulási név alatt az Elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú 

iratot, okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni. 

9.4. Az e bekezdés szerinti aláírás-bélyegzővel történő hitelesítés részletes eljárási rendjét és 

az aláírás-bélyegző használatának szabályait az önkormányzati társulás Szervezeti- és 

Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

9.5. A Társulás, mint költségvetési szerv gazdálkodásával, működésével kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek a Társulás, mint költségvetési szerv vezetőjét az Áht. és az Ámr. szabályai 

szerint illetik, illetve terhelik.  
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X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, IRÁNYÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA 

 

A társulás tevékenységének ellenőrzése, irányítása az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvényben valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben  foglaltak alapján történik.  

Az irányító szerv köteles az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

kormányrendeletben  foglalt kötelezettségének eleget tenni. 

A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak 

szerint – célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. 

A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy 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 alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a helyi önkormányzatok képviselőtestületei által fenntartott szolgáltató 

feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) 

kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

 

A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a költségvetési szerv 

vezetője jogosult. 

XII. TAGSÁGI JOGVISZONY 

 

XII/1. A Társulás tagsága 

 

A társulás tagja lehet a Szennyvízkezelési Program szerint kialakított agglomerációhoz 

tartozó, a beruházási projekt szerint azonos beruházási ütemben, illetve csoportba sorolt 

települések önkormányzata, amelyek vállalják a beruházás közös megvalósítását és a 

beruházási forrásokból, valamint a járulékos költségekből az adott településre eső részt. A 

Társulás közös beruházási programját a tagok egységes egészként kötelesek kezelni, ezért a 

tagsági jogviszony fenntartása abban az esetben is a beruházás teljes befejezéséig kötelező, ha 

az egyes társult településeken különböző időpontokban történik.  

Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra 

vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 

szabályokat. 

XII/2. A szerződés felmondása 

 

12.2.1. Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a 

beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított 

felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a 
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törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt 

egyeztetést követően élnek. 

12.2.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három évig, 

és amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását követő három 

éven belül megkezdődik, a beruházási szakasz lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják 

fel.  

12.2.3. Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem 

kezdődik meg, úgy a tagok a három éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek 

felmondási jogukkal. 

12.2.4. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott 

döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a 

Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor 

köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat. 

12.2.5. A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-

testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a 

beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal 

csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi 

ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően 

élnek. A felmondást elhatározó döntés meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti 

szabályok az irányadók. 

12.2.6. Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes 

összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben 

érvényesíteni fog. 

12.2.7. Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett 

un. előkészítési költséget, valamint önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. 

12.2.8. A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési 

felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra 

vonatkoztatják. 

12.2.9. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni 

hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a 

Társulást terhelő kötelezettségeket is.  

12.2.10. A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba 

bevitt vagyonnal el kell számolni. A KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy 

társulás tagja részére történő kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben 

történő kiadása veszélyeztetné a Társulás kötelező feladatának ellátását. Ebben az esetben a 

Társulás kivált tagját - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg. 

XII/3 Tagi kizárás 

 

Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve 

elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a 

teljesítésre. 

Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen 

megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint fele minősített többséggel 

hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. 
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Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének 

elmulasztása. 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben 

az esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól. 

XII/4. Tagfelvétel 

 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-

testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, 

hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében 

kötelezően ismeri el elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső 

költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi 

tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata és a KEOP 

projekt esetében a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása. 

XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

 

A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra 

átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki. 

Jelen megállapodás a minden Tag által történő aláírásának napján, ha ez nem egy időben 

történik, a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba. 

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi 

rendelkezésekben foglaltak szerint. 

A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással 

elszámolni kötelesek. 

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a 

Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk 

arányában tartoznak felelősséggel. 

A Társulás megszüntetéséről a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. Törvény -13:§-ának megfelelően, a tag önkormányzatok határozatban 

rendelkeznek. 

XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

 

14.1 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. 

14.2 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). 
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14.3 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. 

14.4 A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, 

valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése 

biztonságának megőrzésére is. 

 

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

15.1 A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott 

döntése szükséges:  

a)  a megállapodás jóváhagyásához; 

b)  a megállapodás módosításához; 

c) a megállapodás megszüntetéséhez; 

d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 

e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

 

15.2 Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás 

alapján – más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést 

eszközölni, utólagos elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen 

megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados 

szavazattöbbséggel dönt az egyes tagokat terhelő működési hozzájárulás mértékéről. A tanács 

határozathozataláig, jelen szerződés aláírásával tagok kötelezettséget vállalnak ennek 

fedezetére. 

15.3 Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető 

támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz 

igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak, hogy az V. fejezetben részletezett beruházási munkálatok 

a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg. 

15.4 Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek 

változása esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket. 

15.5 Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy 

egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem 

érintett – része teljes hatályban fennmarad. 

Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes. 

15.6 A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel 

kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetén a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel 

rendelkező bíróság döntésének vetik alá magukat. 

15.7 Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt 

megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá 

az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló,  2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

továbbiakban Vgtv. és az ezen törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, 

illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

cdp://1/99000065.TV/
cdp://1/99200038.TV/
cdp://1/A0000100.TV/
cdp://1/99500057.TV/
cdp://1/95900004.TV/
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A társulás tagjai ezen megállapodást három (3) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: Mezőladány, 2009. október 07.  

Mellékletek:  

1. sz. Melléklet: A jelen Társulási Szerződés elfogadását tartalmazó képviselőtestületi 

határozatok 

2. sz, Melléklet: A Társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata 

3. sz. Melléklet: Projekt leírás 

4. sz. Melléklet: A tagokat terhelő tagsági díj mértékének megállapítására vonatkozó számítási 

mód 

5. sz. Melléklet: Az egyes tagokat megillető szavazati arányok 

 

 

 

                      ………………………….                  

….…………………………  Bakó Ferenc sk     

  Lukácsi Attila sk 

                     polgármester             

polgármester 

Mezőladány Község Önkormányzata       Tornyospálca Község Önkormányzata 

       

 

…………………………. 

Kovács Lajos sk 

polgármester  

Újkenéz Község Önkormányzata 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

 

 

A jelen Társulási Szerződés elfogadását tartalmazó képviselőtestületi határozatok  
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2. számú melléklet  

 

 

A társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata 

 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott…….. cím:….. sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy a Mezőladány – Tornyospálca – 

Újkenéz Beruházási Társulás Tanácsának elnöki tisztségét megválasztásom esetén elfogadom. 

 

Mezőladány, 2009…………………. 

 

aláírás 

 

…. 

szig.szám 

 

 

A társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata 

 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………cím:….. sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy a Mezőladány – Tornyospálca – 

Újkenéz Beruházási Társulás Tanácsának elnök helyettesi tisztségét megválasztásom esetén 

elfogadom. 

 

Mezőladány, 2009…………………. 

aláírás 

 

…. 

szig.szám 

 

 

A társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata 

 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott………. cím:….. sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy a Mezőladány – Tornyospálca – 

Újkenéz Beruházási Társulás Tanácsának tagja tisztséget megválasztásom esetén elfogadom. 

 

Mezőladány, 2009…………………. 

aláírás 

 

…. 

szig.szám 
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A társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata 

 

 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ….. …cím:….. sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy a Mezőladány – Tornyospálca – 

Újkenéz Beruházási Társulás Felügyelő Bizottság elnöki tisztségét megválasztásom esetén 

elfogadom. 

 

Mezőladány, 2009…………………. 

 

 

 

aláírás 

 

…. 

szig.szám 

 

 

 

 

A társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata 

 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ….. …cím:….. sz. alatti lakos nyilatkozom, hogy a Mezőladány – Tornyospálca – 

Újkenéz Beruházási Társulás Felügyelő Bizottság tagja tisztségét megválasztásom esetén 

elfogadom. 

 

Mezőladány, 2009…………………. 

 

 

aláírás 

 

…. 

szig.szám 
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3. számú melléklet  

 

 

 
Projektleírás 

 

  

 

A beruházás részletes műszaki tartalmát a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott RMT 

tartalmazza. 

Kelt: Mezőladány, 2012. július 

 

………………………….     ….………………………… 

Bartha Attila         Lukácsi Attila  

                  polgármester                  polgármester 

Mezőladány Község Önkormányzata     Tornyospálca Község Önkormányzata 

 

 

            …………………………. 

                                                                       Putnoki Zsolt 

polgármester 

Újkenéz Község Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt címe: Mezőladány és térsége szennyvíz  elvezetés és 

tisztítási projekt 

A projekt megvalósításának tervezett helyszínei: Mezőladány község kül és –belterülete; 

Tornyospálca  község kül és –belterülete; 

Újkenéz  község kül és –belterülete 

Projektgazda neve: Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz  Viziközmű 

Beruházási Társulás 

Projektgazda székhelye: 4641 Mezőladány, Dózsa György út 29. 

A projekt megvalósítás  tervezett kezdete (év, hó) 2012.04.27. 

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett 

időpontja (év, hó) 

2014.12.01. 

Előkészítési költség (Ft) 59 250 000 

Megvalósítási munkák nettó összköltsége (Ft) 2 280 677 830 
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4. számú melléklet  

 

 

A tagokat terhelő beruházás költség és tagsági díj mértékét megállapító számítási mód 

 

A költségviselés a szennyvízcsatorna hálózat tekintetében az adott településen ténylegesen 

megvalósuló műszaki tartalom szerint, míg a szennyvíztisztító telepek vonatkozásában a 

telepet igénybevevő egyes települések lakosság számának arányában kerül meghatározásra. 

Minden egyéb költség tekintetében a településekre jutó összes műszaki tartalom arányában 

kerül meghatározásra.  

A kivitelezési költségek a második fordulós pályázatban kerülnek véglegesítésre, az egyes 

településeken ténylegesen megvalósítandó beruházás értékeiknek megfelelően módosul a 

költségviselés aránya. 

 
Előkészítési költség és éves tagdíj kiszámítása 

Település 

Előkészí

tési 

költség 

(eFt) 

Százalékos 

megosztás 

Előkészítés

i szakasz 

önrésze 

(eFt) 

Induló 

tagdíj 

(eFt) 

Megvalósít

ási 

szakaszban 

a tagdíj       

(eFt)    

Százalékos 

megosztás  

Mezőladány 10 901 18,40 1 635 18 19,656 19,656  

Tornyospálca 32 957 55,62 4 944 56 54,776 54,776  
Újkenéz 15 392 25,98 2 308 26 25,568 25,568  

Összesen: 59 250     100,00 8 887 100 100 100  

 

 

Lakosegyenérték    

 Mezőladány 885 21,834% 

 Tornyospálca 2263 55,854% 

 Újkenéz  904 22,312% 

 Összesen 4052 100,000% 

     

Szennyvíztisztító telep összes építési kts               391 007 000      

 Mezőladány                 85 372 468     21,834% 

 Tornyospálca               218 392 390     55,854% 

 Újkenéz                  87 242 142     22,312% 

 Összesen              391 007 000      

     

Csatornaépítési költségek   

 Mezőladány               313 326 563     19,136% 

 Tornyospálca               892 673 093     54,519% 

 Újkenéz                431 371 174     26,345% 

 Összesen           1 637 370 830      

    

Összes építési költség           2 028 377 830      

   

Egyéb költségek projektszinten (eFt)   

 Közbeszerzés   20000 
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 Mérnök   65300 

 PR   10000 

 Projekt menedzsment +könyvvizsgálat 50000 

 Műszaki tartalék   107000  

 Összesen:   252300  

 

Építési költségek településenként   

 Mezőladány               398 699 031     19,656% 

 Tornyospálca            1 111 065 483     54,776% 

 Újkenéz                518 613 316     25,568% 

 Összesen           2 028 377 830     100,000% 

     

Egyéb költségek                 252 300 000      

     

Összes beruházási költség            2 280 677 830      

     

Egyéb költségek településenként   

 Mezőladány                49 592 223     19,656% 

 Tornyospálca              138 200 003     54,776% 

 Újkenéz                 64 507 774     25,568% 

 Összesen              252 300 000     100,000% 

     

Összes beruházási költség településenként  

 Mezőladány               448 291 254     19,656% 

 Tornyospálca            1 249 265 486     54,776% 

 Újkenéz                583 121 091     25,568% 

 Összesen           2 280 677 830     100,000% 

 

Szennyvízmennyiség aránya Mezőladány és Tornyospálca között   

  Tpálca 61160 m3/év 72,67 % 

  Mladány 23003 m3/év 27,33 % 

       

       

Egyéb költségek és arányuk a teljes beruházási költséghez viszonyítva   

6. Közbeszerzési tevékenység                        20 000     0,38% 

7. Mérnök feladatok ellátása (FIDIC rendszerben)                        65 300     2,81% 

8. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos 

tevékenység                          10 000     0,45% 

9. Könyvvizsgálat                                 -       0,18% 

10. Projekt menedzsment költsége                        50 000     2,76% 

11. Műszaki tartalék                       107 000     5,53% 

                       252 300     12,11% 

       

       

       

Gerinccsatorna hossz     

       

  Mezőladány 5 345    
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  Tornyospálca 13 834    

  Újkenéz 6 982    

   26 161    

Bekötésszám      

  Mezőladány     

  Tornyospálca     

  Újkenéz     

 

 

                                                                               „ 

 

Kelt: Mezőladány, 2012. július 

 

………………………….     ….………………………… 

Bartha Attila         Lukácsi Attila  

                  polgármester                  polgármester 

Mezőladány Község Önkormányzata     Tornyospálca Község Önkormányzata 

 

 

            …………………………. 

                                                                       Putnoki Zsolt 

polgármester 

Újkenéz Község Önkormányzata 
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5. számú melléklet 

 

Az egyes tagokat megillető szavazati mérték  

a társulási tanácsban 

 

 

A szavazati jog aránya a 4. számú melléklet első táblázatában meghatározott költségviselési 

arányokhoz igazodik azzal, hogy az összes szavazatok értéke 100, az egyes tagok szavazati 

joga pedig ehhez arányosított % szerint kerül meghatározásra az alábbiakban úgy, hogy egyik 

tag szavazati aránya se haladja meg az 50%-ot:  

 

Mezőladány Község Önkormányzata   22 szavazat 19,66 % 

Tornyospálca Község Önkormányzata   50 szavazat  54,77 % 

Újkenéz Község Önkormányzata               28 szavazat  25,57 % 

 

       Összesen.                       100 szavazat 100,00 % 

 

Kelt: Mezőladány, 2009. október 7. 

 

                      ………………………….                  

….…………………………  Bakó Ferenc sk     

  Lukácsi Attila sk 

                     polgármester             

polgármester 

Mezőladány Község Önkormányzata       Tornyospálca Község Önkormányzata 

       

 

…………………………. 

Kovács Lajos sk 

polgármester  

Újkenéz Község Önkormányzata 

Kelt: Mezőladány, 2012. július 

 

 

 

………………………….     ….………………………… 

Bartha Attila         Lukácsi Attila  

                  polgármester                  polgármester 

Mezőladány Község Önkormányzata     Tornyospálca Község Önkormányzata 

 

 

            …………………………. 

                                                                       Putnoki Zsolt 

polgármester 

Újkenéz Község Önkormányzata 
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Záradék: 

 

           A Társulási Megállapodás módosítását 

                  -    Mezőladány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2012./…/ 

Ökt. számú határozatával, 

- Tornyospálca Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a …/2012.(…) 

Ökt. számú                        határozatával, 

- Újkenéz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a …/2012.(…) ÖKT. 

számú                        határozatával 

jóváhagyta. 

 A Képviselő-testület: 

1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült, Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz 

Víziközmű Beruházási Társulás „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási 

projekt” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú pályázat megvalósításához 

szükséges saját forrás Tornyospálca településre eső 199 602 279.-Ft összegét saját bevételei, 

támogatásmegelőlegező hitel, valamint Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitel felvétele 

terhére biztosítja. 

 
2./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele az 

alábbiak szerint alakul: (Ft-ban) 

 

Pályázó megnevezése:   Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Víziközmű Beruházási 

Társulás 
     

A projekt pénzügyi 
ütemezése: 2013 2014 2015 Összesen 

     

A projekt összes költsége: 304 600 000 1349485 000 626592 830 2280677 830 

     

Tornyospálca településre jutó 
költség: 166 847 883 739 194 731 343222 874 1249265 488 

     

Tornyospálca településre jutó 
források:     

EU forrás: 119 161 198 527 925 963 245126 565 892 213 726 

hazai társfinanszírozás: 21 028 447 93 163 406 43 257 630 157 449 483 

önerő: 26 658 238 118 105 362 54 838 679 199 602 279 

Összesen: 166 847 883 739 194 731 343222 874 1249265 488 

     

Tornyospálca településre jutó önerő biztosításának módja: 

Fejlesztési célú saját bevétel 8 886 079 39 368 454 18 279 560 66 534 093 

EU Önerő Alap támogatást 
megelőlegező hitel 14 662 031 64 957 949 30 161 274 109 781 254 

Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési hitel 3 110 128 13 778 959 6 397 845 23 286 932 

Összesen: 26 658 238 118 105 362 54 838 679 199 602 279 

 Felelős: Lukácsi Attila polgármester                             Határidő: folyamatos 
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Tárgy:/8.tsp./ Előterjesztés a „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási 

projekt” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú projekt megvalósításához 

szükséges önerő biztosításáról. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz, kéri a bizottság döntésének 

ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra 

javasolja a határozat-tervezetet. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 

szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

435/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

a „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt” című,  

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú projekt  

megvalósításához szükséges önerő biztosításáról 

 

  

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült, Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz 

Víziközmű Beruházási Társulás „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási 

projekt” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú pályázat megvalósításához 

szükséges saját forrás Tornyospálca településre eső 199 602 279.-Ft összegét saját bevételei, 

támogatásmegelőlegező hitel, valamint Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési hitel felvétele 

terhére biztosítja. 

 
2./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele az 

alábbiak szerint alakul: (Ft-ban) 

 

 

 

 

 

Pályázó megnevezése:   Mezőladány-Tornyospálca-Újkenéz Víziközmű Beruházási 

Társulás 
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A projekt pénzügyi 
ütemezése: 2013 2014 2015 Összesen 

     

A projekt összes költsége: 304 600 000 1349485 000 626592 830 2280677 830 

     

Tornyospálca településre jutó 
költség: 166 847 883 739 194 731 343222 874 1249265 488 

     

Tornyospálca településre jutó 
források:     

EU forrás: 119 161 198 527 925 963 245126 565 892 213 726 

hazai társfinanszírozás: 21 028 447 93 163 406 43 257 630 157 449 483 

önerő: 26 658 238 118 105 362 54 838 679 199 602 279 

Összesen: 166 847 883 739 194 731 343222 874 1249265 488 

     

Tornyospálca településre jutó önerő biztosításának módja: 

Fejlesztési célú saját bevétel 8 886 079 39 368 454 18 279 560 66 534 093 

EU Önerő Alap támogatást 
megelőlegező hitel 14 662 031 64 957 949 30 161 274 109 781 254 

Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési hitel 3 110 128 13 778 959 6 397 845 23 286 932 

Összesen: 26 658 238 118 105 362 54 838 679 199 602 279 

 

Felelős: Lukácsi Attila polgármester  Határidő: folyamatos 

 

Agárdi Sándor és Szántó József képviselők eltávoztak.  

A polgármester megállapítja, hogy  a testület 4 fővel továbbra is határozatképes. 

 

Tárgy:/9.tsp./ Előterjesztés gépjárműtároló építéséről. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztéshez képest újabb 29 

m2-el szükséges megnövelni a tároló helyiség alapterületét. Az 5,5 millió forint összegű 

támogatás nem fedezi a  beruházás költségeit, ezért kéri a testületet, hogy döntsön a 1,5 millió 

forint összeggel megemelt  beruházási költség fedezetének biztosításáról. A fedezet forrása a 

2011. évi ÖNHIKI  III. ütemében kapott BM támogatás. 

Az előterjesztést bizottság tárgyalta, a polgármester kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet. 

Javasolja a beruházást megvalósítani és a beruházás keretösszegét 7 000 000 Ft-ban 

megállapítani. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 

szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

436/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

gépjárműtároló építéséről 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ A gépjárműtároló építéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és azt a szóbeli 

kiegészítéssel együtt elfogadja. 

 

2./ A beruházás keretösszegét – az 5/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti támogatás 

figyelembevételével – 7 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyhez szükséges önerőt a  2011. évi 

ÖNHIKI  III. ütemében kapott BM kiegészítő támogatás terhére, a 2012. évi költségvetésében 

biztosítja. 

 

3./ Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester, jegyző 

2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

3./ irattár 

 

Tárgy:/10.tsp./ Előterjesztés gépjárműcseréről. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi: Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy egy 3,5 tonnás,  használt 

platós kisteherautót bruttó 2 millió forintért már lehet venni.  A tároló beruházáshoz 

hasonlóan ennek a fedezetéül is a 2011. évi kiegészítő támogatás szolgál.  

Kéri a bizottság döntésének ismertetését. 

 

Dr. Legény Zsolt a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és azt 

az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadni. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 

szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

437/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

gépjárműcseréről 

 

A Képviselő-testület: 
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1./ A gépjárműcseréről szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja.  

 

2./ Az új gépjármű beszerzésének költségét bruttó 2 000 000 Ft-ban határozza meg, melynek 

fedezetét a  2011. évi ÖNHIKI  III. ütemében kapott BM kiegészítő támogatás terhére, a 

2012. évi költségvetésében biztosítja. 

Felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának előkészítésére. 

 

3./ Felhatalmazza a Polgármestert és a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságát a gépjárműcsere 

lebonyolítására. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester, jegyző, bizottsági elnök 

2./ költségvetési, számviteli ügyintézők 

3./ irattár 

Tárgy:/11.tsp./ Előterjesztés Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.   

Előadó: Kovács Miklósné jegyző 

Írásbeli előterjesztés 

 

A napirendi pont előadója szóbeli kiegészítést nem tesz. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 

szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

438/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

Tárgybani előterjesztést megtárgyalta és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását e határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: jegyző                                                                    Határidő: 2012. augusztus 1. 
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                                 Melléklet a 438/2012. (VII.31.)határozathoz 

 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 

 

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) I. 4.) pontja „A Hivatal 

adatai: ” a következők szerint módosul: 

„4.) pontja „A Hivatal adatai:  

i azonosító száma: 403939” 

 

2./ Az  SZMSZ  I. 6.) pontja „A Hivatal alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti 

besorolása”  a következők szerint módosul: 

„6.) pontja „A Hivatal alaptevékenységének szakfeladat szám szerinti besorolása: 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

841112                        Önkormányzati jogalkotás 

841133                        Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841114              Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841115   Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841116                        Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati  

                                     választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó                                          

                                       tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

841133                       Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841173                       Statisztikai tevékenység 

882111 Aktív korúak ellátása 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202                        Közgyógyellátás 

 

3./ Az  SZMSZ  I. 7.) pontja „A Hivatal bankszámlái: a  Raiffeisen Bank Zrt  Kisvárdai 

Fiókjánál vezetett számlák” helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7.) „A Hivatal bankszámlája:  

a  Raiffeisen Bank Zrt  Kisvárdai Fiókjánál vezetett 12042809-01330197-00100007 számú 

számla” 

 

4./ Az  SZMSZ  I. 8.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8.) A Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2012. március 14-ei ülésén, a 336/2012. (VII.14.) határozatával hagyta 

jóvá.” 
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5./ Az  SZMSZ  III. 3.) pontja  

„3.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységéhez tartoznak az alábbi szakfeladatokon 

foglalkoztatott közalkalmazottak, illetve munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 

munkavállalók 

- védőnői szolgálat 3 főállású közalkalmazott (2 fő védőnő,  takarító), 

- intézményi közétkeztetés (szakács, konyhalány, élelmezésvezető) 8 fő állású 

közalkalmazott, 

            - közfoglalkoztatásba bevont munkavállalók (a létszámukat a mindenkori hatályos 

jogszabályok, valamint az önkormányzat hatályos költségvetési rendeletében az erre a célra 

elkülönített személyi juttatások kiadási előirányzata határozza meg) 

A munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja, az ellátandó feladatokat munkaköri leírásokban 

határozza meg.”    

törlésre kerül. 

 

 

Tárgy:/12.tsp./ Egyebek        

 

Előadó: Csépke Csaba képviselő 

Szóbeli előterjesztés 

 

Csépke Csaba képviselő elmondja, hogy a Ravatalozó hangosító berendezése nem 

megfelelően működik, illetve technikailag elavult. Javasolja új berendezés megvásárlását. 

Megjegyzi, hogy a temető sokszor elhanyagolt, a fű nincs lenyírva. 

Örömmel látja, hogy a Csontos vendégház előtti szakaszon felújításra került a járda. Javasolja 

a Jékei utcában is felújítani a járdát, mert ott valóban használják a járdát. 

 

Lukácsi Attila polgármester egyetért a javaslattal, de addig is amíg a megfelelő hangosító 

beszerzése megtörténik, javasolja a Faluházban lévő mobil hangosító igénybevételét. 

A temetővel kapcsolatosan megjegyzi, hogy felhívja a közmunkás csoport és vezetője 

figyelmét a folyamatos tisztántartásra. 

A jövő évi közmunkaprogramban  járda felújítása is tervezve van, ezért a felújítás iránti igény 

megoldható. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 

szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

439/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

Ravatalozó hangosításáról 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ Multifunkciós mobil hangosító berendezés beszerzését határozza el a Ravatalozóba, 

melynek költségeit a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
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2./ A hangosító beszerzéséig elrendeli a Faluház  multifunkciós mobil hangosító 

berendezésének használatát. 

 

Határozatról értesül: 

1./ temetőgondnok 

2./ művelődésszervező 

3./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 

4./ irattár 

 

Tárgy:/13.tsp./ Előterjesztés határozott idejű foglalkoztatásról.    

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

Tárgy:/14.tsp./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek 

elbírálásához. 

 

Előadó: Kovács Miklósné jegyző 

Írásbeli előterjesztés 

Véleményezi:  Szociális, Idős- és Egyházügyi  Bizottság 

                                      
 

A polgármester közli, hogy a 13. és a 14. napirendet a Képviselő-testület zárt ülésen 

tárgyalja, melyről külön készül jegyzőkönyv. 

 

Zárt ülést követően a polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 fővel továbbra is 

határozatképes. 

 

Tárgy:/15.tsp./ Előterjesztés közterület-használati szerződés megkötésére használtruha 

gyűjtőkonténer elhelyezése céljából. 

 

Előadó: Lukácsi Attila polgármester 

Szóbeli előterjesztés,  írásos határozati javaslat 

Véleményezi:  Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság 

 

A napirendi pont előadója elmondja, hogy használt ruha, cipő, táska és öv hulladék 

gyűjtésére alkalmas gyűjtő konténer kihelyezéséhez, 1 m2 közterület ötéves időtartamú 

bérlésére irányul a szerződés. Egyenlőre a piac előtti közterület használatára kerülne sor, 

amennyiben igény lenne rá, úgy más forgalmas helyen is kihelyezhető gyűjtő konténer. 

Javasolja 0 Ft bérleti díj megállapítását. A környéken csak a városokat keresték meg rajtunk 

kívül. Kéri a bizottsági véleményt. 

 

Dr. Legény Zsolt a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondja, hogy a Bizottság a 

polgármester előterjesztésének megfelelően javasolja megkötni a szerződést. 

 

Mivel a napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester 

szavaztat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4  „igen” szavazattal,  ellenszavazat és   

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

446/2012. (VII.31.) 

határozata 

 

közterület-használati szerződés megkötése használtruha gyűjtőkonténer elhelyezése 

céljából 

 

 

A Képviselő-testület: 

 

1./ Tárgybani előterjesztést megtárgyalta  és azt elfogadja. 

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a  szerződés megkötésére. 

 

Határozatról értesül: 

1./ polgármester, jegyző 

2./ polgármesteri hivatal költségvetési, számviteli ügyintézői 

3./ irattár 

                                                                                

 

 

A testület több napirendet nem tárgyalt, ezért a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést bezárta. 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

 

 

Lukácsi Attila                                                                                        Kovács Miklósné 

 polgármester                                                                                                 jegyző 

 

 

A jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a testületi ülésen elhangzottakkal, az hiteles.      

   

 

 

 

Csépke Csaba 

      képviselő 


