JEGYZÕKÖNYV
Készült: Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 14-én
megtartott közmeghallgatásán
Jelen vannak:

Baski Gábor
Dosztály László
Baski Mária
Márkus László
Száraz Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselõ
képviselõ
képviselõ

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Jancsó Emõke
Vásárhelyi Nagy Antalné
Raffay Béla

Szabó Istvánné
Losoncy Dénes
Sári Lajos
Bodrogi Attila
Bodor László
Gönczi György

aljegyzõ
Makád község volt polgármestere
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény (SZ-M KIKI F
Igazgatója
SZ-M KIKI FT. Tagintézmény vezetõ
Keve-Víz Kft. képviseletében
Makádi Sportegyesület Elnöke
Bio Pannónia Kft. ügyvezetõje
Mély-Víz Bau Kft. ügyvezetõje
Pozitív '91 Kft. mûszaki igazgatója

Jelen vannak továbbá: A község lakossága 21 fõ
Baski Gábor
Megnyitja a testületi ülést, közmeghallgatást. Köszönti a jelenlévõket. Megállapítja, hogy a
Képviselõ-testület határozatképes, mivel 5 fõ képviselõjelen van.
Javaslatot tesz a jegyzõkönyv-hitelesítõk személyére: Márkus Lászlóra és Száraz Ferencre.
Jegyzõkönyvvezetõnek Jancsó Emõkét javasolja.
A javaslatokat a Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadja.
Baski Gábor
Javaslatot tesz a kiküldött meghívó szerint az ülés napirendjére:
1.) Közmeghallgatás
A polgármester beszámolója a testület 2009. évben végzett munkájáról. a 2010-es év
elképzelései
Elõadó: Baski Gábor polgármester
2./ Elõterjesztés az TEUT pályázat kivitelezõjének kiválasztására a lefolytatott
közbeszerzési eljárás alapján
Elõadó: Baski Gábor polgármester
3./ Elõterjesztés a Képviselõ-testület 2010. évi munkatervére
Elõadó: Baski Gábor polgármester

4./ Elõterjesztés a Helyi adókról szóló rendelet módosítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
5./ Elõterjesztés a 2010. évi hulladékszállítási és csatornadíj megállapítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
6./ Elõterjesztés a 2010. évi vízdíj megállapítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester
7./ Elõterjesztés a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó
Társulás Makád község törzskönyvi nyilvántartásból történõ törlésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
8. Elõterjesztés Idõsek karácsonyi köszöntésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
9. Elõterjesztés RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás ,,A szennyezõanyagok kivezetése a
parti sávból" elnevezésû projekttel kapcsolatos pályázat benyújtásáról, a szükséges
határozatok meghozataláról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
10. Egyebek
a) Elõterjesztés a 2010. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
11./ Szociális ügyek ( zárt ülés )
A Képviselõ-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
1.) Közmeghallgatás
A polgármester beszámolója a testület 2009. évben végzett munkájáról, a 2010-es év
elképzelései
Elõadó: Baski Gábor polgármester
A beszámoló anyaga a jegyzõkönyv melléklete. amelyet alkalmanként a
polgármester szóban kiegészített
Baski Gábor
Beszámolómban ennyit szerettem volna mondani, kérem. akinek az elhangzottakkal
kapcsolatban kérdése, észrevétele, a meghívottakhoz kérdése van. tegye fel.
Bodor László (Mély Víz Bau Kft. ügyvezetõje)
Köszönti a lakosokat. Elmondja, hogy õ az ügyvezetõje annak a cégnek, aki a településen a
csapadékvíz elvezetõ rendszert kiépítette. A munka 3 hónap alatt készült el. Voltak olyan
helyek, ahol át kellett terveztetni. A lakosság és az építésvezetõ az egész munka alatt remekül
együttmûködött. A pályázaton elnyert összeg nem volt elég az egész településre. Az északi
részhez másik rendszert kellene kiépíteni. A befogadó tó 1,5 méterrel mélyebb lett, két
részbõl áll, van egy hordalékfogó része. Vannak olyan helyek, ahol a lakosok nem voltak
elégedettek. Próbáltunk eleget tenni a lakossági igényeknek. Nem fogunk eltûnni. 6 hónap
múlva tartunk egy újabb bejárást. 14 hónap a szavatossági idõ. Megköszöni a lakosság
hozzáállását.
Gönczi György (Pozitív '91 Kft. mûszaki igazgatója)
Köszönti a lakosokat. Elmondja, hogy annak a cégnek a képviselõje, aki a makádi óvodát
építette. Elmondja, hogy a Pozitív '91 Kft. közbeszerzéssel jutott ehhez a lehetõséghez. Az

elnyert támogatásból igyekeztek a legjobbat kihozni az épületbõl. Nem lehetett a költségeket
túllépni. Nem áll szándékukban eltûnni, három év garanciát vállaltak az elvégzett munkára.
Elmondja, hogy az õ véleménye az, hogy ez a település elképesztõ pénzhez jutott, és rohamos
fejlõdésnek indult, ami elsõsorban a vezetésnek köszönhetõ.
Bodrogi Attila (Pannónia Kft. ügyvezetõje)
Beszámolójában elmondja, hogy 2009. január elsejével bevezetésre került a kéttényezõs
hulladékszállítási díjrendszer. Az alapdíj havi két szállítást tartalmaz. Magyarországon ez egy
teljesen új rendszer. Makádon rendeztük elsõként az adatokat.
Raffay Béla (SZ-M KIKI FT Igazgatója)
A településen az új óvoda építése nagyobb visszhangot váltott ki, mint bármely más eddigi
pályázat. Sajnos kevés a gyerek. 2010-töl minden településen élõ gyermeket fel kell venni az
óvodába. A környékbeli településen nincs annyi férõhely, mint amennyi óvodás, így
reményeink szerint - az új óvoda vonzerõ lesz a szülõknek.
Baski
Gábor
felkéri
a
lakosságot,
hogy
amennyiben
kérdésük
van,
tegyek
fel.
Lakossági kérdés, észrevétel nem merült fel. A lakosság a testületi ülésen már nem vett részt.
2./

Elõterjesztés az TEUT pályázat
közbeszerzési eljárás alapján
Elõadó: Baski Gábor polgármester

A Képviselõ-testület
határozatot hozta:

5

igen

kivitelezõjének

szavazattal,

ellenszavazat

kiválasztására

és

a

tartózkodás

lefolytatott

nélkül

az

alábbi

152/2009 (XII. 14.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a belterületi utak felújítása címû
beruházás kivitelezõjének kiválasztására irányuló közbeszerzési ajánlati
felhívásra beérkezett ajánlatok bírálatáról szóló Közbeszerzési
Bizottsági javaslattal egyezõen a közbeszerzési eljárás gyõztesének a
VITÉP Kft-t hirdeti ki. 2. helyezett a HBG-T Kft.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a VITÉP Kft-vel a vállalkozói
szerzõdést kösse meg. Ehhez kapcsolódóan a járulékos feladatokra a
megbízottakat (mûszaki ellenõr, stb. ) válassza ki, velük a szerzõdéseket
kösse meg.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Stáhly-Zsideg István körjegyzõ
Határidõ: december 20.
3./ Elõterjesztés a Képviselõ-testület 2010. évi munkatervére
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor megkérdezte a jelenlévõket, hogy a kiküldött üléstervvel kapcsolatban van-e más
irányú javaslat. Felkéri a képviselõket, hogy lehetõség szerint próbáljanak az üléseken jelen
lenni.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
153/2009 (XII. 14.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a határozat
mellékletét képezõ 2010. évi üléstervet jóváhagyja.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: folyamatos

4./

Elõterjesztés a Helyi adókról szóló rendelet módosítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Az adómértékeknél a 2010-es koncepció elfogadásakor javasolt emelést javasoljuk.
A Képviselõ-testület 5 fõ jelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
15/2009 (XII. 14.) sz. rendelete
a helyi adókról szóló 8/2003 (VI. 26.) Kt. sz. rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
5./

Elõterjesztés a 2010. évi hulladékszállítási és csatornadíj megállapítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A rendelet tervezetben a szolgáltatók által javasolt mértékemelések szerepelnek. A csatorna
használati és szennyvíz leürítési díjra vonatkozójavaslat 6,9 %-os mértékemelést jelent.
A Bio Pannónia Kft. a hulladékszállítás díját 4,3 %-kal javasolja emelni.
A Képviselõ-testület 5 fõjelenlétében, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi rendeletet alkotta:
Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
16/2009 (XII. 14.) sz. rendelete
a köztisztaságról szóló 10/2003 (X. 7) számú rendelet módosításáról
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.
6./

Elõterjesztés a 2010. évi vízdíj megállapítására
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Szûcs László, az Ivóvízellátó Intézmény Vezetõje 5 %-os alapdíj és 4,5 %-os vízdíjemelést javasol.
Véleményem szerint a vízdíjat is 5 %-kal emeljük.
A javaslattal a képviselõ-testület egyetértett és 5 fõ jelenlétében, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
17/2009 (XII. 14.) sz. rendelete
Makád Község közigazgatási területén alkalmazandó vízdíj megállapításáról
A rendelet szövege a jegyzõkönyv mellékletét képezi.

7. /

Elõterjesztés a Makád Község Önkormányzata Általános Iskola és Óvoda Közös
Igazgatású Intézménye törzskönyvi nyilvántartásból történõ törlésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
A Magyar Államkincstár tájékoztatott minket, hogy Makád Község Önkormányzatának törzskönyvi
nyilvántartásából az 1999-ben közös igazgatású intézménnyé alakult oktatási intézményeink nem lettek
törölve. A törléshez szükséges határozatot hozni.
A Képviselõ-testület
határozatot hozta:
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154/2009 (XII. 14.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete A
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV.
törvény (továbbiakban: Kt.) 44. §. (4)-(5) bekezdése
értelmében felülvizsgálta az irányítása alá tartozó
költségvetési szerveket. A felülvizsgálat során
megállapítást nyert, hogy a közfeladat hatékonyabb
ellátása érdekében az 1999. június 21-én megalapított
Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény Fenntartó Társulás jogelõd Intézménye Makád Község Önkormányzata Általános Iskola és
Óvoda Közös Igazgatású Intézménye - a törzskönyvi
nyilvántartásból nem került töröltetésre. Felhívja a
Polgármestert a törzskönyvi nyilvántartásból történõ
törléshez a szükséges intézkedések megtételére, a
megszüntetõ okirat aláírására.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: január 31.

8.

Elõterjesztés Idõsek karácsonyi köszöntésére
Elõadó: Baski Gábor polgármester

Baski Gábor
Igaz, hogy az elmúlt ülésen képeslap ajándékozásáról döntöttünk, de Márkus László képviselõnek van egy
javaslata.
Márkus László
Véleménye szerint egy szerény csomaggal köszöntsék a nyugdíjasokat.
A Képviselõ-testület rövid vita után 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással. ellenszavazat nélkül
az alábbi határozatot hozta:
155/2009 (XII. 14.) sz. Képviselõ-testületi határozat
Makád község Képviselõ-testülete a Nyugdíjas lakosoknak karácsonyi
csomag vásárlását engedélyezi 500,- Ft/ csomag összegben.
Felhívja a Körjegyzõségi Hivatalt a csomagok beszerzésére,
összeállítására.

Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: december 23.
9. Elõterjesztés RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás „A szennyezõanyagok kivezetése
a parti sávból" elnevezésû projekttel kapcsolatos pályázat benyújtásáról, a szükséges
határozatok meghozataláról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
A projekt abban a stádiumban van, hogy be lehet adni a pályázatot, ehhez szükséges a határozatok
meghozatala.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
156/2009 (XII. 14.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád
község
Önkormányzat
képviselõ-testülete
a
Ráckevei
(Soroksári)
Duna-ág
vízgazdálkodásának és vízminõségének javítása tárgyában, „A szennyezõanyagok kivezetése
a parti sávból" elnevezésû projekt megvalósítása érdekében, összhangban a korábbi 118/2008
(IX. 10.). 64/2009 (v. 11.), 113/2009 (X. 05.) számú határozataival. meghozta az alábbi
határozatot:
1.
Makád Község Önkormányzat képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy az RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulás ,.A szennyezõanyagok kivezetése a parti sávból" elnevezéssel, a
projekt
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában foglalt tartalommal, pályázatot
nyújtson be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program 2009 - 2.2.1. komplex vízvédelmi beruházások pályázati konstrukció keretében. Elfogadja
továbbá, hogy az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás a projekt végrehajtása során. a
tagi önkormányzatok, mint a projekt közös kedvezményezettjeinek a megbízása alapján. a
projekt lebonyolításáért felelõs projektgazdaként jár el.
2.
Makád Község Önkormányzat képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulás 2009. július 9. napján kelt társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja1.

A képviselõ-testület egyben felhatalmazza Baski Gábor polgármestert a határozati javaslat
mellékletét képezõ, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás aláírására.
3.
Makád község Önkormányzat képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulás 2009. július 9. napján kelt Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, és
egyben felhatalmazza Baski Gábor polgármestert a határozati javaslat mellékletét képezõ, a
jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
l./ Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az alapítás ideje: 2009.július 27.
2./ Az Alapító Okirat 10. pontja (a költségvetési szerv alaptevékenvsége) az alábbi
szakfeladatokkal egészül ki:
Alap szakfeladatok (a megnevezés hatályos 2009. december 31. napjáig)
70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Alap szakfeladatok (a megnevezés hatályos 2010. január 1-jétõl)
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4.
Makád Község Önkormányzat képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulás - a Társulási Tanács által a 18/2009. (XI. 17.) TT számú határozat
határozattal már elfogadott - Szervezeti és Mûködési Szabályzatát jóváhagyja.
5.
Makád
Község
Önkormányzat
képviselõ-testülete
kötelezettséget
vállal
a
projekt
megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására az egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás XI. fejezetében foglaltak szerint. A településre esõ saját forrás
összege: 36.749.000.- Ft azzal. hogy a Társulási Megállapodásban rögzített finanszírozási
arány esetleges változásából eredõ saját forrás kiegészítését Makád Község Önkormányzat
képviselõ-testülete - összhangban a Társulási Megállapodás XI. fejezetében foglaltakkal legfeljebb +1% erejéig vállalja.
6.
Makád Község Önkormányzat képviselõ-testülete a projekt keretében a támogatással létrejött
és
a
Társulási
Megállapodásban
foglaltak
szerint
a
tulajdonába
kerülõ
eszközök,
létesítmények mûködtetésének fedezetét biztosítja.
7.
Makád
Község
Önkormányzat
képviselõ-testülete
kötelezettséget
vállal
a
pályázatban
szereplõ díjképzési elvek és díjszintek alkalmazására a projekt megvalósítását követõen. a
projekt jövedelemigényének a díjba való beépítésével.
8.
Makád Község Önkormányzat képviselõ-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
keretében megvalósuló elemek üzembe helyezésétõl számított 5 évig az új elemekre
vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2009. december 31.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

157/2009 (XII. 14.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Önkormányzat képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulás 2009. július 9. napján kelt társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja.
A képviselõ-testület egyben felhatalmazza Baski Gábor polgármestert a határozati javaslat
mellékletét képezõ, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás
aláírására.
l./ A Társulási megállapodás III. fejezete az alábbiak szerint módosul:
A Társulás határozatlan idõre, de legalább a projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig és az azt követõ
öt éves fenntartási idõszakra alakult.

2./ A Társulási megállapodás IV. fejezet 6.pontja az alábbiak szerint módosul:
A Társulás, mint költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vétele 2009. július 27. napjával
megtörtént.

3./ A Társulási
s z e r i n t:

megállapodás

IV.

fejezet

új

8.

ponttal

egészül

ki

az

alábbiak

8. A Társulás a projekt végrehajtása során a tagi önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös
kedvezményezettjeinek
a
megbízásából,
a
2007-2013
idõszakban
az
Európai
Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának általános szabályairól szóló 16/2006.(XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet
(a továbbiakban: MeHVM-PM rendelet) 11.§ (2) bekezdés e) pont alapján, a projekt
lebonyolításáért felelõs projektgazdaként jár el.

4./ A Társulási megállapodás V. fejezet l.b) pontja az alábbiak szerint
m ó d o s u 1:
b) a beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi alapok megteremtése, különösen a KEOP
pályázaton való részvétel önkormányzati felelõsségvállalás mellett:

5./
A
Társulási
m ó d o s u 1:

megállapodás

V.

fejezet

2.a)

pontja

az

alábbiak

szerint

a)
szennyvízelvezetõ rendszer és mûtárgyainak kialakítása, ennek keretében az érintett
ingatlanokon gravitációs csatornák, nyomóvezetékek, nyomott rendszerek, átemelõk (közbensõ és
végátemelõk), házi bekötés (házi gravitációs, házi átemelõ), valamint közösségi zárt tárolók, egyedi
zárt tárolók építése, kivitelezése jelen társulási megállapodásban és a részletes megvalósíthatósági
tanulmányban rögzítettek szerint;

6./ A Társulási megállapodás VI. fejezet 3.pontja az alábbiak szerint módosul:
tagok a társulás megalakulásakor az alapító vagyon összegét a tagi önkormányzatok állandó lakosságszámához
igazodóan
30,-Ft/lakos
alapulvételével
3.506.040,-Ft-ban,
azaz
Hárommillióötszázhatezernegyven Forintban határozták meg, melyet a Társulás bankszámlájára történõ
befizetésével teljesítettek. Tagok az állandó lakosságszámot a Központi Statisztikai Hivatal (a
továbbiakban KSH) által közzétett 2007. évi adatok alapján, az 1. számú mellékletben rögzítettek
szerint fogadták el.

7./ A Társulási megállapodás VI. fejezet 6.pontja helyébe a korábbi 9.pont lép,
és az alábbiak szerint módosul:
6. A Társulás elnöke a Társulás bevételeit és kiadásait egy erre elkülönített bankszámlán köteles nyilvántartani. A
hitelintézet megnevezése és bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt 11742180- 15393355-10200005. A számla feletti
rendelkezési
jogosultságot
a
Társulás
elnöke,
távollétében
vagy
akadályoztatása esetén az elnök által írásban felhatalmazott elnökhelyettes gyakorolja. Az ellenjegyzés
jogát a Társulási Tanács által meghatalmazott személy gyakorolja.

8./ A Társulási megállapodás VI. fejezet 7. pontja helyébe a korábbi 10. pont
lép.
9./ A Társulási megállapodás X. fejezete helyébe az alábbi X. fejezet lép és
ezzel a korábbi X. fejezet számozása XIII. fejezetre módosul.
„X. A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ VAGYON ÉS ANNAK TULAJDONJOGA
A
projekt
keretén
belül
Tagok
a
Részletes
Megvalósíthatósági
Tanulmányban
rögzítettek
szerint, településenként a 2. számú mellékletben felsorolt létesítmények megvalósítását, illetve
eszközök beszerzését tervezik.
Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt megvalósításával keletkezõ vagyon a beruházáshoz való
hozzájárulásuk arányában kerül a tagi önkormányzatok tulajdonába akként, hogy az adott tagi
önkormányzat közigazgatási területén megépülõ szennyvízelvezetõ rendszer, továbbá az egyedi és
közösségi zárt tárolók, valamint ezek mûtárgyai az érintett tagi önkormányzat külön tulajdonába
kerülnek.
A fentiek alapján Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt beruházási szakaszának
lezárultával - a támogatási szerzõdésben foglalt feltételek betartása mellett - a Társulás
visszterhes jogügylettel a tagi önkormányzatok tulajdonába adja az õket a jelen megállapodás
alapján megilletõ vagyonrészt, melyrõl számlát bocsát ki és ezzel egyidejûleg az ily módon
továbbszámlázott nettó beruházási érték kiegyenlítéséhez szükséges, azzal megegyezõ összegû
forrásokat is (tagi saját forrás és a kapott támogatást) átadja eseti ún. fejlesztési pénzátadási
megállapodás keretében (szükség szerint halasztott fizetéssel). A Társulást ellenérték címen, a
tagi önkormányzatot támogatásértékû bevétel jogcímén megilletõ pénzkövetelések egymással
szemben beszámításra kerülnek, így a visszterhes jogügylet nettó értékének elszámolása
pénzmozgással nem járó, pénzforgalom nélküli tételként történik.
A
tulajdon-átruházáshoz
kapcsolódó
általános
forgalmi
adó
(a
továbbiakban:
áfa)
pénzmozgással
járó
tételként
rendezendõ.
Az
áfa
átmeneti
finanszírozása
a
tagi
önkormányzatok feladatát képezi. Amennyiben az átvevõ önkormányzat nem rendelkezik ezen
ügyletre áfa visszaigénylési jogosultsággal, akkor a vissza nem igényelhetõ áfa forrásbiztosítása
az adott önkormányzatot terheli.
Így a Társulás és a tagi önkormányzatok között a
megvalósított
beruházás
átadásának
áfa
terhei
különös
tekintettel
a
Soroksári
Önkormányzatnál vissza nem igényelhetõ áfa összegére - nem képezik a projekt részét.
Az egyes tagi önkormányzatokat ily módon megilletõ tulajdoni (beruházási) arányt a
megállapodás 3. számú melléklete tartalmazza."

10./ A Társulási megállapodás XI. fejezete helyébe
ezzel a korábbi XI. fejezet számozása XIV. fejezetre módosul:

az

alábbi

XI.

fejezet

lép

és

„XI. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA
Tagok elõtt ismert, hogy a KEOP pályázaton való részvétel alapvetõ feltétele a saját forrás
biztosítása, melyre a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelezettséget vállalnak.
Tagok rögzítik, hogy a projekthez készült Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján a
projekt-beruházás elszámolható nettó költségeinek finanszírozását biztosító forrásösszetétel a
következõ:
Forrás
eFt
%
Az egyes tagokra
I. Saját forrás
1316920
26,00%
jutó saját forrás
1/1. A támogatást igénylõ hozzajárulása
0
0,00%
1/2. Partnerek hozzájárulása
ö
0,00%
beruházás1/3. Hitel, kötvénykibocsátás
1 316920
26,00%
arányos összegét
1/4. Egyéb saját forrás:
0
0,00%,
Tagok a társulási
II. Egyéb támogatás:
0
0,00%)
megállapodás 3.
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
3 747 246
74,00%.
számú
Összesen
5 064 166
100,00%,
mellékletében
foglaltak
szerint
fogadják
el
azzal,
hogy
a
jelen
megállapodásban
rögzített

finanszírozási arány
erejéig vállalják.

esetleges

változásából

eredõ

saját

forrás

kiegészítését

legfeljebb

+1%,

Tagok a projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét az alábbiak szerint biztosítják. Tagok
felhatalmazzák a Társulást, hogy az Áht. 100/E. § (2) bekezdése alapján 1.316.920.000,-Ft azaz Egymilliárdháromszáztizenhatmillió-kilencszázhúszezer Forint erejéig kötvényt bocsásson ki. A Társulás által ily módon
kibocsátásra kerülõ kötvények össznévértéke megegyezik a beruházás megvalósításához szükséges saját forrás
összegével.
A tagok a Társulás által kibocsátott kötvény visszafizetésének biztosítékául az Aht. 100/E. § (2) bekezdése
alapján - a beruházáshoz való hozzájárulásuk arányában - kezességet vállalnak.
A kötvénykibocsátásra és a kötvények jegyzésére, visszafizetésére vonatkozó részletes feltételeket a pályázat
kötelezõ mellékletét képezõ kötelezõ érvényû banki finanszírozási ajánlat tartalmazza.
Tagok elõtt ismert, hogy a projekthez igényelhetõ támogatás kizárólag a támogatási kérelem
benyújtása elõtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhetõ. Tagok ennek megfelelõen
nyilatkoznak, hogy a X. fejezetben és a 2. sz. mellékletben megjelölt beruházási munkálatok még
nem kezdõdtek meg."

11./ A Társulási megállapodás
és az alábbiak szerint módosul:

XII.

fejezete

helyébe

a

korábbi

XIV.

fejezet

lép

„XII. ÜZEMELTETÉS, DÍJPOLITIKA
Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósult projektnek a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban
foglaltak szerinti üzemeltetésére.
Tagok kijelentik, hogy az üzemeltetõ kiválasztása során az irányadó jogszabályok szerint, így különösen a
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendeletnek a közmû beruházások uniós támogatásával
összefüggésben az üzemeltetõ megbízásának, kiválasztásának módjára vonatkozó speciális elõírásait figyelembe
véve járnak el. Tagok azonban már most rögzítik, hogy a projekt keretében megépülõ szennyvíz- és csatornarendszer
alapvetõen a már meglévõ és mûködõ csatornahálózathoz szervesen kapcsolódik, így erre az üzemeltetés rendszer
kialakítása során tekintettel kell lenniük.
1. A tagi önkormányzatok közül Kiskunlacháza, Ráckeve, Szigetszentmiklós és Tass önkormányzatai a projekt
keretében megvalósuló és X. Fejezet alapján az elkülönült tulajdonukba kerülõ víziközmûvek mûködtetése és a
közüzemi közszolgáltatás ellátása érdekében - a Vgtv. 9. § (2) bekezdés d) pontja és a MeHVM-PM Rendelet
25. § (4) bekezdése alapján -, a víziközmûvek üzemeltetésére irányuló szerzõdést egyenként, a saját tulajdoni
részesedésükkel mûködõ és e célra létrehozott, alább megjelölt gazdasági társaságokkal kívánják megkötni:
• KUNÉPSZOLG Kft. (cg. 13-09-064512, tulajdonos: Kiskunlacháza Nagyközség
Önkormányzata)
• KEVE-VÍZ Kft. (cg. 13-09-066248, tulajdonos: Ráckeve Város Önkormányzata és
Szigetújfalu Község Önkormányzata)
• Szigeti Vízmûvek Kft. (cg. 13-09-066277, tulajdonos: Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata)
• BÁCSVÍZ Zrt. (cg. 03-10-100039, tulajdonos: Tass Község Önkormányzata, a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat és további 30 települési önkormányzat)
2. Szigetcsép Község Önkormányzata a projekt keretében megvalósuló és X. Fejezet alapján az elkülönült
tulajdonába kerülõ víziközmûvek mûködtetését és a közüzemi közszolgáltatás ellátását - a Vgtv. 9. § (2)
bekezdés d) pontja, a MeHVM-PM Rendelet 25. § (4) bekezdése és a 2006. évi CXXI. törvény 30. § (12)
bekezdése alapján -, saját gazdálkodó szervezete, a Szigetcsépi Községi Önkormányzat Ivóvízellátó és
Szennyvízhálózat Üzemeltetõ Intézménye útján kívánja ellátni.
3. Dunaharaszti Város Önkormányzata a projekt keretében megvalósuló és X. Fejezet alapján az elkülönült
tulajdonába kerülõ víziközmûvek mûködtetésével és a közüzemi közszolgáltatás ellátásával - a MeHVM-PM
Rendelet 25. § (5) bekezdése alapján -, legfeljebb a projekt keretében megvalósult víziközmûvek aktiválásától
számított 15 éves idõtartamra, a Vgtv. 2006. december 31-én hatályos elõírásainak megfelelõen kiválasztott és a
többségi tulajdonában álló DHRV Kft.-t (cg. 13-09-094664) kívánja megbízni, tekintettel arra, hogy a gazdasági
társasággal kötött üzemeltetési szerzõdés tartalmazza mindazon feltételeket, amelyeket a MeHVM-PM rendelet
25. § (5) bekezdése elõír.
4. A tagi önkormányzatok közül Áporka, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony a projekt keretében
megvalósuló és X. Fejezet alapján az elkülönült tulajdonukba kerülõ víziközmûvek mûködtetésével és a

közüzemi közszolgáltatás ellátásával - a MeHVM-PM Rendelet 25. § (5) bekezdése alapján -, legfeljebb a
projekt keretében megvalósult víziközmûvek aktiválásától számított 15 éves idõtartamra a Vgtv. 2006.
december 31-én hatályos rendelkezései alapján, koncessziós pályázat keretében kiválasztott DTV Zrt-t (cg.: 1310-040713) kívánja megbizni, tekintettel arra, hogy az adott gazdasági társasággal kötött üzemeltetési
szerzõdés tartalmazza mindazon feltételeket, amelyeket a MeHVM-PM rendelet 25. § (5) bekezdése elõír.
5. A tagi önkormányzatok közül Dömsöd, Makád és Szigetbecse a projekt keretében megvalósuló és X. Fejezet
alapján az elkülönült tulajdonukba kerülõ víziközmûvek mûködtetését és a közüzemi közszolgáltatás ellátását a Vgtv. 9. § (2) bekezdés d) pontja és a MeHVM-PM Rendelet 25. § (4) bekezdése alapján - kijelöléssel, az
általuk vagy az általuk és más önkormányzatok által vagy ezen önkormányzatok és az állam által közösen
alapított gazdálkodó szervezet útján kívánják ellátni. Tudomásul veszik, hogy ennek hiányában a tulajdonukba
került víziközmû vagyon mûködtetésére irányuló tevékenység gyakorlásának idõleges jogát, a koncesszióról
szóló 1991. évi XVI. törvény és a Vgtv. alapján kiírt, koncessziós pályázati eljárás lefolytatásával, koncessziós
szerzõdésben engedhetik át.
6. Budapest-Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata a X. fejezet alapján az elkülönült tulajdonába
kerülõ vagyont saját hatáskörében, a Vgtv. 4. § (1) b) pont, valamint az Ötv. 63/A.§ d) pont alapján nem tudja
üzemeltetni, tekintettel arra, hogy a Fõváros területén a szennyvízelvezetõ közhálózat egységes, összefüggõ és
egy kerületet meghaladó mûszaki rendszert alkot, így a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodási
kötelezettség is egységesen a Fõvárosi Önkormányzatot terheli. Soroksár Önkormányzata vállalja, hogy a
beruházás befejeztével az elkülönült tulajdonába kerülõ vagyon Fõvárosi Önkormányzat részére történõ
átruházása és annak üzemeltetése tárgyában - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Irányító Hatóság
állásfoglalására is figyelemmel - a Fõvárosi Önkormányzattal az erre vonatkozó megállapodást a jelen
társulási megállapodásban rögzített kötelezettségvállalásai alapján, valamint a pályázati útmutatóban elõírt
feltételek mellett megköti. Ezen megállapodás jelen társulási megállapodás elválaszthatatlan részét fogja
képezni.

Díjpolitika
7. A projekt keretében megvalósuló rendszer mûködtetését a szolgáltatási díjak fedezik. A Tagok elfogadják, hogy az
alkalmazandó önkormányzati díjpolitikával szemben alapvetõ követelmény, hogy tudja biztosítani a megfelelõ
fenntarthatóságot biztosító díjalakulást. A közszolgáltatási tevékenységbõl származó jövedelem fedezetet kell,
hogy nyújtson a projekt során megvalósuló
létesítmények, eszközök üzemeltetési, fenntartási költségeire és azok felújítására, újrapótlására,
rekonstrukciójára is.
8. Tagok a díjban érvényesítik a költségmegtérülés elvét és biztosítják a szolgáltatás pénzügyi életképességét.
9. Tagok jelen megállapodásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósulását követõ közüzemi
szolgáltatás igénybevételéhez - az európai uniós követelményrendszerre és a fokozatosság elvére figyelemmel,
továbbá a Társulás által érintett települések lakosságának, illetve üdülõnépességének arányos teherviselése érdekében
a Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott díjpolitikát érvényesítik, és azt a saját
díjmegállapításuk során kötelezõ jelleggel kiindulási alapként, iránymutatóként alkalmazzák. Tagok azt is rögzítik,
hogy a díjak kialakításakor alapvetõen törekedni kívánnak az agglomerációnkénti egységes díjak megállapítására.
10. Tekintettel arra, hogy jelen megállapodás keretein belül díjmegállapításra vonatkozó hatáskör- átadás nem
történhet, Tagok a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban rögzített egységes díjpolitikai elvekbõl kiindulva
a saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formában kötelesek a közszolgáltatási (közüzemi) díj megállapítására.
A tagok, mint árhatóságok és a létesítmények kapacitásait igénybe vevõ önkormányzatok, a rendeletalkotás
során kötelezettséget vállalnak a díjpolitika érvényesítésére, a projekt jövedelem igényének a helyi díjba való
beépítésére.
11. Tagok már jelen megállapodás aláírásával alapelvként rögzítik. hogy a projekt keretében megvalósuló rendszer
mûködtetetése során nyereségre alapvetõen nem törekszenek, illetve a keletkezõ nyereséget a mûködtetésre fordítják."
12./
A
Társulási
Megállapodás
korábbi
XII.
fejezetének
számozása
XV.
fejezetre és a fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. Tagok kijelentik, hogy együttmûködési kötelezettségüket mindaddig fenntartják. amíg bármely kötelmük a jelen
megállapodásban, illetve a támogatási szerzõdésben foglaltakkal kapcsolatban fennáll. Ennek megfelelõen Tagok
rögzítik, hogy a X. fejezet szerinti vagyonátadás(ok) nem eredményezik a Társulás megszûnését. A projekt
fenntartási idõszaka alatt a Társulást terheli továbbra is az ún. jelentéstételi kötelezettség, valamint annak
biztosítása, hogy a tagi önkormányzatok a fenntartási és szolgáltatási kötelezettségüknek eleget tegyenek.
13./
A
Társulási
Megállapodás
korábbi
XIII.
fejezetének
számozása
XVI.
fejezetre módosul.
14./
A
Társulási
Megállapodás
korábbi
XV.
fejezetének
számozása
XVII.
fejezetre módosul.

15./
A
Társulási
Megállapodás
korábbi
XVI.
fejezetének
számozása
XVIII.
fejezetre és az alábbiak szerint módosul:
1. Tagok jelen megállapodást magukra és esetleges jogutódaikra nézve is kötelezõnek ismerik el. Tagok
tudomásul veszik, hogy a képviseletükre jogosult személyek változása esetén, a változást követõ 60 napon
belül meg kell jelölniük az új képviselõket.
2. A társulási megállapodás megkötésekor Tagok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény és az egyéb
irányadó hazai jogszabályok rendelkezései mellett, az Európai Unió elõírásait és a KEOP pályázati és
támogatási rendszerre vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe veszik.
3. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése Jogszabály vagy egyéb, a tagokon
kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett - része teljes hatályában
fennmarad.
4. Tagok vállalják, hogy a jelen megállapodást ésszerû határidõn belül módosítják, amennyiben az bármely okból,
így különösen a saját forrás biztosítása tárgyában vagy más pályázati elõírás folytán szükségessé válik.
5. Tagok rögzítik, hogy a Társulás alapítással kapcsolatos költségeit az alapító vagyon terhére számolják el.
6. Jelen társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy közös pályázatuk sikere érdekében kiküszöbölnek
minden, a hatáskörükbe tartozó és a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely megállapodásuk
megszegéséhez vezetne.
7. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során is betartják a
magyar hatályos jogszabályokat és az EU elõírásait, így különösen a közbeszerzési
törvény, a koncessziós törvény, a Vgtv. és a hatósági árszabályozás rendelkezéseit
8. Tagok kijelentik, hogy a projekt beruházás megkezdését követõen mindent megtesznek annak megvalósítása,
majd azt követõen fenntartása érdekében. A projekt fenntartási kötelezettsége a beruházás fizikai megvalósítását
követõ naptári év elsõ napjától számított minimum 5 (öt) év.
9. A Tagok vitás kérdéseiket elsõsorban és kötelezõen tárgyalásos úton, egymás között – szükség szerint
érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával - egyeztetéssel kísérlik meg rendezni.
10.Tagok
kötelezettséget
vállalnak
a
jelen
megállapodásban
foglaltak
maradéktalan
betartására és az õket terhelõ kötelezettségek teljesítésére.
11.Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsõsorban a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV.
törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve annak végrehajtására kiadott 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendelet. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a Ptk. rendelkezései irányadók.
12. Jelen társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet: állandó lakosságszám, alapító vagyon, szavazati arány
2. sz. melléklet: a projekt keretében megvalósuló létesítmények, eszközök listája
3. sz. melléklet: az érintett telkek száma, beruházási költség, saját forrás összege,
beruházási arány
4. sz. melléklet: aláírási ív
5. sz. melléklet: alapító okirat (egységes szerkezetben)
6. sz. melléklet: jóváhagyó képviselõ-testületi határozatok

Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2009. december 31.
10. Egyebek
a) Elõterjesztés a 2010. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Elõadó: Baski Gábor polgármester
Baski Gábor
Az elmúlt évekhez hasonlóan határoznunk kell a következõ évi szúnyoggyérítésrõl.
A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

158/2009 (XII. 14.) számú Képviselõ-testületi határozat
Makád Község Képviselõ-testülete csatlakozni kíván a
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás által tervezett 2010. évi szúnyoggyérítési akcióhoz.
Makád község területén a teljes belterületre (100 ha)
tervezzük a biológiai gyérítést, ezen kívül a település
közigazgatási területén 100 ha-ra igényeljük a légi
szúnyoggyérítést.
Az ehhez szükséges költségvetési fedezetet a 2010. évi
költségvetésben elõirányzatként tervezzük, erre a testület
kötelezettséget vállal.
Felelõs: Baski Gábor polgármester
Határidõ: 2010. február 15.

Baski Gábor
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, megköszönte a jelenlevõk részvételét, és az ülést bezárta.

Kmf.

