Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5/2010. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. május 31-én
(hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Domiter Ferenc, Pandur Ferenc, Homlok István, Horváth Győző,
Major Gyula, Felhalmi Antal képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Tuba Erik polgármester: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Igazolatlanul hiányzik Tuba Pál képviselő.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, a meghívótól eltérően
kiegészítve a MÁMK alapító okiratának módosításával, továbbá javasolja, hogy a 4. napirendi
pontot zárt ülésen tárgyalják:

Napirendi pontok:
1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok
Családsegítő Szolgálat beszámolója
Előadó: Tuba Erik polgármester

ellátásának

átfogó

értékelése,

2.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
3.) Tájvédelmi rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
4.) Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
5.) A Mikrotérségi ÁMK Beled alapító okiratának módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
6.) Beérkezett buszvezetői álláspályázatok értékelése
Előadó: Tuba Erik polgármester
7.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Gyermekjóléti- gyermekvédelmi feladatok
Családsegítő Szolgálat beszámolója
Előadó: Tuba Erik polgármester

ellátásának

átfogó

értékelése,

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy az Egyesített Szociális Központ intézményvezetője
írásban küldte meg szakmai beszámolóját. Az intézmény a tevékenységeken túl a helyi
rendezvényeken is partner, közreműködnek a falunapi rendezvényeken és az egészségnapon.
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul
vette.
2.) Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések óta
tett intézkedésekről
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az előző
ülések óta tett intézkedésekről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette, majd ezek után a képviselőtestület számolt be az elmúlt időszakban történtekről.
3.) Tájvédelmi rendelettervezet megtárgyalása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy tájvédelmi rendelet alkotását nem javasolja, mert
ahhoz szakember bevonását tartaná szükségesnek. Véleménye szerint a köztisztaságról és a
települési környezet fenntartásáról szóló 6/2002.(VI.25.) rendeletüket kellene aktualizálni,
kiegészíteni. (A polgármester módosító javaslatai a jegyzőkönyv mellékletét képezik).
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a módosító javaslat 17. § (2) bekezdéséből az
„Árokkal nem rendelkező … „ mondatot törli, a (4) bekezdését kiegészíti azzal, hogy nem
végezhető szállítási tevékenység, tehervontatás mezőgazdasági munkagéppel, továbbá
kijavítási, helyreállítási kötelezettséget kell előírni. A rendeletben a 9. § (8) bekezdést
kiegészíti azzal, hogy: „Kérelemre a polgármester írásban engedélyezheti a …” 11. §:
„Felázott útra mezőgazdasági munkagéppel, traktorral ráhajtani tilos.”
Vita után egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
6/2010.(VI.01.) Rendelet
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
köztisztaságról és a települési környezet fenntartásáról szóló
6/2002.(VI.25.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
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4.) Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a nagytérségi hulladék pályázat önereje Rábakecöl
tekintetében 10.575.000 Ft. Az alapító okirat módosítására többek között jogkörök átruházása
végett van szükség. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
23/2010.(V.31.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratát az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét
értesítse.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2010. június 30.
5.) A Mikrotérségi ÁMK Beled alapító okiratának módosítása
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a MÁMK alapító okirata az általános iskola tanuló
gyermeklétszámának módosításával, továbbá az intézmény alaptevékenységének az autizmus
szakfeladattal történő kiegészítésével módosul. (Módosító okirat a jegyzőkönyv mellékletét
képezi).
A képviselő-testület a MÁMK alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
24/2010.(V.31.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja.
Utasítja a polgármestert,
polgármesterét értesítse.

hogy ezen

döntésről

Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2010. június 4.
6.) Beérkezett buszvezetői álláspályázatok értékelése
Előadó: Tuba Erik polgármester
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Beled

város

A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
A napirendi pont megtárgyalását követően a polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott
határozatot.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
25/2010.(V.31.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
benyújtott pályázatok alapján – az önkormányzat üzemeltetésében
lévő közösségi kisbusz gépjármű vezetésével Novák Jenő Rábakecöl,
Erkel u. 9/2. szám alatti lakost bízza meg 2010. augusztus 1-től 2010.
december 31-ig napi 4 órás munkaidőben. Munkabérét bruttó 65.000
Ft/hó-ban és természetbeni juttatásként 3.000 Ft/hó étkezési
utalványban állapítja meg. Egyúttal kötelezi a gépkocsivezetőt, hogy a
buszvezetői szakvizsga költségeinek átvállalása ellenében - a
megbízási szerződés meghosszabbítása esetén – a szakvizsga
megszerzésétől számított legalább 1 évig ezen munkakört betöltse.
Utasítja a polgármestert, hogy nevezettet ezen döntésről értesítse, és
vele a megbízási és a tanulmányi szerződést kösse meg.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2010. június 30.
7.) Különfélék, bejelentések
Előadó: Tuba Erik polgármester
Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,15
órakor bezárta.
K.m.f.

Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
Jegyzőkönyvvezető

4

Egyesített Szociális Központ

9343 Beled Vörösmarty u. 1.
Tel/Fax:96/594-013
e-mail: eszkbeled@gmail.com
Ikt.sz: Gy- 258 /2010

2009 éves szakmai beszámoló Rábakecöl

Az intézmény felépítése, általános információk:
Intézményünk 2009-ban 21 településen látta el feladatait, melyek a következők: Beled,
Vásárosfalu, Edve, Dénesfa, Cirák, Gyóró, Hövej, Rábakecöl, Vitnyéd, Vág, Rábasebes,
Farád, Rábapordány, Sobor, Szilsárkány, Egyed, Szany, Rábacsanak, Rábaszentandrás,
Vadosfa, Páli,
Az intézmény Beled központtal működik, további telephelyeket nem alakítunk ki.
Rábakecöl településen az intézményegységek ügyfélfogadása minden hét keddjén 10-13-ig
zajlik. Ügyfélfogadási időt követően a családgondozók terepmunkát végeznek a településen.
Krízis esetén a családgondozók az ügyfélfogadási időn kívül is ellátják feladataikat.
Az intézmény folyamatosan biztosítja az adósságkezelési szolgáltatást és a rendszeres
szociális segélyezettekkel kapcsolatos beilleszkedési programot.
Az intézmény a következő alapszolgáltatásokat nyújtotta 2009 évben:
-

Családsegítő Szolgálat
Gyermekjóléti Szolgálat
Közösségi pszichiátriai ellátás
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás
Családi napközi

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. Törvény előírásainak megfelelően, a gyermekek jólétéért, jogainak
érvényesítéséért, valamint a kialakított szakmai program és házirend alapján végzi feladatát.
A településen az ügyfélfogadást Budainé Lelkes Bernadett családgondozó látja el.
A működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.
Ellátottak köre:
A működési területen élő 0-18 éves korú gyermekek, fiatalok és azok családjai.
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A Gyermekjóléti szolgálat célja és feladata:
A Gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését,
ill. a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Gyermekjóléti Szolgálta gondozási tevékenysége 2009 évben ( nem halmozott)
4 főt alapellátás keretében gondoztunk, védelembe vétel, utógondozás nem történt a
településen. Szakellátásban lévő gyermekek nincs a településen. Az ellátás keretében a
családgondozó feladata a kapcsolattartás szervezése, elősegítése illetve a gyermekek családba
történő visszagondozása.
A kapcsolatfelvétel módja ( halmozott, a gondozást nem igénylő esetek is):
- önkéntes, szülő, gyermek által kezdeményezett eset:
2
- szülővel közösen
61
- gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett:
86
- a jelzőrendszer által kezdeményezett
12
- hatóság által együttműködésre kötelezett
0
A kezelt problémák típusa és száma (nem halmozott)
- anyagi(lakhatással, megélhetéssel összefüggő):
- gyermeknevelési:
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség:
- magatartászavar:
- családi konfliktus:
- életvitellel kapcsolatos:

83
50
20
43
28
21

Összesen 245 problématípus kezelése történ.
Szakmai tevékenységek száma( a táblázat csak gondozást nem igénylő esetekkel kapcsolatos
munkát foglalja magába ):
- információnyújtás:
88
- tanácsadás:
16
- segítőbeszélgetés:
103
- hivatalos ügyekben való közreműködés:
44
- családlátogatás:
45
- közvetítés más szolgáltatásba:
3
A gondozási esetek kapcsán végzett munka heti szinten történik. A gondozás során kitűzött
célok eléréséhez a családgondozó rendszeres kapcsolattartás során nyújt segítséget.
A gyermekjóléti szolgálat kapcsolattartása:
1 alkalommal tartottunk a településen Települési Tanácsozást melynek célja, hogy a helyi
jelzőrendszer összefogása, munkájuk javítsa, értékelése. A megbeszélést kötelező
megtartani, melyet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet írj elő. A tanácskozáson készült
jegyzőkönyvet a megyei Gyámhivatal felé megküldtük.
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1 esetben volt szükség esetkonferencia tartására, ahol egy konkrét családdal kapcsolatban
ülésezett a gyermekjóléti szolgálta a jelzőrendszer azon tagjaival, akik az ügy megoldása
érdekében eszközzel rendelkeznek.
A helyi jelzőrendszer működése: a rendszert működése sokat javult, de még vannak
hiányosságok. A kapcsolat felvételét legtöbb esetben a Gyermekjóléti Szolgálat
kezdeményezi, miközben a törvény előírásainak értelmében kölcsönös megkeresések,
együttműködések sorozatáról lenne szó. Települési tanácskozás folyamán a jelzőrendszeri
tagok figyelmét felhívtuk, hogy jelzési kötelezettségük megtétele jogszabályi előírás.
2009 évben a jelzőrendszer által küldött jelzések a következőképpen alakultak:
- Védőnő:
- közoktatási intézmény:
- gyámhivatal:
- állampolgár
- önkormányzat

3
2
1
2
1

Gyermekkorú szabálysértést elkövető nem került a gyermekjóléti szolgálta látókörébe.
Családon belüli bántalmazásról, erőszakról nem értesült a szolgálat.
A Családsegítő Szolgálat: A szociális igazgatásról és ellátásokról 1993. évi III: törvény
előírása, a szakmai program és házirend alapján végzi feladatait.
A településen az ügyfélfogadást Majorné Kovács Mária családgondozó látta el.
A szolgálat célja és feladatai:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
A szolgáltatást igénybe vevők száma, kora:
Összes igénybevevő:
18 év alatti:
18- 61 éves:
62 év feletti:

69 fő
0 fő
49 fő
20 fő

Szolgálatunk forgalmi napló vezetésével követi nyomon statisztikai szempontból a problémák
előfordulását.
A következő problématípusok fordultak elő:
- lelki mentális
- életviteli:
- családi - kapcsolati:
- anyagi:
- gyermeknevelési
- foglalkoztatással kapcsolatos:
- egészségkárosodás:
- ügyintézéssel kapcsolatos:

11
3
31
30
2
10
7
25
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- információhiány:
- egyéb:

13
16

Összesen tehát 148 problématípus kezelése történt a szolgálatnál.
A szolgáltatás éves forgalma 212
Aktív korúak rendszeres szociális segélyezéséhez kapcsolódó beilleszkedési programban 1 fő
vett részt. Adósságkezelési tanácsadásban több személyt igyekeztünk gondozni, de állam
általi adósságrendezésre nem került sor.
A Közösségi Ellátás a 1993. évi III: törvény, valamint a kialakított szakmai program alapján
végzi feladatait.
A feladat olyan komplex gondozási módszer kidolgozása, működtetése, mely biztosítja az
ellátási területen élő pszichiátriai- és szenvedélybetegségben szenvedők részére, hogy
segítséget kapjanak ahhoz, hogy családjaikban, lakókörnyezetükben maradhassanak, hogy
minél teljesebb, konfliktus mentesebb életet élhessenek.
Az ellátást végző Horváth Nikoletta pszichiátriai gondozónő szerdai napon végzi feladatit a
településen, szorosan együttműködve a kórházak pszichiátriai osztályaival, gondozóival, házi
orvosokkal.
A tavalyi évben 3 fő pszichiátriai betegségben szenvedő kliens kérte a segítségnyújtás ezen
formáját.
A közösségi ellátás gondozói több alkalommal szerveztek szabadidős tevékenységetkirándulás, ünnepekhez kapcsolódó összejövetel-, mely programon több ellátást igénylő lakos
vett részt.
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény, a gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek
kielégítéséért, valamint a kialakított szakmai program alapján végzi feladatát.
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házigondozó feladatai során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai,
mentális, szociális szükséglete
- a saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított
legyen.
2009 évben összesen 28 fő vette igénybe a szolgáltatást.
A szolgálat munkatársai 8 órás munkarendben, naponta 07.30. órától 15.30. óráig végzik
feladataikat, a szakmai vezető irányításával.
A szolgálat gondozónői megfelelő tárgyi eszközökkel rendelkeznek ahhoz, hogy feladataikat
színvonalasan elláthassák.
Az étkeztetés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a
gondozottak jólétéért, jogainak érvényesítéséért, szükségleteinek kielégítéséért, valamint a
kialakított szakmai program alapján végzi feladatát. Ezen kívül a helyi rendelet rendelkezik a
az ellátási formákról, ennek szervezetéről, jogosultságáról.
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A szolgáltatás célja:
A megélhetési gondok enyhítése, egyszeri meleg ebéd biztosítása az arra rászorulók részére.
Az étkezést a tavalyi évben 38 fő vette igénybe. A házi gondozásban is részesülő személyek
számára a házi gondozó házhoz szállítja az ebédet. A többi igénybe vevő elszállítja az ebédet.
Az étkeztetés a helyi konyhájáról történik.
A Családi Napközi a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, a gyermekek jólétéért, jogainak érvényesítéséért, valamint a kialakított
szakmai program alapján végzi feladatát.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és foglalkoztatást.
Rábakecöl településen 2 családi napközi működik. 2009 évben a szolgáltatást 17 fő gyermek
vette igénybe. Az intézmény a tavalyi évben több fejlesztő játék beszerzését kezdeményezte,
hogy a gyermekek koruknak megfelelő foglalkozásokat, fejlesztéseket tudjanak igénybe
venni.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A feladat ellátását 2009 január 01-től végzi az intézmény, új ellátási formaként.
Rábakecöl településen 2009 évben 26 fő részesült ellátásban.
Szabadidős tevékenységek:
Az előző éveknek megfelelően 2009-ben is igyekeztünk minél több szabadidős programokat
szervezni, ezzel is elősegítve a kapcsolattartást, a prevenciót és a szórakozási lehetőséget a
gyermekek, felnőttek részére.
2009 évben először intézményi szinten egy több fordulós prevenciós vetélkedősorozatot
szerveztünk, 26 csapat, 159 gyermek részvételével. A településről több gyermek képviseltette
magát. A program zárásaként egy prevenciós előadás sorozatot szerveztünk, neves előadók
közreműködésével.
Bentlakásos táborozásunkon 40 fő gyermek vett rész. A tábor fő célja az integráció volt,
melyet a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek közös nyaralásával oldottunk meg.
A tábor helyszíne a Dunakanyarban volt. A tavalyi évben a településről nem volt résztvevő.
1 alkalommal szerveztünk kirándulást Göbösmajorba, ahol 97 gyermek vett részt. Több
alkalommal játszóházi tevékenységet szerveztünk ( ünnepek, szünetek,) Márton napi
vigasságok elnevezésű nagyrendezvényünket november hónapban tartottuk. Tavaly először
úgy került megszervezésre az esemény, hogy a társult települések gyermekei, művészeti
csoportjai, a települések értékei mutatkoztak be.
Egyéb tevékenységek:
Az év folyamán minden lehetőséget megragadtunk, hogy adományokban részesítsünk
családokat. Ruha, élelmiszer, cipő stb. adománnyal segítettük a település gyermek és felnőtt
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lakosságát. Fogadtuk a Németországból érkező adományokat, melynek osztását elsősorban a
rászoruló családok között kezdtük meg. A településről több család részesült az
adományokból.
A tavalyi évben együttműködési megállapodást kötöttünk az Élelmiszerbank Egyesülettel,
melynek keretében 5 tonna tartós élelmiszert kapott az intézmény, melyet a tárult települések
rászoruló lakossága között került kiosztásra. 46 család részesült a lehetőségből. Továbbá a
nyári gyermekétkeztetés során 34 fő gyermek kapott 20 000 Ft értékben hideg
élelmiszercsomagot.
Az intézmény a tavalyi évtől kezdve heti 1 alkalommal pszichológiai tanácsadást biztosít,
mivel az ez irányú tevékenységre nagy igény mutatkozott.
Tavalyi évben az intézmény minden egységét, működését, dolgozói létszámát,
szakképzettséget, tárgyi feltételeket vizsgálta a működési engedélyt kiadó szerv, a szakmai
módszertani intézmények, mely ellenőrzéskor nem találtak hiányosságot.
Több alkalommal szerveztünk szakmai napokat a megye családsegítő szolgálatban,
gyermekjóléti szolgálatban, házi segítségnyújtásban dolgozó szakemberei számára.
Igyekeztünk kihasználni a pályázati lehetőségeket, így 2009 évben 9 nyertes pályázatunk volt.
Az elnyert támogatásokat az infrastruktúra fejlesztésére, szakmai munka színvonalának
emelésére, szabadidős, prevenciós programok rendezésére fordítottuk.
Továbbképzés:
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a szolgálat a legkorszerűbb tudásanyag elsajátítására és
gyakorlati alkalmazására. Ennek érdekében szakmai továbbképzéseken, konferenciákon,
tanfolyamokon veszünk részt.
További tervek:
Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a szociális segítés
kompetenciája alá tartozik.
2009 évtől az ellátási terület minden intézményegység tekintetében kibővült, mely szakmai
szempontból nagy kihívást jelent. Ezen kihívásra továbbra is igyekszünk megfelelő, minőségi
szakmai munkával reagálni.
2010 évtől a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait elnyert pályázat útján biztosítja az
intézmény, melyet 3 évre kaptunk meg. Az intézmény továbbra is folyamatosan fogadja az
igényeket.
Az idei évben nagy előrelépést jelent az intézmény számára az elnyert NYDOP által kiírt
infrastrukturális fejlesztési pályázat, mely keretében az intézmény szolgáltatásai,
ügyfélfogadó helyiségeinek száma nő, ezzel hatékonyabb, minőségibb szolgáltatásokat
tudunk a lakosság számára biztosítani..
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy éves beszámolónkat szíveskedjenek elfogadni, javaslataival,
észrevételeivel, jelzéseivel segítse munkánkat.
Beled, 2010-05-20
Tisztelettel:
Odoricsné Buthi Krisztina
intézményvezető
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2010. május 31.
2. napirend: Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző ülések
óta tett intézkedésekről
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az elmúlt időszakban az alábbi határozatok kerültek
végrehajtásra:
Az elmúlt ülés óta 6 pályázatot nyújtottunk be a GYMS Megyei Önkormányzathoz Sport,
Környezetvédelem, Területfejlesztés, Külkapcsolati, Kulturális és Nyugdíjas programok
témakörökben.
A képviselőtestület döntése alapján aláírtam Gottfried Schmieddel kötött bérleti szerződést.
Az IKSZT beruházás keretében tervezési és műszaki ellenőrzési feladatokra kötöttem
szerződést.
Két fővel kötöttem szerződést közfoglalkoztatásra, egy fő szerződését közös megegyezéssel
megszüntettük, eggyel pedig meghosszabbítottuk a lejárt munkaszerződést.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a faluszépítés céljából kiírt felhívásunkra egy
pályázat érkezet, melynek benyújtója a Napsugár Nyugdíjas Klub.

Kérem a képviselőurakat, hogy számoljanak be az elmúlt ülés óta folytatott munkájukról.
Rábakecöl, 2010. május 31.
Tuba Erik
polgármester
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Rábakecöl Község Önkormányzata
Tuba Erik polgármester
Cím:
H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129.
Tel/Fax:
96/257-529
E-mail:
rabakecol@t-online.hu
Honlap:
www.rabakecol.hu
Rábakecöl Község Önkormányzata
Képviselő-testületének ülése
2010. május 31.
3. napirend: A tájvédelem és a települési környezet fenntartása érdekében alkotott
rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztés
Tisztelt Képviselőtestület!
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2002. számú rendeletében
szabályozta a köztisztasággal és a települési környezet fenntartásával kapcsolatos feladatokat.
A rendelet alapos részletességgel került kidolgozásra, az abban foglaltak betartatására kell a
jövőben nagyobb hangsúlyt helyezni. Az eltelt nyolc évre való tekintettel kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a rendeletet felülvizsgálni, aktualizálni szíveskedjen.
Módosító javaslataim:
4.§. b) köztisztaság: a település bel- és külterületén lévő közutakon, mezőgazdasági utakon,
tereken, járdákon és ezekhez tartozó műtárgyakon, továbbá közcélú zöld területeken és
vásártéren keletkezett szemét összetakarításáról, elszállításáról a közterületek állandó
tisztántartásáról, szükség szerint portalanításáról gondoskodás
A 4.§. g) a 17-18. §-okat törlésre javaslom, mivel az abban foglaltakat sokkal részletesebben
szabályozza a 14/2009. számú, a környezetvédelemről szóló rendelet.
5.§. A bel- és külterületi ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának,
haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlan tisztántartásáról pedig a használati
joggal rendelkező bérlőnek kell gondoskodnia.
6.§. (1) A bel- és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek
ingatlanukat megművelni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokortól –
különös tekintettel a parlagfűtől – megtisztítani.
13.§. (1) A település teljes közigazgatási bel- és külterületén szemetet, hulladékot, szennyező
vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.
A mezőgazdasági- és sétautak védelme 17.§. helyébe:
(1) Mezőgazdasági- és sétaútnak minősül minden szilárdburkolattal nem rendelkező út és
gyalogút.
(2) A mezőgazdasági- és sétaút széléig, szegélyéig az ingatlan tulajdonosa vagy használója
köteles e rendeletben szabályozott módón a vízelvezető árok és a növényzet ápolására,
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karbantartására. Árokkal nem rendelkező, szántó művelési ágú földterület esetén a
földmunkálatok során szikkasztó barázdát kell készíteni [Esetleg az út szegélye és a barázda
közti távolság, vagy az út szélességének meghatározásával.]. Az utat csak rendeltetésszerűen,
közlekedésre szabad használni, mezőgazdasági munkavégzésre nem.
(3) A mezőgazdasági- és sétaút mentén 10 méteres védősávban tilos bármilyen eszközt
elhelyezni vagy azt tárolásra használni (pl. munkagépek, bálák, trágya, stb.)
(4) Esőzést követően az út száradásáig az csak közlekedésre használható. Nem végezhető
szállítási tevékenység, tehervontatás.
A 21.§. (2) pontját törlésre javaslom, mivel a 21.§. (1) pontja a rendelet teljes egészére
vonatkozóan definiálja a szabálysértést.
A „Polgármesteri Hivatal” szövegrészek „Önkormányzat” szövegre cserélendők.
A módosító és az alaprendeletet egységes szerkezetben javaslom kihirdetni, különösen
felhívva rá a lakosság figyelmét.
Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy további javaslataikat előterjeszteni szíveskedjenek.
Csatoltan megküldöm a Natura 2000 területek listáját valamint egy táj- és természetvédelmi
rendeletmintát, melynek alkotását most az alábbi okok miatt nem javasolom:
- A 6/2002. rendelet módosításával aktuális, tájvédelemhez köthető kérdéseket is
rendezhetünk.
- A Natura 2000 területekre a 275/2004-es kormányrendeletben megállapított szabályok
vonatkoznak, további természetvédelmi értékek védelméről szóló rendelet alkotásához
pedig szakember bevonását tartom szükségesnek.
Rábakecöl, 2010. május 27.
Tuba Erik
Polgármester

Natura 2000 területek Rábakecölben (hrsz.):
025, 026, 027/1-5, 027/7-8, 028, 029/1-2, 031, 032/1-2, 033, 034/2-5, 035, 036/2-3, 037/2-3,
037/5-9, 038/1-4, 039/1-4, 082, 083, 084/3-6, 086/1-3, 087, 089, 090, 091/1-3, 091/5-7
093, 098/2-4, 0108/1-12, 0108/18-19, 0109/2, 0136/2-6, 0141/3-6, 0142/1-7, 0143/1-2,
0144/1-2, 0145/1-2, 0149/1-30, 0150/5, 0150/7-8, 0152/5, 0152/7
MINTA
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2010. (……) rendelete
a helyi természeti értékek, tájak védelméről
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi természeti értékek és területek
megóvása, az élővilág és az élőhelyek védelmezése és működőképességük fenntartása érdekében a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet

13

védelméről szóló, módosított és kiegészített 1996. évi LIII törvény 24.§ (1) bek. b.) pontjában foglalt
fennhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben - a következő rendeletet alkotja:
Általános szabályok
1. §
A védetté nyilvánítás célja
(1) A védetté nyilvánítás célja a természeti értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az eddig
bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, a jelen és jövő nemzedék számára történő
megőrzése és tervszerű fenntartása.
(2) Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet …. mellékletében felsorolt a
település határában lévő egyes természeti területeket védetté nyilvánítja.
2. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a következő területekre terjed ki:
(2) A terület természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét a rendelet ….
melléklete tartalmazza. [A természetvédelmi kezelési terv készítése minden védett természeti terület
esetében kötelező a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján]
(3) A ….. melléklet szerinti helyrajzi számú ingatlan(ok) területe(i) az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM
rendelet alapján Natura 2000 területnek minősül(nek). [Erre a bekezdésre csak akkor van szükség, ha
a felsorolt hrsz-ok szerepelnek a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendeletben]
(4)A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, és ennek érdekében a tőlük
elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a
károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, és a károsodás előtti állapot
helyreállításában.
A helyi védelem alatt álló területek védelme.
3. §
(1)A helyi védettséget élvező területeken tilos bármiféle szemét, hulladék, növényvédő szer
elhelyezése.
(2)A helyi jelentőségű természetvédelmi területeken Rábakecöl község jegyzőjének engedélye
szükséges:
- a terület bármely részének feltöréséhez, a művelési ág megváltoztatásához, gyep, avar, bozót vagy
bármely más növényzet égetéséhez, erdősítéshez, illetve fa kivágásához és telepítéséhez,
- kutatás, gyűjtés, és kísérletek végzéséhez,
- bármilyen létesítmény építéséhez.
-…
(3) Az engedélyek kiadása előtt kérni kell az Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatóság, valamint
Rábakecöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleményét.
(4) Jelen rendelet 2 § (1) pontjában nem szabályozott egyéb, a természeti értékek és a természeti
területek védelmével kapcsolatos eljárások esetén a módosított és kiegészített 1996. évi LIII. tv. 21. és
38. §-aiban leírtak szerint kell eljárni.
(5) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokra az az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló
1957. évi IV. tv. rendelkezéseit a módosított és kiegészített 1996. évi LIII. Tv-ben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
6. § (1) Ez a rendelet …………….. lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy példányának a működési területe alapján
érintett nemzeti park igazgatóság részére történő megküldéséről a jegyző gondoskodik.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
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A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Polgármestereinek
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
2010. május 25-re összehívtuk Önöket, hogy megvitassuk a térségi hulladékgazdálkodás
továbbfejlesztésének lehetőségeit, figyelembe véve a beadott pályázatokból fakadó
kötelezettségeket. Először is engedjék meg, hogy áttekintsük helyzetünket. A 1067/2005
Korm. Határozat alapján kötött Támogatási Szerződés szerint 2009. december 31-ig be kellett
adni mindhárom Társulásnak (Győr, Sopron és Mosonmagyaróvár) 2 – 2 pályázatot, egyet a
rekultivációra, egyet a fejlesztésre. Győr ezt teljesítette, Mosonmagyaróvár és Sopron eddig a
határidőig a rekultivációsat beadta, a fejlesztésivel adós maradt. A Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságán lefolytatott februári egyeztetésen végül is a
1067-es szerződés 3. számú módosításában egyeztünk meg, ami Mosonmagyaróvár számára
2010. április 30-i, Sopron számára 2010. augusztus 15-i új határidőt jelölt ki.
A rekultivációs pályázatunk Támogatási Szerződését 2010. március 4.-én aláírtuk, annak
közbeszerzési dokumentációja elkészült, a 16/2006 MeHVM-PM Rendelet szerint
minőségbiztosításra benyújtottuk, ez sikeresen lezajlott, az ajánlati felhívások a napokban
megjelennek.
A fejlesztési pályázatunkat a módosított határidőre (2010. április 30.) beadtuk. Erről néhány
gondolatot:
• 2010. március 15.-én jelent meg a fejlesztési pályázat (KEOP 1.1.1) módosított
kiírása, ami bizonyos projektelemeknél (szelektív gyűjtés, megelőzés, gyűjtőszigetek,
stb.) a támogatási intenzitást 70%-ról 85%-ra emelte. Ezzel a beadott pályázatunk
támogatási intenzitását 77,86%-ra tudtuk kihozni, megtakarítva 328 MFt-ot a
Társulásnak.
• Át kellett gondolnunk és külső szakértő céget kellett bevonnunk a fejlesztés
üzemeltetési koncepciójának kialakításába. Erről később részletesen.
• A beadott pályázat fő jellemzői:
- Összes költség:
4.175.821.000 Ft
- Kért támogatás:
3.251 282 072 Ft
- Önerő igény:
924 538 928 Ft
Gyűjtősziget: 286 db – minden településen
Gyűjtőudvar: 11 db (Beled, Csorna, Halászi, Jánossomorja, Kimle, Kóny, Lébény,
Mosonmagyaróvár, Rajka, Szany, Veszkény)
Átrakó állomás – nem lesz
Válogató mű, komposztáló, mechanikai előkezelő a lerakó mellett Jánossomorja
Önkormányzatától vásárolandó 4 ha területen
A szükséges önerő biztosítása: 424 538 928 Ft a Társulás és a tag önkormányzatok vállalásai
alapján számlapénzzel és banki hitelszerződéssel igazolva + 500.000.000 Ft a fejlesztett
rendszer üzemeltetésének koncessziós díjából. (Az üzemeltető később lesz kiválasztva
közbeszerzéssel, de a kiírás alapfeltétele minimum 500 MFt koncessziós díj megfizetése
három részletben, két év alatt. A koncesszió időtartama 15 év. (2012-2027)
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A tervezett üzemeltetés bemutatása:
A fent említett tanulmányban pontosan körvonalazták azokat a feladatokat és megoldási
módokat, amelyek alapján ki tudtuk alakítani üzemeltetési elképzelésünket. Az
önkormányzatoknak a Hulladékgazdálkodási törvény szerint az alábbi közszolgáltatásokat
kell megszervezni és működtetni:
• Hulladék begyűjtése és elszállítása
• Hulladék kezelése (szelektíven gyűjtött hulladékoknál, és kommunálisnál)
• Hulladék ártalmatlanítása (elégetés, végső lerakás, stb)
A Társulás 70 tagtelepülése rendelkezik az első pont szerinti gyűjtési és szállítási
közszolgáltatással, ezt a Rekultív Kft. látja el, a szerződések jellemzően 2012-2013-ban
járnak le. A pontos listát mellékeljük, már most kérjük a településeket, hogy ezeket az esetleg
lejáró szerződéseket az itt megfogalmazott elveknek megfelelően, illetve a május 25-i
Társulási Gyűlésen kialakított koncepció szerint hosszabbítsák meg, vagyis semmiképpen
sem további időtartamra, mint 2012. december 31. Jelezzük, hogy a törvény lehetőséget ad a
szolgáltatás társulás általi megszervezésére is.
A tagönkormányzatok a fenti második bekezdés szerinti - a szelektív gyűjtés, szállítás és
válogatás, kezelés - közszolgáltató kiválasztásának (közbeszereztetésének) és
szerződéskötésének jogát a Társulásra átruházták a jelenleg hatályos Társulási Megállapodás
értelmében. Ezt a közszolgáltatót a Társulás választhatja ki közbeszerzéssel, amikor a
beruházásunk elkészül.
Végül az önkormányzatok fenti harmadik bekezdésben szereplő hulladék ártalmatlanítási
közszolgáltatásának megszervezése jelenleg pontatlan, 2012-től nem megoldott. A
jánossomorjai lerakó az uniós normáknak teljes mértékben megfelel, gyakorlatilag ez tudja
egyedül befogadni az ártalmatlanításra kerülő hulladékot. Ennek földterülete Jánossomorja
Önkormányzatáé, felépítményei Csorna, Jánossomorja és Mosonmagyaróvár városok
tulajdona. A három város önkormányzata 35 évre üzemeltetésre átadta ezt a Rekultív Kft.nek, így a Kft jogosan fogadta be a települések hulladékait. De ez az állapot a
Hulladékgazdálkodási törvény miatt jogszerűen csak 2012 végéig áll fenn. Ezt követően
közbeszerzéssel kell kiválasztani az új települési hulladék lerakásának üzemeltetőjét, de a
többi hulladék lerakására a Rekultív Kft. továbbra is jogosult. Ezt a helyzetet tisztázni kell és
meg kell oldani.
2012 –t követően a három tulajdonos önkormányzat jogosult lesz a saját hulladékának a
lerakására és ők –mint tulajdonosok – határozhatják meg, hogy még ki rakhat ide le
hulladékot. Tárgyalásokat folytattunk a három település vezetőjével (Csorna, Jánossomorja és
Mosonmagyaróvár) ők hajlanak arra, hogy egy egységes rendszer kialakítása érdekében a
Társulásra bízzák a hulladék ártalmatlanításának a közszolgáltatását is, vagyis üzemeltetésbe,
esetleg tulajdonba adnák a Társulásnak a lerakót.
A Fejlesztési Igazgatósággal megtárgyaltuk a helyzetet és kidolgoztattuk a Társulás
üzemeltetési koncepcióját, melyet a Társulási Tanács 2010. április 20-i ülésén elfogadott, és
ami megteremtette annak a lehetőségét, hogy a fejlesztési pályázatunk koncepcionálisan
összeálljon, beadhatóvá váljon. Ennek lényege, hogy a Társulási Megállapodásunkat még
egyszer módosítani szükséges két alapvető ok miatt:
Az első ok, hogy kezelhetetlen a társulás tagjainak osztatlan közös tulajdona a Társulási
vagyonban. Ebben az esetben ugyanis a Társulás a 70 tagönkormányzat nevében jár el, de
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ténylegesen nincs tulajdona. Ez például azt jelenti az Általános Forgalmi Adó visszaigénylése
kapcsán – amit ebben a pályázatban meg kell tennünk – mind a 70 önkormányzattól
felhatalmazást kell kérni arra, hogy szerződéseket a Társulás aláírhassa a nevükben, és az
ÁFÁ-t visszaigényelhesse helyettük. Minden beruházási számlát 70 részre kell szedni és
egyenként minden önkormányzatra könyvelni. Ez gyakorlatilag megoldhatatlan, jogszabály
módosítást követően 2010. január 1-től megvan a jogi lehetősége annak, hogy a Társulás saját
nevében tulajdont szerezzen és ÁFA visszaigénylő legyen.
A másik ok, hogy nem létezhet két üzemeltető a gyűjtés szállítás feladataira. Mint említettem,
jelenleg a Rekultív Kft. végzi a hagyományos gyűjtés és szállítás közszolgáltatását a jelenlegi
szerződések lejártáig, a pályázat sikeres megvalósítása esetén pedig közbeszerzéssel ki kell
választani egy üzemeltetőt a szelektív gyűjtés és szállításra. Mivel a Rekultív szerződések
2012 -2013-ban járnak le és a beruházás is addigra fejeződik be, lehetőség van ezek együttes
megpályáztatására, de csak akkor, ha a tagtelepülések erre a Társulást felhatalmazzák. Ehhez
kérjük a Társulási Megállapodás újabb módosítását. Javasoljuk, hogy a települések
valamennyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási feladatukat ruházzák át
Társulásra, egyetlen kivétellel, ez pedig a rendeletalkotás.
Ebben az új rendszerben a Társulás munkaszervezetét kiegészítjük 3-5 fő alkalmazottal, akik
a beruházásokat és a fejlesztést koordinálják, ellátják a települések helyett a
hulladékgazdálkodási
közfeladatokat,
elkészítik
a
térség
egészére
érvényes
hulladékgazdálkodási tervet, fejlesztési tervet, koncepciót, ezeket folyamatosan karbantartják,
aktualizálják, tartják a kapcsolatot a közszolgáltatókkal, részletesen beszámolnak a
településeknek a hulladékgazdálkodás őket érintő valamennyi részletéről, stb.
Ezt a koncepciót fogadta el a Társulási Tanács és adtuk be pályázatunkban. Az egységes
gyűjtést, szállítást és kezelést koncesszióba adnánk, egyenlőre 15 évre, amiért minimum 500
MFt-os koncessziós díjat kérünk. Ez lesz a fedezete az önerőnk felének. A lerakó
üzemeltetését is szeretnénk koncesszióba adni, mihelyt a három tulajdonos önkormányzattal
és a Rekultív Kft.-vel fel tudtuk oldani a lerakó körüli jelenlegi problémákat (35 év helyett
csak 2012-ig jogosultak az üzemeltetés egy részére). Ennek a koncessziós ideje 20-30 év, és
itt gondoskodni kell a lerakó hosszú távú üzemeltetése mellett annak fejlesztéséről, új lencsék
megnyitásáról is, ami milliárdos tétel.
Összefoglalva azt szeretnénk, hogy a Társulás legyen a térség komplex
hulladékgazdálkodásának a gesztora. Ehhez kérjük a felhatalmazásukat.

Mosonmagyaróvár, 2010. május 18.

Dr Árvay István
elnök
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MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei,
Település
Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonszolnok
Mosonmagyaróvár
Püski
Rajka
Ujrónafő
Várbalog
Acsalag
Babót
Bágyogszovát
Barbacs
Beled
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Czakóháza
Csorna
Dőr
Edve
Enese
Farád
Fehértó

Cím
Győri u. 18
Szabadság u. 50.
Felszabadulás u. 81.
Kossuth u. 86.
Szabadság u. 2.
Sérfenyő u. 57.
Árpád tér 1.
Kossuth u. 38.
Fő út 42.
Fő u. 134.
Szabadság u. 39.
Úttörő u. 3.
Felszabadulás u. 114.
Szabadság u. 32.
Fő u. 47.
Fő u. 16.
Fő tér 2.
Rákóczi u. 6.
Felszabadulás u. 1.
Fő u. 44.
Fő u. 11.
Felszabadulás u. 5.
Szabadság tér 1.
Szabadság u. 2.
Felszabadulás u. 1.
Fő u. 45.
Fő u. 47.
József A. u. 1.
Kossuth u. 5.
Rákóczi u. 137.
Szabadság u. 59.
Dózsa Gy. u. 47.
Fő út 23.
Kossuth u. 1.
Fő u. 34.
Szt. István tér 22.
Petőfi u. 3.
Petőfi út 60.
Szabadság u. 25.
Fő u. 21.
Dózsa tér 5.
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Irányító szám
9177
9223
9232
9225
9235
9226
9211
9228
9178
9222
9241
9182
9181
9234
9155
9221
9233
9231
9167
9245
9200
9235
9224
9244
9243
9168
9351
9145
9169
9343
9162
9134
9324
9167
9165
9300
9147
9343
9143
9321
9163

Győrsövényház
Jobaháza
Kisfalud
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mihályi
Osli
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábasebes
Rábatamási
Rábcakapi
Sopronnémeti
Szany
Szárföld
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vadosfa
Vág
Vásárosfalu
Veszkény
Zsebeháza

Petőfi u. 100.
Fő út 21.
Kossuth u. 61.
Rákóczi u. 30.
Széchenyi u. 30.
Kossuth u. 42.
Fő út 139.
Kisfaludy u. 19.
Fő u. 9.
Kossuth u. 81.
Alsó út 2.
Szabadság u. 15.
Hunyadi u. 43.
Kossuth u. 129.
Ady u. 1.
Széchenyi u. 2.
Szt. István u. 42.
Fő u. 88.
Petőfi u. 22.
Kossuth u. 5.
Fő u. 16.
Hunyadi tér 3.
Kossuth u. 40.
Fő út 24.
Kossuth u. 19.
Templom u. 8.
Fő út 10.
Fő u. 63.
Béke u. 4.

9161
9323
9341
9144
9169
9346
9164
9342
9354
9345
9311
9324
9313
9344
9146
9327
9322
9165
9325
9317
9353
9326
9312
9165
9346
9327
9343
9352
9346

az önkormányzatok, mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) elhatározták,
hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) által meghatározott társulási jog
alapján, Mosonmagyaróvár és térségének hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására,
valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös
cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre,
és biztosítják annak működési feltételeit. A társult Önkormányzatok tulajdoni viszonyait,
költségviselését a jelen Társulási megállapodás 1. számú Melléklete tartalmazza.
PREAMBULUM
Tagok 2005 április 14.-én Társulási Megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer ellátása, fejlesztése
érdekében az Európai Uniótól igényelhető támogatást vegyenek igénybe, megteremtve ennek
gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeit.
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Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával, kiemelten a Mosonmagyaróvár Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer ellátása érdekében, az Európai Uniótól igényelhető
támogatással kívánnak nagytérségi hulladéklerakó és elbánó rendszert létrehozni, valamint az
ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával, kiemelten a Mosonmagyaróvár Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Rendszer ellátása érdekében, az Európai Unió Kohéziós Alapjából
igényelhető támogatással kívánnak hulladéklerakó és elbánó rendszert létrehozni, valamint az
ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.
A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában, a
működő létesítmények üzemeltetését pedig az osztrák tulajdonú Rekultív Környezetvédelmi és
Hulladékhasznosító Kft. látja el. AA Tagok ebben elhatározták, hogy Kközös tevékenységüket
olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják a
Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon
biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság számára. Tagok ezen
megállapodásukat 2009. július 1. napján a jogszabályi követelményeknek és az aktuális
pályázati konstrukciónak megfelelően módosították, majd 2010. évben, újabb jogszabályi
módosulás és közös hulladékgazdálkodási feladataik még szorosabb összehangolása
érdekében jelen megállapodás szerint módosítják. E cél elérése érdekében Tagok
konzorcionális megállapodás keretében 2004-ben az EU KA pályázatán történő részvétel
érdekében már megkezdték az előkészületeket, jelen Társulási megállapodás ezen
együttműködési szándékuk megerősítésére, folytatására is szolgál.
A fenti Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem
rendelkezntek elegendő saját forrással, ezért a megvalósításhoz hazai, illetve nemzetközi
támogatást kívánnak igénybe venni. igénybevételével lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az
Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai
Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan regionális beruházási
projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához.
Tagok saját forrásaik kiegészítése, hulladékgazdálkodási feladataik megfelelő szinten történő
ellátása céljából, igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap pénzügyi eszközeit, s e cél
megvalósítása érdekében Önkormányzati Társulás létrehozását határozták el.
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, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő
Tagok feladat- és határkörének ellátására a Ttv. 16. §-a értelmében. A Társulás tagjai jelen
megállapodás 12. mellékletében, a lakosságszámok arányában meghatározott tulajdoni
arányaikat, részesedésüket fogadták el és tartják fenn a Társulás fennállása idejére.

I. ALAPRENDELKEZÉSEK
A társulás neve:

Mosonmagyaróvár
Nagytérségi
Önkormányzati Társulás
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Hulladékgazdálkodási

Idegen nyelvű elnevezése: Assotiation of Municipalities for Solid Waste Management of
Mosonmagyaróvár Region
Székhelye:
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Illetékességi területe:
a társult önkormányzatok közigazgatási területe
A társulás bélyegzője:
körbélyegző
körben a társulás neve, címe
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatok működéséről szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok.
- Alaptevékenységi szakágazat:
381 101 Szilárd hulladék gyűjtése, kezelése 841106
Települési és területi helyi kisebbségi
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- Alaptevékenységi TEÁOR:
838411 Nem veszélyes hulladék gyűjtése Települési és
területi helyi kisebbségi
önkormányzatok igazgatási tevékenysége
A Társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
− a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése,
− a települések hulladék gyűjtésének, szállításának, kezelésének és ártalmatlanításának a
elbánásának javítása kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása,
− a települések hulladékgazdálkodásának javítása érdekében a szükséges tanulmányok
elkészíttetése,
− a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, (pályázatok benyújtása,
menedzselése, a beruházások bonyolítása, a szükséges kivitelezési és szolgáltatási
szerződések megkötése, felügyelete)
− a hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása – hulladékkezelési közszolgáltatás
szervezése, fenntartása – a projektben történő megvalósulásának időpontjától kezdve
a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer projekt menedzselése az önkormányzatok
oldaláról, ennek megfelelően a lebonyolításban való részvétel.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat:
902113

Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:
332000
381101
381102
381103
381104

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Egyéb nem ves1zélyes hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
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381201
381202
382101
382102
382103
382200
383201
383202
383203
390001
390002
390005
429900
431100
431200
431300
432100
432200
432900
433100
433200
433300
433400
433900
439100
439900
452000
682002
702100
702200
811000
841112
841401
841901

szállítása, átrakása
Egészségügyi és más veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
Felszíni víz szennyeződésmentesítése
Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
Egyéb máshová nem sorolható építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, központi fűtés-, légkondícionáló szerelés
Épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építmény üzemeltetés
Önkormányzati jogalkotás
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Típus szerinti besorolása:
- A tevékenység jellege alapján: A költségvetési szervek jogállásáról, és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján közszolgáltató közüzem
-közüzem
- A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: önállóan működő költségvetési
szerva Ttv. 17. § (1.) bekezdése alapján jogi személyiséggel rendelkező társulás,
amelynek működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni
Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve,
OkiratotTársulási megállapodást aláíró 70 Önkormányzat.
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székhelye:

az

Alapító

Törvényességi ellenőrzési szerve: a Ttv. 20 §-a szerint a székhely szerint illetékes NyugatdDunántúli Regionális ÁllamigazgatásiGyőr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: az Alapító OkiratTársulási
megállapodás VIII/1.3 pontja tartalmazza.
A Társulás az Alapító Okiratban megjelölt alaptevékenységen kívül más tevékenységet
nem végez, kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A Társulás nem rendelkezik jogi személyiségű szervezeti egységekkel.

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás határozatlan időre alakul. , de legalább a KEOP projekt során létrehozandó,
Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházási szakaszának
teljes befejezéséig és az azt követő fenntartási, üzemeltetési időszakra jött létre.
Illetékességi területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek és az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)292/2009 (XII. 19.) Kormány rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 12. § (3.) bekezdés b) pontjának8. §-ának megfelelően a Társulás önálló jogi
személyiséggel rendelkezikő, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmaznihelyi önkormányzati költségvetési szerv.
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.
§ (2.) bekezdés és az Ámr. 14. § (1.) bekezdés b) pontja szerint önállóan működő
költségvetési szerv.

A Társulás gazdálkodási, különösen pénzügyi-gazdasági feladatait Mosonmagyaróvár Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv látja el, jelen társulási megállapodásban és alapító okiratbanmeghatározottak szerint. ,
az Ámr.-ben, továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Áhsz.)
foglaltak és az Ámr. 14. § (6.) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás alapján.
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban meghatározott
keretek között, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
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83/A. §-a alapján az Áht. 87. § és 90-100/E. §.ai, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)292/2009 (XII. 19.) kKormány- rendeletben foglaltak
szerint látja el.
A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazásuk
alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét.
Társult Települési Önkormányzatok, mint felügyeleti szerv megbízásából a Társulási Tanács
elnöke a Társulás képviseletében intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál
a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése végett, valamint a Nyugatdunántúli Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal részére az aláírást követő 15 napon belül megküldi törvényességi
észrevételezés céljából a társulási megállapodást tartalmazó Alapító Okiratot, valamint a
Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet. A Megyei Közigazgatási Hivatal harminc
napon belül törvényességi észrevételt tehet.

IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI
IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a
hazai irányadó jogszabályokat, különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban Ötv.) és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit veszik figyelembe.
Az Ötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű
igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával
közelíti meg a feladatokat, és a kötelezően megoldandó feladatok között a
hulladékgazdálkodást, illetve annak minőségét kiemelten kezeli.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok alkalmazása
mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése és alkalmazása
szükséges. Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a
településekhez tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági tájékoztatást – részletesen a
szerződés XIV. fejezetében –, illetve az adott településhez, régióhoz kötődő lakossági civil
szervezetek közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba. Az együttműködés céljai között a
rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a lakosság bevonása a teljes pályázati,
beruházási és működtetési folyamatba.
Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése érdekében,
önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében igénybe
vehető támogatásra.
Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer
elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött.
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A Ttársulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere
érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati
érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely
szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne.
Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a hazai KA előírásokat, a kapott
támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget
kell tenniük a támogatási szerződésben foglalt mindennemű, például törlesztési,
adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi
kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.
Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő
jogszabályalkotás (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár
módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához.
Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési
szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára
(rendeletekre) is.
IV/2. A Ttársulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, és a
létrejövő rendszer üzemeltetése keretében a települési szilárdhulladék gazdálkodási feladatok
ellátása, tagi önerő biztosítása érdekében kötik meg szerződésüket, tagi önerő biztosítása
érdekében kötik meg szerződésüket, hozzhozzáák létre szervezetüeiket. A Társulás Mműködési
ük időtartama alatt, az alábbi együttműködési kötelezettségeket vállalják: annak keretében a
közösen létrehozott, illetve a KA rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi
feladatok teljesítését vállalják:
IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén:
−
−
−

−

−

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással., ami kiterjed a hulladékkezelési
közszolgáltatások megszervezésére és fenntartására
Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők.
Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva,
az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a
rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő
joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi
kötelezettségeiket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat
határidőre teljesítik.
Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen szerződésben, és
különféle pályázati előírásokban a BM Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt
rendelkezéseket.
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a
közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.), a hatósági árszabályozás előírásait,
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−
−

valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes
szabályait megállapító rendeletekre.
Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére
vagy annak biztosítására.
A Tagok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) saját
forrás részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal szemben
fenntartják a kiválással okozott károkért való kártérítési igényüket.

IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok hulladékgazdálkodási
feladatainak ellátására;
a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése;,
így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel;
Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének biztosítására;
a projekt kidolgoztatása;
a fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség feltételeinek egyeztetése, közös
megvalósítása
a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
költségfelosztás elfogadása a települések között;
szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;
civil szervezetek bevonása;
pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem
támogatható a KA-ból);
szakértői munka koordinálása;
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán.

IV/2.3. Műszaki területen:
−
−
−
−
−
−

a szilárdhulladék – mennyiség jövőbeli alakulásának felmérése,
a meglévő felmérések aktualizálása,
gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása,
egységes hulladékgyűjtési rendszer kialakítása,
szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás bevezetése, hulladékudvarok,
hulladékszigetek kialakítása, üzemeltetése
nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep létesítésefejlesztése, üzemeltetése,
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−
−
−

környezetvédelmi előírásoknak
rekultivációja,
átrakóállomások létesítése,
komposztálók létesítése.

nem

megfelelő

hulladéklerakók

bezárása,

IV./2.4. A Társulás tulajdonszerzéseaz alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:
Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében megvalósuló létesítmények,
beszerzett eszközök, vagyoni értékű jogok a Társulás tulajdonába kerüljenek. Az így
megszerzett vagyon oszthatatlan, arra a Tag annak kiválása esetén sem tarthat igényt, csupán
a Társulás jogutód nélküli megszűnése esetén.
Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében megépülőmegvalósuló
létesítmények, beszerzett eszközök, vagyoni értékű jogok a Társulás tulajdonába kerüljenek.
Az így megszerzett vagyon oszthatatlan, arra a Tag annak kiválása esetén sem tarthat igényt,
csupán a Társulás jogutód nélküli megszűnése esetén. az abban érintett és kedvezményezett
települések osztatlan közös tulajdonába kerüljenek oly módon, hogy azon társult
önkormányzatok, amelyek az önerő megfizetéséből – bármely oknál fogva – részt nem
vállaltak, tulajdonjogot sem szereznek. A létrejövő közös tulajdoni részarányok mértékét,
megoszlásának kialakítását a Tagok a beruházáshoz történő hozzájárulások arányához
igazítják. A részarányok kialakításánál a Tagok figyelembe veszik az eddig már működő,
üzemelő létesítmények egész projekthez viszonyított tulajdonjogi értékét olyan rendszerelemek
kialakításánál, melyek meglévő létesítmény rendszerek fejlesztésével vagy bővítésével jönnek
létre.
Ezen részarányos tulajdonjogi megosztás is irányadó a létesítmények karbantartásának,
bővítésének, és a már meglévő hulladéklerakók helyreállítási költségeinek megállapítása
tekintetében.
Jelen okiratban vállalt feladatok ellátása során, a Társulás céljainak elérése érdekében,
Tagok a projekt keretében a folyamatos tervezés és felmérések alapján, előreláthatóan az
alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:

Tervezett létesítmény

db

Központi komplex hulladékkezelő központ fejlesztése:
1
-Válogatómű
-mechanikai-biológiai előkezelő
-komposztáló bővítése
-építési törmelékfeldolgozó
-inert hulladéklerakó
Átrakóállomás:
2
-átrakóállomás
-zöldhulladék komposztáló
-átmeneti inerthulladék tároló
Hulladékudvar:
27
Szelektív hulladékgyűjtő sziget:
224
A Társulás a jelen megállapodás XXX … fejezetében meghatározott keretek között, önállóan
jogosult a tulajdonába kerülő vagyontömeg hasznosítására a Társulás működésének
időtartama alatt. A Társulás megszűnése esetén a tagokat a Társulás vagyonából, a KEOP
27

projekthez biztosított –a jelen Társulási megállapodás 12. számú mellékletében meghatározott
– stulajdoni hányaduk ajátalapján számított forrásuk arányában illeti meg tulajdoni
részesedés illeti meg. .

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás iránti
kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal
nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezett munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok
tudomásul veszik a KA, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat.

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
Társulás pénzügyi, gazdasági feladatait Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el a vele kötött megállapodás alapján. Pénzeszközeit a Társulás
elnöke által nyitott bankszámlán kezeli:
Hitelintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: ……………………………
A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)292/2009
(XII. 19.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásai
alkalmazandók.
A Társulás pénzeszközeit bankszámlán tartja, melynek adatait az illetékes hatóságoknak be
kell jelenteni.
A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll., mely
a Tagok közös döntése alapján a létrejövő beruházás vagyonával egészülhet ki, melyek a
Társulás céljának megvalósítását szolgálják.
V/1. A Társulás bevételei:
a, Induló vagyon: A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás
képezi. Az alapító vagyon összege a települések lakosságszám-arányához igazítottan 40
Ft/év/fő, összesen 4.687.200,- Ft.
ab) Működési hozzájárulás: A Társulás tagjai a Társulás, mint költségvetési szerv
működésének forrásait saját költségvetésükből, a KSH által hivatalosan közzétett, tárgyévet
megelőző évre megállapított lakosságszám-arányosan működési hozzájárulás megfizetésével
biztosítják.
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A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi. Az alapító
vagyon összege a települések lakosságszám-arányához igazítottan 40 Ft/év/fő, összesen
4.687.200,- Ft.
A működési hozzájárulás mértéke 2008. évtől minimálisan 200 Ft+ÁFA/fő/év. A működési
hozzájárulás mértékének változtatására a Társulási Tanács jogosult határozatot hozni, ami
akkor lép hatályba, ha azt a Társulást Települési Önkormányzatok Gyűlése elfogadja.
2005. évben és a további években Tagok működési hozzájárulás fizetésére vállalnak
kötelezettséget, melynek összege 130 Ft/év/fő (nettó összegek). A működési hozzájárulás
összege 20086. évtől minimálisan 200170 Ft + Áfa/fő/év./fő.
Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló
összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési hozzájárulás
mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával.
Az egyes Tagok működési hozzájárulásának tárgyévre esedékes pontos mértékét a Társulási
Tanács külön határozatban rögzíti és tárgyév március 31-ig közli a tagokkal. .
Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás megalakulásától
számított 30 napon belül, a működési hozzájárulás összegét folyamatosan, minden év március
31. napjáig (2005. évben október 31. napjáig) kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.
Tagok a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját
költségvetési rendeleteikben biztosítják.
bc) Belföldi és nemzetközi támogatások
A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások,
mely támogatási összeget – Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a
Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.
d, Tagok önerő fizetése az 1. számú melléklet szerint
ce) Koncessziós díjak
f, Egyéb bevételek
1. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
2. egyéb pályázati bevételek

d) A Társulás gazdasági tevékenységet nem végez.
A Társulás elnöke a Társulás bevételeit és kiadásait egy erre elkülönített számlán köteles
nyilvántartani. A Társulás Elnöke a Társulás gazdálkodásáról a vonatkozó jogszabályok
szerint A számláról részletes kimutatást köteles készíteni és évente legalább egyszer a Társult
Települési Önkormányzatok Gyűlésének beszámolni. , illetve a Tagok kérelmére bármikor a
Tagok rendelkezésére bocsátani.
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A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését a Társulási Tanács t
végzi. Települési Önkormányzatok Gyűlése végzik. Szükség esetén a Ezen túlmenően a
Társulási Tanács szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.
A fentieken túlmenően a Tagok egyéb – a projekt megvalósulásával kapcsolatos –
vagyontárgyakat a Társulás rendelkezésére bocsáthatják.
A tagi önkormányzatok Társulásba bevitt/átadott vagyonát a társuló önkormányzat
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös vagyona,
arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni
kötelesek.
V/2. A projekt keretében megvalósuló létesítmények tulajdonjoga:
A projekt keretében a Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását tervezik:

Tervezett létesítmény

db

Központi komplex hulladékkezelő központ fejlesztése:
1
-Válogatómű
-mechanikai-biológiai előkezelő
-komposztáló bővítése
-építési törmelékfeldolgozó
-inert hulladéklerakó
Átrakóállomás:
2
-átrakóállomás
-zöldhulladék komposztáló
-átmeneti inerthulladék tároló
Hulladékudvar:
27
Szelektív hulladékgyűjtő sziget:
224
Amennyiben a tagi önkormányzat a Társulás felé vállalt valamely fizetési kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, úgy a Társulás a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosult.
A projekt keretében megvalósuló, fent felsorolt vagyontárgyak, létesítmények a beruházási
szakasz lezárultával a Társulás azon Tagjainak – a projekthez biztosított saját forrásuk
arányában meghatározott – közös tulajdonába kerülnek, amelyek a projekthez lakosságszámarányosan biztosított saját forrásukkal hozzájárultak.
A létesítmények felett tulajdonjoggal rendelkező Tagok felhatalmazása alapján nevükben,
mint tulajdonközösség nevében a Társulás jogosult a közös tulajdonban lévő vagyontömeg
hasznosítására a Társulás működésének, fennállásának időtartama alatt.

VI. DÍJPOLITIKA
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A Társulás pályázatokban kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződés megállapodás IV.
pontjában megfogalmazott feladatok közül a működtetés gazdasági alapjainak
megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének ellátásához,
illetve a közszolgáltatás igénybevételéhez egységes díjpolitikai elveket dolgoz ki. Ennek
alapján kerül sor a díjak megállapítására, amelyet az egyes önkormányzatok a saját
díjmegállapításuk során kötelező jelleggel alkalmaznak.
A Társulás az alábbi díj (tarifa) politikát kívánja érvényre juttatni:
A díjak megállapításának alapjául a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
25.§ (4) bekezdése, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormány. rendelet
3. §-a szolgál.

Az egyes önkormányzatok díjmegállapítási hatásköre a Társulásra nem ruházható át., ezért
Aa Tagok (önkormányzatok) kötelesek az pályázatokban kimunkált egységes díjmértékből
ból kiindulva, a Társulási Tanács javaslata alapján, saját hatáskörben, önkormányzati
rendeletükben a közszolgáltatási díjakat évente megállapítani.ására, Ezekre nézve amellyel
kapcsolatban az adott projekt keretében megvalósuló berendezéseket üzemeltető, koncessziós
közbeszerzési eljárás során kialakított díjpolitika és díjmérték, tagi önkormányzatok által
meghatározott gazdasági társaság Alapító Okiratában, ésvalamint a Tagok eddigi
együttműködése során kötött megállapodásokban megfogalmazott díjképzési elvek az
irányadók.
JelenA Társulási Megállapodásban és Alapító okiratban rögzített díjpolitikai alapelvek
szerint a közszolgáltatási z üzemeltetési díj három négy fő tényezőből áll össze:
a) A koncesszisó szerződéssel kiválasztott szolgáltató működési költségeinek
(üzemeltetés, fenntartás) Egységes üzemeltetési és karbantartási költség (az átadott
vagyontárgyak üzemeltetésére)elismert díja
b) Helyi költségek (a települések eltérő adottságait tükrözhetii) díjai
c) A szolgáltató által a Társulásnak fizetendő szolgáltatás díja, mely arányos a
működtetett vagyon amortizációjával és fedezi a Társulás működési
költségeit.közművagyonra eső amortizáció
d) A projekt megvalósításának egyéb költségei
A vagyonra jutó amortizációt, a rekultivációs és utógondozási költségeket, a projekt
megvalósításának költségeit a díjakba beépítve kell megképezni, amelyről a Társulás tételes
kimutatást köteles vezetni. a befolyt összegeket elkülönítve kell kezelni. Az így létrejött
alapokatt csak a rendszerelemek pótlására, illetve a jogszabályban előírt rekultivációs és
utógondozási feladatokra lehet felhasználni.
A rendszernek önfenntartónak kell lennie, azaz élettartama alatt meg kell képezni félre kell
tenni a pótlásához szükséges alapokat. (esetleges továbbfejlesztéséhez szükséges alapokat).
Ugyanakkor fontos, hogy a díj megállapítása során ne hárítsunk a lakosságra aránytalanul
nagy terhet. Ennek megfelelően az amortizáció beépítését a költségek közé fokozatos
díjemeléssel tartjuk elképzelhetőnek.
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A Társulás, mint Vagyonkezelő köteles biztosítani, hogy a megképzett, a fenti feladatokra fel
nem használt tartalék és kamatai, pénzeszköz, vagy rövid lejáratú értékpapír formájában,
mindenkor rendelkezésre álljanak.
A Társulás Tagjai már most megállapodnak abban, hogy a Társulás azon Tagjai
vonatkozásában, amelyek a projekthez az 1. mellékletben meghatározott mértékben
lakosságszám-arányosan biztosított saját forrásukkal nem járultak hozzá, az önerővel a
projektet támogató Tagoktól az alábbiak szerinti,, eltérő díjpolitika kerül meghatározásra:
A projekthez saját forrással hozzá nem járult Tagok által az íily módon eltérően
meghatározott díjnak fedeznie kell az alapdíjon felül a be nem fizetett tagdíj, önerő,
projektköltségek meghatározott részét., amelynek megfizetésére a Tagok jelen Alapító
OkiratTársulási megállapodás elfogadásával is kifejezett kötelezettséget vállalnak. .
A Tag önkormányzat vállalja, hogy megfizeti a szolgáltató részére a javasolt díj és az általa
ténylegesen megállapított díj különbözetét.
Amennyiben a tagi önkormányzat fentiekben vállalt fizetési kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget, úgy a Társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő
15. naptól azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosult. Amennyiben a székhely
önkormányzat nem tesz eleget a vállalt fizetési kötelezettségnek, úgy a Társulási Tanács új
székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a
korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be a fentiekben
meghatározottak szerint.

A díjpolitika kialakításánál az önkormányzatok figyelembe veszik a Tagok eddigi saját
hatáskörben kialakított ár- és szolgáltatási rendszerét.
A díjmegállapításnak ki kell terjednie a közszolgáltatás teljesítésének gyakoriságára és
módjára, a teljesítés helyének és a díjfizetési feltételeknek, illetve módoknak a
megállapítására. A közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, a
szennyező fizet elvet és a keletkező hulladék mennyiségét figyelembe véve kell
meghatározni.
Tagok jelen megállapodásban kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósulását
követő közszolgáltatás igénybevételéhez – az európai uniós követelményrendszerre és a
fokozatosság elvére figyelemmel, továbbá a társulás által érintett települések lakosságának
arányos teherviselése érdekében – a fentiek figyelembe vételével egységes díjpolitikai elveket
dolgoznak ki, és ezen egységes díjpolitikai elvek alapján kerül sor a díjtarifa megállapítására,
melyet az egyes önkormányzatok saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kiindulási
alapként, iránymutatóként alkalmaznak.
Az eltérő adottságokra tekintettel az egységes díjtól való eltérés lehetséges elveit,
mérőszámait Tagok beépítik egy egységes díjpolitikába.
VII. ÜZEMELTETÉS
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VII. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK, ÜZEMELTETÉS
A, Átruházott hatáskörök:
A Tagok vállalják, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatásköreiket –törvény által
meghatározott feltételekkel, jelenleg érvényben lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződéseik lejáratát követően, illetőleg a projekt befejezését követően a projekt keretében
megvalósuló létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos újonnan ellátandó közszolgáltatási
feladataik ellátását (így különösen a hulladék hagyományos és szelektív gyűjtését, szállítását,
kezelését, valamint a hulladék ártalmatlanítását) – figyelemmel az Ötv. 10. § (1.) bekezdésére
is – a Társulásra ruházzák á az alábbiak szerint:
1.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív, tervezési és jogszabály előkészítési
feladatokat, így különösen: a hulladék keletkezésének megelőzésére, mennyiségének és
veszélyességének csökkentésére vonatkozó tervezési és ellenőrzési, valamint kapcsolódó
szaktanácsadási és oktatási feladatok ellátását és a Társulás közigazgatási területére
vonatkozó egységes hulladékgazdálkodási terv készítését - A projekt megvalósulását követően
(várhatóan 2013. 01.01-től)
2.) A projektben megvalósuló létesítmények, illetve beszerzésre kerülő eszközök, berendezések
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezését, és ellátását, ennek keretében az
ezzel kapcsolatos közszolgáltatási szerződés(ek) megkötését (azaz ömlesztett és szelektív
módon gyűjtött hulladékok előkezelése), közszolgáltató közbeszerzés útján történő
kiválasztását - A projekt megvalósulását követően (várhatóan 2013. 01.01-től)
3.) A Társulás tagjainak közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladékok
begyűjtésének és elszállításának megszervezését, és ellátását, ennek keretében az ezzel
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés(ek) közbeszerzési eljárást követő megkötését (az egyes
tagönkormányzatoknál jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződések megszűnését követően,
de legkorábban a projekt megvalósulásától, azaz várhatóan 2013. 01.01-től)
4.) A Társulás tagjainak közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladékok
ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatás megszervezését és ellátását, ennek keretében
az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárással kiválasztott közszolgáltatási szerződés
megkötését (a jánossomorjai lerakó üzemeltetésére vonatkozó jelenleg hatályos üzemeltetési
szerződésnek a települési szilárd hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó részének
megszűnésétől (azaz előreláthatólag 2012. október 18-tól)
B, Üzemeltetés

TTagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak szerinti
üzemeltetésére, az alábbiak szerint:
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Tagok felhatalmazzák a Társulást arra, hogy a projekt keretében megvalósuló, a Tagok
Társulás kizárólagosTársulás kizárólagosa osztatlan közös tulajdonába kerülő nagytérségi
hulladékgazdálkodási rendszer egységes működtetése és a kapcsolódó közszolgáltatások
ellátása érdekében közbeszerzési eljárással t folytasson le, és annak eredményeként saját
nevében megkösse a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést
Rekultivációs utógondozást vállalja . A Tagok továbbá vállalják már most, hogy a projekt
keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével kapcsolatban ellátandó közszolgáltatási
feladataikat (így különösen a hulladékkezelést, a szelektív hulladékgyűjtést, a hulladék
hagyományos gyűjtését és elszállítását, a hulladék ártalmatlanítását) – figyelemmel az Ötv.
10. § (1.) bekezdésére is – a Társulásra ruházzák át.

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben
állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. A Társulás irányító szerve:
2.2.
A Társulás felügyeleti szerve:
Önkormányzatok

Társulási Tanács
Társult Települési

Gyűlése
3.3. A törvényességi ellenőrzés szerve:
Győr-Moson-Sopron Megyei
KözigazgatásiNyugat-d Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Hivatal
4.2.A Társulás pénzügyi szerve:
Székhely Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
Projekt Végrehajtási Irányító
5.3.A KA projekt végrehajtó szerve:
Szervezet (PIU)
(PVSZ)
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Társulás tagjai – Társulási Megállapodás
Minden alapvető kérdés, szervezeti, működési rend ebben szabályozott,
csak minden tag minősített szavazatával változtatható

Társulást Települési Önkormányzatok Gyűlése
Tanácskozó szervezet, alapvető döntések meghozatalára,
mint pl. Társulási Megállapodás módosítása, Társulás megszüntetése, stb.
döntési jogköre nincs

Társulási Tanács - a tagönkormányzatok által delegált 11 fő
A Társulási Megállapodásban minden fontos döntés ide delegált
Időszakonként, napirend megadásával összehívottan ülésezik

A Társulás Elnöke
A Társulási Megállapodásban megadott jogkörben
és a Társulási Tanács egyedi felhatalmazásai alapján
képviseli a Társulást

Projekt Végrehajtási Szervezet
(PVSZ)
A Társulás munkaszervezete
Felelős valamennyi döntés végrehajtásáért
Irányítja a projekteket

Projektek megvalósulása

Kiválasztott külső tanácsadó(k)

Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése (felügyeleti, ellenőrző szerv)

׀
׀
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Társulás

׀
Társulási Tanács -------------- Elnök ---------------- Társult Települései Önkormányzatok
(döntéshozó szerv)
(képviselő)
(felügyeleti, ellenőrző szerv)

׀
׀
׀
Székhely Önkormányzat------Polgármesteri Hivatal
(pénzügyi szerv)

Projekt Irányító Szervezet (PIU)
(munkaszervezet)

VIII/1. Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése
A Társulás felügyeleti, ellenőrző szerve a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése, amely
szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
A Társult Települési Önkormányzatok Gyűlését a Társulás Elnöke hívja össze a
napirend megjelölésével, legalább 15 napos határidővel.
A Gyűlés határozatképes, ha azon az 1. mellékletben meghatározott települési szavazati
mérték legalább 50 %-a képviselve van. Összehívás 154 nappal előtte, napirend
megjelölésével
Minden telelülésnek az 1. mellékletben megadott szavazati joga van.
A Gyűlést a Társulás Elnöke vezeti
A Gyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnök és két – a Gyűlésen megválasztott
hitelesítő – ír alá.
Határozatképes, ha amennyiben az 1. mellékletben megadott leadhtaó szv azat több mint
50%-a képvieslve van. Jelenléti iv, jegyzúőköbyv,
Szavazati arány van, ha
Hitelesítő Elnök és 2 kijelölt szeméyl
A Társulás felügyeleti, ellenőrző szerve a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése, amely
szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
A Társult Települési Önkormányzatok Gyűlésének hatáskörei:
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a) javaslat a Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása, módosítására a, amelyhez a
társult Önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges
b) javaslat a Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására hoz való hozzájárulás, amelyhez
a társult Önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges
c) javaslat a Társulás tagjának kizárására ól döntés, amelyhez a társult Önkormányzatok
több mint felének minősített többséggel hozott döntése szükséges
d) javaslat a Társulás megszüntetéséről döntés, amelyhez a társult Önkormányzatok
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásáról döntés, amelyhez a társult
Önkormányzatok több mint felének minősített többséggel hozott döntése szükséges
f) a Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves mérlegének
elfogadása, amelyhez a jelenlévő tagok egyszerű többséggel hozott döntése szükséges
g) a működési hozzájárulás éves mértékének megállapítása, amelyhez a jelenlévő tagok
egyszerű többséggel hozott döntése szükséges
A Gyűlés határozatait a jelen levők 1. mellékletben megadott szavazati arányának egyszerű
többségével hozza meg.
VIII/21. Társulási Tanács
A Társulás működésének döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok
képviselő-testületei által, határozatlan időtartamra delegált önkormányzati képviselők
összességéből áll.
A Társulási Tanács 119 főből áll, amely tagokat az alábbi elv szerint delegálják:
Beled Város Önkormányzata
1
Csorna Város Önkormányzata
1
Jánossomorja Város Önkormányzata
1
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
2
Csornai Kistérségi Társulás
2
Mosonmagyaróvári Kistérségi Társulás
4
. A szavazati arányt figyelembe véve Mosonmagyaróvár Képviselő-testülete 2 tagot delegál.
Beled, Jánossomorja és Csorna városok Képviselő-testülete 1-1 tagot delegál, míg
Mosonmagyaróvár Kistérség és Csorna Kistérség 2-2 tagot delegál. A Társulás tagjai az
általa delegált
A delegáló szervezet a képviselőt visszahívhatja.
A Társulási Tanács tagjának megbízatása határozatlan időtartamra jön létre, amelynek
feltétele, hogy a Társulási Tanács tagjának a képviselőtestületi tagsága/polgármesteri
megíbízatása fennálljonönkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn..
A Társulási Tanács 119 tagja mindegyikének 1 szavazata van. A képviselő és az általa
képviselt társult önkormányzat szavazati arányát a Társulásban 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.
Az egyes önkormányzatokra jutó beruházási összeg és az ahhoz igazodó szavazati jog
mértékét a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.
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Szavazni személyesen vagy a Társulási Tanács Tagja által írásban meghatalmazott eseti
helyettes képviselő útján lehet.
A Társulási Tanácsa dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Tárulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.
VIII/21.1 Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása,
díjazásánakuk megállapítása,
a.ajánlást tesz a Társulás, mint költségvetési szerv vezetőjének kinevezése,
a.b.a tagdíj és a fizetendő önerő működési hozzájárulás mértékének megállapításáraa,
a.a Tagokat terhelő egyéb kötelezettsége megállapítása,
a.c. a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint
szakértői vélemények figyelembe vételével,
d. végrehajtja a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlésének döntéseit
e. előkészíti a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlésének éves ülését
f.felhatalmazást ad a Társulást érintő szerződések megkötésére a Tag kizárásának
elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése
szükséges,
f.jelen társulási szerződés módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a
Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével
hozott döntése szükségeltetik,
f.a Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép
hatályba,
f.a Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves
mérlegének elfogadása,
f.az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatásai szerződések
megkötése,
f.
k.g.döntés minden olyan jogügyletben, amely során a költségvetésben nem
szabályozott, rendkívüli kifizetések vonatkozásában aa Társulás 1.000.000,-Ft-ot
meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget,
k.h.a megállapodásban foglalt célok megvalósításának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,
k.i. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
k.j. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében
k. a települési szilárd hulladék regionális szintű ellátására irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatási szerződések megkötése, és a szerződések teljesítésének
ellenőrzése
k.l. az átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos, illetve az átruházott
hatáskörbe tartozó döntések meghozatala
m. minden olyan döntés meghozatala, amelyet jogszabály a Tanács hatáskörébe utal,
és amely más szerv feladat- és hatáskörébe nem tartozik..
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VIII/21.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, illetve ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, továbbá ha azt a megyei regionális közigazgatási hivatal vezetője
kezdeményezi.
A Tanács első ülésén tagjai közül elnököt választ. Az elnök képviseli a Társulást. és
elnökhelyetteseket választhat.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában a Tanácsa bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés
napját megelőzően legalább 815 nappal korábban.
A Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazatok több mint felével rendelkező képviselők
személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belüli
időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Társulási Tanács Ttagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált Tagsaját maga
helyettesítésére, mely meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre
is kiterjed.
A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
A Társulási Tanács a határozatait általában a jelenlévők egyszerű többségű szavazatávalgel
hozza meg. Jelen Társulási megállapodás A VIII/21.1. /a. és, c..,d.,f.,g.,h.,i., pontokjaiban
foglalt esetekben a döntés meghozatalához Társulási Tanács jelenlévő tagjaiz összes leadható
szavazatok több mint kétharmadának szavazata szükséges.val hozott határozat szükségeltetik.
– TÚL BONYOLULT!
A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek.
A Társulási Tanács működése során az Ötv. 15. § (1) bekezdésben meghatározott minősített
többségre vonatkozó szabályok alapján kell eljárnia. E tekintetben az Ötv. 12. § (4) bekezdés
szerinti zárt ülésre irányadó szabályok is alkalmazandók.
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
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jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által
felhatalmazott személy írja alá.
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napont belül az elnök megküldi a megyei regionális
közigazgatási államigazgatási hivatal vezetőjének.
A Társulási Tanács tagjai képviselő-testületeiüknek félévente legalább egyszer beszámolnak a
Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.

VIII/21.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésena jelenlévők
2/3-os többségévelgel választja meg határozatlan időre.
Tagi önkormányzatok jelen megállapodás és alapító okirat Társulási megállapodás aláírásával
elfogadják, hogy a Társulási Tanács elnökének személyét mindenkor a Társulási Tanács
Mosonmagyaróvár város által delegáltt képviselő Társulás Tanács tagjai közül választják.
Polgármester, illetve alpolgármester elnöki tisztséget – figyelemmel az Ötv. 33/A. § (1)
bekezdésben 1.) pontjaiban foglalt összeférhetetlenségi szabályra és a 103. § III. bekezdésre
– nem tölthet be.
Az elnök megbízatása önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke egyben a Társulás, mint költségvetési szerv vezetője.
A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és
más hatóságok előtt,
a.b. a Társulás részére önálló bankszámlát nyit,
a.c. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál, a Megyei regionális
Közigazgatási államigazgatási Hhivatalnál a Társulás nyilvántartásba vétele
végett,
a.d. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
a.e. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
a.f. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
a.g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
a.h. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
a.i. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
a.j. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előír,
a.k. benyújtja a KA pályázatot a Közreműködő Szervezethez,
a.l. a támogatási szerződést a Tagok nevében aláírja,
a.m. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik,
a hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a
Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,
a.n. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában; aláírja a projekt
keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket,

40

o. Projekt Végrehajtó Szervezetet működtetKinevezi a PIU vezetőjét,
p. ellát minden egyéb olyan feladatot, amely nem tartozik a Társult Települési
Önkormányzatok Gyűlése és a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe..
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához – utólagos beszámolási
kötelezettséggel – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezetek
létrehozására a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonosa a
Projekt VégreahajtásiIrányító Szervezettel (PVSZIU).
A Társulás elnöke a tőle elevárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.
Az elnök a Társulás bevételeivel a Társultás tTelepülési öÖnkormányzatok Gyűlése,
valamint a Társulási Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a
törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó költségeket a
befizetett működési hozzájárulás fedezi.
Az elnöki megbízatás megszűnik.
- önkormányzati 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 megbízatásával
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács
ülését összehívni az új elnök megválasztása céljából. Az elnök lemondásával az
elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg. [Mivel nincs elnökhelyettes!?]
A Társulás elnökhelyettesének megválasztására és megbízatásának időtartamára az elnökre
vonatkozó rendelkezések irányadók.
A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját elősegíti, illetve akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel helyettesíti.
VIII/32. Projekt Végrehajtási Irányító Szervezet
A Társulás saját működése biztosítására és a különböző KA projektek megvalósításának
felügyeletére végrehajtóProjekt Végrehajtási Szervezetet működtet. munkaszervezeteként –
a Társulási Tanács elnökének polgármesteri hivatali székhelyén, a polgármesteri hivataltól
elkülönített – projekt irányító szervezetet (a továbbiakban: PIU, Project Implementation Unit)
hoz létre.
A PIU vezetőjét a Társulási Tanács elnöke nevezi ki határozatlan időre.PVSZ szervezet a
Társulás Elnöke irányítása alatt áll.
A PIU létrehozásáig a polgármesteri hivatal jegyzője látja el a projekt végrehajtásához
kapcsolódó feladatokat.
A PIU vezetője egyszemélyben felelős a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért, munkája
során teljes anyagi és személyi felelősség terheli. – ez v Aláírási, kötelezettségvállalási
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jogköre nem terjed túl a Társulás alapító okiratában/Szervezeti és Működési Szabályzatában,
jelen Társulási megállapodásban foglaltakon.
A PVSZIU feladatai:
- tájékoztatja a Tagokat,
- havonta elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítőket a Tagok
számára,
- a havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő
alkalommal is köteles költségkimutatást készíteni,
- részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal,
- jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról,
- megszervezi az egyes ülések lebonyolítását,
- kapcsolatot tart fenn a projektbe bevont szakértőkkel, önkormányzati,
környezetvédelmi megbízottakkal, valamint a szakhatóságokkal,
- előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását,
- összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra,
- a támogatási kérelem előkészítse, dokumentumok kidolgoztatása, ehhez szakértők
szerződtetése, ennek kapcsán kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel (KvVM
Fejlesztési Igazgatóság),
- az engedélyek megszerzése,
- a pénzügyi források biztosítása,
- a támogatási kérelem aláírásának és benyújtásának megszervezése,
- a támogatási szerződés aláírásának megszervezése,
- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének szervezése,
- a projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, beindítása a vonatkozó
előírásoknak megfelelően,
- a közbeszerzési eljárások előkészítése, vállalkozók szerződtetése,
- a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerződéskötés,
- rendszeres monitoring jelentések készítése, részvétel a monitoring bizottság ülésein,
napi monitoring végzése,
- a vállalkozók elszámoltatása,
- a munkák étvételének megszervezése,
- jótállási igények érvényesítése,
- a beruházás aktiválásának szervezése,
- vállalkozói szerződések lezárása (pénzügyileg is),
- zárójelentés készítése, a projekt befejezésének jelzése a Közreműködő Szervezet
(KvVM Fejlesztési Igazgatóság) felé,
- a projekt dokumentumainak megőrzése, archiválása,
- felkészülés az auditálásra.
Egyes foglalkoztatottjainak jogállása munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács elnöke
jogosult.
VIII/34. Tisztségviselők felelőssége
A Társulási megállapodás átfogja a Társulás Tagokjainak teljes anyagi felelősségét a
szerződésben rögzítettek, illetve a hivatkozott előírások tekintetében, de hangsúlyozandó a
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Tagokat képviselő tisztségviselők és képviselő-testületek, illetve a Társulási megállapodásban
kialakított szervezeti rendszer szerinti tisztségviselők személyi felelőssége.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíráságok és más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.21.3. rendelkezései szerint – a Társulási Tanácsz
elnöke képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnökhelyettes
jogosult.
A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét
önállóan írja alá.
Kötelezettségvállalás:
Az
Elnök
hatáskörébe
tartozó
pénzügyi
kötelezettségvállaláshoz a Tanács által kijelölt másik személy aláírása is szükséges.

kihatású

Bankszámla feletti rendelkezés: Az Elnök, és a Társulási Tanács által kijelölt másik személy
együttesen jogosult.

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.
X. A TÁRSULÁS FELÜGYELETI SZERVE
Tagok jelen szerződés megállapodás elfogadásával az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a
Társulás felügyeleti szerveként a Társult Ttelepülési Öönkormányzatok Gyűlésétat jelölik ki.
A felügyeleti szerv köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) kormányrendeletben
foglalt kötelezettségének eleget tenni.
A Társult Települési Önkormányzatok Gyűléseás tagjai a Társulás működését célszerűségi és
gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni.
XI. TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
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A Társulás tagjait képező önkormányzatok a Ttv. 11. § és 20. § (3) bekezdésben kapott
felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejű
módosítása mellett – az alábbi feladat- és hatásköröket:
a tervezési, kiviteli munkák pályáztatása és szerződések megkötése,
-jelen szerződés megállapodás IV. és VII. pontjában foglalt, a Társulás feladatának ellátása, a
KA és a BM Önerő Alap előírásainak teljesítése érdekében a Társulási Tanácsra átruházott
valamennyi feladat- és hatáskör
-a Társulás, mint helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési jogköre
-a projekt keretében megvalósuló nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer
egységes működtetését biztosító közbeszerzési eljárások lefolytatása, és a
közszolgáltatási szerződések megkötése.
XII. 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 által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az
irányadók.
Egyes foglalkoztatottjainak jogállása munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács elnöke
jogosult.

XII. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen Társulási megállapodás és Alapító okirat elfogadásával és aláírásával
kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással
összefüggő felelősségi szabályokat.
X/1 A szerződés felmondása
Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a beruházás
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal
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csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal és, a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervvel és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően
élnek.
Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem kezdődik
meg, illetve az aláírástól számított hat éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a három,
illetve hat éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.
A Társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i –
hatállyal – lehet. 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.
A Társulási megállapodás év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. A Társulás tagjai
a megállapodás felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül
döntenek. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közben
felmondási jogukkal csak kivételes, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal,
és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KA Közreműködő Szervezettel történt
egyeztetést követően élnek.
A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásnak teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra
vonatkoztatják.
Tag általi felmondás esetén a Ttársulás köteles a Taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás
arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő
kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Felmondó Tag
tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében érdekében az általa befizetett 10%
önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a
teljes összegre 10% erejéig kiegészíteni.
X/2 Tagi kizárás
Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve
elmulasztja, az elnök köteles a Tagokt kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a
teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívások ellenére – annak kézhezvételétől számított 30 napon
belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségének, a Tagok több
mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a
Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségnek 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.
X/3 Tagfelvétel
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A Társuláshoz való csatlakozáshoz a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükségest a Társulási Tanács hagyja
jóvá., A Társuláshoz kizárólag kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei a
hulladékgazdálkodással
kapcsolatos
feladatok
közös
ellátása
érdekében
számáracsatlakozhatnak az önkormányzatok képviselő-testületei, és kizárólag azok az
önkormányzatok, amelyek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása
érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amelyekkel önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat
már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra
nézve tejes egészében kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell,
hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső
költségvetési hozzájárulást biztosítja.
A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulás Tagjait a képviselő-testületeik által
minősített többséggel hozott határozattal járulnak hozzá.
A csatlakozás Társulás által a fenti szabályok szerintielfogadása esetén a Társulás alapító
okirattársulási megállapodásátát a Tagokra nézve módosítani kell, és a változást a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságához (korábban: Területi államháztartási Hivatalhoz) be
kell jelenteni.
XI. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
A Társulási szerződésmegállapodás és Alapító okirat hatálya a jelen alapító
okiratmegállapodás XI. fejezetében meghatározott, a Társulásra átruházott önkormányzati
feladat- és hatáskörre projekt megvalósítására, a vagyonkezelésre terjed ki.
A Társulás megszűnik, ha:
• célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
• valamennyi Tag elhatározza a Társulás megszűnését;
• a Tagok száma két főre csökken;
• bíróság jogerős döntése alapján.
A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással
elszámolni kötelesek.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a
Társulás tagjait az 1. számú mellékletben meghatározott tulajdoni hányad vagyoni
hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok az 1. számú mellékletben
meghatározott tulajdoni hányad arányában vagyoni hozzájárulásuk arányában tartoznak
felelősséggel, a tagdíjra vonatkozó szabályok fig a tagdíjra vonatkozó szabáélyok figyelembe
vételével.
Tagok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3)a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 13. § (1.) és (2.) bekezdései
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szerinti megszüűntető okiratban rendelkeznek a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb
kérdésekben.

XII. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ELVEK
VÁLLALÁSA, A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok jelen megállapodás aláírásával is kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás
munkája során minden vonatkozásban vegye figyelembe az Európai Unió által
megfogalmazott, a fenntartható fejlődést és a különböző társadalmi csoportok közötti
esélyegyenlőséget biztosító elvárásokat.
A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A
szerződés V. fejezetében rögzítetteknek megfelelően, jJelen projekt megvalósításához
elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a
kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a vízbázisvédelmi
feladatokra a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés
céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra,
hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok
szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
Fentiek mellett a Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő
szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok
elősegítése, szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására
kötelez, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz,
illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése
biztonságának megőrzésére.
XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhehez Társult Tagi Önkormányzatok képviselőtestületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges, azaz jelen –
egységes szerkezetbe foglalt – Ttársulási megállapodást tartalmazó módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító okirat az összes Tag aláírásának napján lép hatályba..
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Figyelemmel a Ttv. 2010. január 1. napján hatályba lépett módosítására – kifejezetten annak
17. § (1.) bekezdésében foglalt változásra – Jjelen Társulási megállapodás a
hatálybalépésével a Tagok által kötött mindennemű korábbi társulási megállapodást és a
korábban elfogadott Alapító okiratot, Társulási Megállapodást hatályon kívül helyezi, és a
továbbiakban a jogszabályoknak megfelelően jelen Társulási megállapodás rendelkezik a
Társulás szervezeti és működési szabályairól,.
A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el.
Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.
Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek
változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket.
A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet
bízhat meg.
Tagok az üzemeltetés, illetve az üzemeletetésre való felkészülés elveit és feladatait külön
megállapodásban kívánják rendezni.
Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy
egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem
érintett – része teljes hatályban fennmarad.
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok
kötelesek bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a KA Közreműködő
Szervezetet. Egyeztetéseik során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását
igénybe venni.
Tagok rögzítik, hogy e megállapodásnál alkalmazták, és tudomásul vették a vonatkozó
magyar jogszabályokat.
Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint az helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Ttörvény, a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, illetve annak végrehajtására
kiadottaz államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.)292/2009 (XII. 19.)
Kkormány rendelet az irányadó.
Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték
és az abban foglaltakat megértették.
A fentiek szerint ezen szerződést megállapodást – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven –
Tagok 15 10 (tíz) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
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1.számú melléklet: Részletes költségfelosztás, az egyes önkormányzatokra jutó önrész
összege
1.
, a szavazatok száma és megosztásaTagok lakosságszáma, tulajdoni
hányada, önerő vállalásának mértéke
2. számú melléklet: Aláírási ív
2.3.számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
2.számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok

Mosonmagyaróvár, 201009. július 1.. szeptembermájus 225.
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Módosító okirat

Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. §. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény /Közokt.tv./ 33 §. /1/ c./ pontban meghatározott közoktatási
intézményt hoz létre, melynek alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.
1./ Az alapító okirat 4. pontja: OM azonosító: 20038. Minden további pont számozása ennek
megfelelően módosul.
2./ Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
16/ Tagintézményei:
-

Napköziotthonos Óvoda 9343 Rábakecöl Kossuth u. 23/a.
Napköziotthonos Óvoda 9365 Dénesfa Fő u. 13.

3./ Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul:
17/ Telephelyei:
- Általános Iskola 9343 Beled Rákóczi utca 111.
- Városi és iskolai könyvtár 9343 Beled Vásártér utca 2/1.
- Művelődési Ház 9343 Beled Vásártér utca 2/1.
- Napköziotthonos Óvoda 9343 Beled Vásártér utca 6.
- Pedagógiai Szakszolgáltat 9343 Beled Vásártér utca 6.
- Napköziotthonos Óvoda 9344 Rábakecöl Kossuth u. 23/a
- Napköziotthonos Óvoda 9365 Dénesfa Fő u. 13.
4./ Az alapító okirat 20. pontja az intézmény alaptevékenységeinél a 852012 szakfeladat az
alábbi szövegrésszel egészül ki: „ gyermekkori autizmus”.
5./ Az alapító okirat 28. pontja az alábbiak szerint módosul:
Általános Iskola Beled maximális tanuló/ gyermeklétszám 415 helyett 340,
évfolyamok/csoportok száma 1-8 évf.
Jelen alapító okirat – kivéve 16. és 17. pontját – 2010 ………… lép hatályba. A 16. és 17.
pontja 2010 augusztus 1-én lép hatályba.

Beled, 2010 május 20.
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Az alapító okirat módosítását elfogadták:

Beled Város Képviselőtestülete

…………. Tompáné Balogh Mária polgármester

Dénesfa Község Képviselőtestülete ……………… Takács Lajos polgármester

Edve Község Képviselőtestülete

Gyóró Község Képviselőtestülete

…………………

Imre László polgármester

…………… Ötvös László polgármester

Rábakecöl Község Képviselőtestülete ………………..Tuba Erik polgármester

Vásárosfalu Község Képviselőtestülete ……………… Molnár Sándor polgármester
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Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata
Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. §. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény /Közokt.tv./ 33 §. /1/ c./ pontban meghatározott közoktatási
intézményt hoz létre, melynek alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.
Intézmény
1/ Neve: Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled
2/ Székhelye: 9343 Beled Rákóczi u. 122.
3/ Törzsszám: 579449
4./

OM azonosító: 200381

5/ Adószám: 15579443-2-08
6/ Eredeti alapító szerv neve és címe: Beled Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 9343 Beled Rákóczi u. 137.
7./ Alapítói jogkör gyakorlók neve és címe:
Beled Város Önkormányzata 9343 Beled Rákóczi u. 137.
Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa Fő u. 11.
Edve Község Önkormányzata 9343 Edve Petőfi u. 60.
Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró Fő u. 7.
Rábakecöl Község Önkormányzata 9343 Rábakecöl Kossuth u. 129.
Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu Fő u. 38
8/ Intézmény fenntartók és neve:
Beled Város Önkormányzata 9343 Beled Rákóczi u. 137.
Dénesfa Község Önkormányzata 9365 Dénesfa Fő u. 11.
Edve Község Önkormányzata 9343 Edve Petőfi u. 60.
Gyóró Község Önkormányzata 9363 Gyóró Fő u. 7.
Rábakecöl Község Önkormányzata 9343 Rábakecöl Kossuth u. 129.
Vásárosfalu Község Önkormányzata 9343 Vásárosfalu Fő u. 38.
9/ Alapítói joggal felruházott irányító szerv neve és címe:
Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9343 Beled Rákóczi u 137.
10/ Az intézmény önálló jogi személy
11/ Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató
12/ Közszolgáltató fajtája: közintézmény
13./ Intézmény típusa: többcélú intézmény, általános művelődési központ
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14/ Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és
felelőssége van.
Költségvetését Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente hagyja jóvá.
15/ Intézmény egységei:
-

általános iskola
napköziotthonos óvoda
művelődési ház és könyvtár

16/ Tagintézményei:
-

Napköziotthonos Óvoda 9343 Rábakecöl Kossuth u. 23/a.
Napköziotthonos Óvoda 9365 Dénesfa Fő u. 13.

17/ Telephelyei:
-

Általános Iskola 9343 Beled Rákóczi utca 111.
Városi és iskolai könyvtár 9343 Beled Vásártér utca 2/1.
Művelődési Ház 9343 Beled Vásártér utca 2/1.
Napköziotthonos Óvoda 9343 Beled Vásártér utca 6.
Pedagógiai Szakszolgáltat 9343 Beled Vásártér utca 6.
Napköziotthonos Óvoda 9344 Rábakecöl Kossuth u. 23/a
Napköziotthonos Óvoda 9365 Dénesfa Fő u. 13.

18/ Alaptevékenységi szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás
19./ Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- óvodai nevelés 3 éves kortól az iskolai nevelés megkezdéséig
- alapfoku általános iskolai oktatás
- közművelődés, művelődési ház, könyvtári feladatok ellátása az 1997. évi CXL. tv.
55. és 65. §-a és a 11/1994. MKM 3.számú melléklet szerint.
20/ Az intézmény alaptevékenységei:
2009 december 31-ig:
552312 Óvodai intézményi közétkeztetés
552323 Iskolai intézményi közétkeztetés
552411 Munkahelyi vendéglátás
801115 Óvodai nevelés
801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,
gyermekkori autizmus, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos,
beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően vagy nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket
801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás.
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801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,,
enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési
zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket.
804017 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás /szorgalmi időben/
805212 Pedagógiai szakszolgálat
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
924036 Diáksport
2010 január 1-től:
562912 óvodai intézményi étkeztetés
562913 iskolai intézményi étkeztetés
562917 munkahelyi étkeztetés
562920 egyéb vendéglátás
851011 óvodai nevelés, ellátás
851012 SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátása
ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,
gyermekkori autizmus, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos,
beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően vagy nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket
852011 ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4.
852012 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 1.-4.
ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,
gyermekkori autizmus, enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos,
beszédfogyatékos, beszédfejlődési zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően vagy nem
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket
852021 ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8.
852022 SNI ált. isk. tan. nappali rendsz. neveléses oktatása 5.-8.
ellátja a testi (akadálymentes közlekedést nem igénylő esetben), érzékszervi,
enyhe értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, beszédfejlődési
zavarral küzdő, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethetően vagy nem visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége
miatt sajátos nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
gyermekeket, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajános nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855931 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855937 máshova nem sorolható egyéb felnőttoktatás
856011 pedagógiai szakszolgálati tevékenység
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910121könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 könyvtári állomány leltározása, megőrzése, védelme
910123 könyvtári szolgáltatások
910501 közművelődési tevékenységek és támogatások
910502 közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931204 iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
21/ Az intézmény az alábbi kiegészítő tevékenységeket látja el:
- az intézmény tulajdonában lévő tárgyi eszközök bérbeadása a kapacitás kihasználása
érdekében,
- felnőttoktatás, képzés,
- művészeti-, nyelvi- és számítógépes oktatás, tanfolyamok szervezése,
- magánvizsgáztatás,
- szakkörök, sportkörök, felzárkóztatási feladatok ellátása,
- középiskolai előkészítők biztosítása,
- képesség-kibontakoztató felkészítés.
- külső személy, intézmény részére értékesített ételszolgáltatás
22/ Az intézmény kisegítő és vállalkozói tevékenységet nem folytat.
23/ Az intézmény működési területe:
Beled, Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl és Vásárosfalu községek közigazgatási területe.
24/ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét az 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992 /X.8./ Korm. rendelet
alapján nyilvános pályázat útján Beled Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bízza
meg a társult községi önkormányzatok képviselőtestülete véleményének kikérését követően.
Munkáltatói jogokat az intézményvezető felett Beled Város Polgármestere gyakorolja.
25/ Foglalkoztatottak alkalmazása:
A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatottakra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
26/ A feladatellátást szolgáló vagyon:
A társulási megállapodás tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges ingó és ingatlan
vagyontárgyak körét.
27/ Vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézmény a rendelkezésre bocsátott vagyon használatára az önkormányzati vagyon
hasznosításáról szóló mindenkori hatályos rendelet szabályai szerint jogosult. Az intézmény a
rendelkezésére álló helyiségeket, tantermeket és tornatermet bérletbe adhatja a jobb
kihasználtság érdekében. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza a
nevelési-oktatási intézményben folyó nevelési-oktatói munkát. Az intézmény a rendelkezésére
álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni.
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28/ Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám, és évfolyamok száma:
Megnevezés
Általános Iskola Beled

Maximális
Tanuló/gyermeklétszám
340

Évfolyamok/csoportok
száma
1-8 évf.

Tagiskola Rábakecöl

32

1-4 évf.

Napköziotthonos Óvoda
Beled

100

4 csop.

Tagóvoda Rábakecöl

25

1 csop.

Tagóvoda Dénesfa

25

1 csop.

Záradék:
Jelen alapító okirat – kivéve 15. és 16. pontját – 2010 ……………... lép hatályba. A 15. és 16.
pontja 2010 augusztus 1-én lép hatályba.
Az alapító okirat módosítását elfogadták:

Beled Város Képviselőtestülete

…………….. Tompáné Balogh Mária polgármester

Dénesfa Község Képviselőtestülete ……………….. Takács Lajos polgármester

Edve Község Képviselőtestülete

Gyóró Község Képviselőtestülete

……………… Imre László polgármester

………………… Ötvös László polgármester

Rábakecöl Község Képviselőtestülete …………….. Tuba Erik polgármester

Vásárosfalu Község Képviselőtestülete ……………. Molnár Sándor polgármester
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