
Alap Község Önkormányzata
7011 Alap, Dózsa György utca 31.
' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu

JEGYZŐKÖNYV

ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. AUGUSZTUS 14-ÉN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

1



Napirendi pontok

1. Közétkeztetés felülvizsgálata 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának felülvizsgálata

Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző

4. Polgármesteri éves szabadság kiadása
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

5. Egyebek, bejelentések

A 2013. augusztus 14-i Képviselő-testületi ülésen hozott határozatok

Száma Címe
76/2013.(VIII.14.) Közétkeztetés felülvizsgálata
77/2013.(VIII.14.) A Helyi Esélyegyenlőségi program elfogadása
78/2013.(VIII.14.) Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási megállapodásának felülvizsgálata
79/2013.(VIII.14.) Polgármesteri éves szabadság kiadása 

2



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 17.00 
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme, Alap, Dózsa György utca 31.

Jelen vannak: Méhes Lajosné polgármester
dr. Gubik Zoltán alpolgármester
Bölcskei Jenőné települési képviselő
Suplicz Attila települési képviselő
Salamon Lajos települési képviselő
Zuppon Andrea települési képviselő

Tanácskozási joggal jelenlévő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző

Igazoltan távol: Erős Gábor települési képviselő

Meghívottak: Lénárt Pongrácz Katalint

Méhes Lajosné polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén 
megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, miután a Képviselő-testület 6 tagja 
jelen van, az ülést megnyitom. 
Javasolom, hogy testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül a Képviselő-testület Zuppon 
Andrea települési képviselőt és dr. Gubik Zoltán alpolgármestert válassza meg. 
Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről 
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Zuppon Andrea települési képviselőt és dr. Gubik Zoltán alpolgármestert 
megválasztotta.

Javasolom, hogy a testületi ülésről készülő jegyzőkönyv vezetőjének a Képviselő-testület 
Kisariné Lukács Györgyit fogadja el. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülésről 
készülő jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal 
nélkül – Kisariné Lukács Györgyit elfogadta.

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a nyilvános testületi ülés napirendi pontját az 
alábbiak szerint fogadja el. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Napirendi pontok:
1. Közétkeztetés felülvizsgálata 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata
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Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző
4. Polgármesteri éves szabadság kiadása 
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester
4. Egyebek, bejelentések

Megállapítom, hogy Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nyilvános testületi 
ülés napirendi pontjait egyhangúan 6 igen szavazattal – külön határozathozatal nélkül – 
testületi ülés meghívójában feltüntettek szerint elfogadta az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.KÖZÉTKEZTETÉS FELÜLVIZSGÁLATA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester 

Méhes Lajosné polgármester:
Nagyon sok napot töltöttem, töltöttünk azzal, hogy az önkormányzat, a lakosság, az igénybe 
vevők részére kedvezőbbé, rentábilissá tegyük a közétkeztetést. Sokféle lehetőséget 
megvizsgáltunk, több szakértővel egyeztettünk, belső ellenőrzést végeztünk az étkeztetés 
költség-haszon elemzéséről. A többféle felmerült lehetőség közül letisztázódni látszik a 
véleményem szerinti legjobb ajánlat a közétkeztetés biztosítására, a konyha üzemeltetésére. A
mai ülésre meghívtam egy étkeztetési szakértőt, aki élelmezésvezető, Lénárt Pongrácz 
Katalint. Felkérem, hogy ismertesse a képviselőkkel a közétkeztetés működtetésének elemeit.

Lénárt Pongrácz Katalin:
Megnéztem az óvodai konyha működését. Az gondolom, hogy vannak jó dolgok, amiket 
meg kell tartani, de vannak problémák is, amelyeket szerintem még jóindulattal sem lehet 
a szőnyeg alá söpörni. Régóta előírt előírásokat sem tartják be, nem felelnek meg. Az 
épület állapota, az üzem felszereltsége megfelelő. Minden szükséges eszköz, berendezés 
a napi munka elvégzéséhez maximálisan rendelkezésre áll, vagy csak egy kis felújításra 
szorul. A konyhai élelmezésvezető munkájához szükséges program jelenleg nem megfelelő. 
Mintamenza program felmérés is egyértelműen alátámasztotta, hogy valóban szükséges 
a változtatás. Az élelmiszer nagyon drága. A konyha jelenlegi létszáma nagyon sok, az 
elvégzendő feladatok mind az előkészítés, a főzés, és az utómunkák nem indokolják a 3 
konyhalány, a szakácsnő az élelmezés vezető és néha a közhasznú munkások jelenlétét. A 
törvény meghatározza az élelmezés üzemeltetését, hogy 10 napon belül nem szabad egyforma 
ételt készíteni, és korosztályonként mást kell főzni. Azt tapasztaltam, hogy a konyhán 
dolgozók nem egy csapatként működnek. A vezetőnek vezetni kell. A konyhán széthúzást 
tapasztaltam, ami megmérgezi a munkát. Következményei vannak, ha nem tart össze a csapat. 
Azt láttam, hogy a dolgozók nem anyagi felelősök. A hozzáállással is gond van. A higiénián is 
változtatást kell alkalmazni. 

Suplicz Attila képviselő: 
Ittam a szavaidat. Ezeket a gondokat, bajokat tudjuk, de igazán nem tudjuk kezelni. A 
megoldást szeretnénk hallani. 

Lénárt Pongrácz Katalin:
Erőskezű vezetőre lenne szükség. Javaslom, hogy egy képzett szakembert alkalmazzanak. 

Suplicz Attila képviselő: 
Nekünk az jön le, hogy az a munka egy kényszer. Ők nem látják át, hogy a lakóhelyükön 
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dolgozhatnak. Elégtelenség van. 

Lénárt Pongrácz Katalin:
Kilenc éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen. 170-180 főre főzünk, és ott 2,5 fő látja el a 
napi munkát. A fél műszakban dolgozó csak a tálalás idejére jön be. Az előkészítést, a főzést 
és az utómunkákat, beleértve a takarítást is a két fő végzi el. Kilenc év alatt volt mozgás. 
Olyan emberekkel dolgozom együtt, akiket meg tudtam válogatni a munka során. Rendre van 
szükség, ami az alapi konyhán nincs meg.  

Suplicz Attila képviselő: 
Egy hónappal ezelőtt történt, hogy kiderült, hogy a konyhán változtatásokat szeretne a 
képviselő-testület. Nyomdafestéket nem tűrő hangon illettek minket. Ezekkel a problémákkal 
szembesültünk.

Lénárt Pongrácz Katalin:
Dolgozó párti vagyok. Ami jár nekik azt meg kell adni. A három kézilány, egy szakács 
bőven meg kellene csinálni az előírt munkát, csillogni, villogni kellene a konyhának. 
Nálunk a szakács is takarít, de a kézilány is előkészít, főz, rendet rak, takarít. Nehéz a fizikai 
állománnyal bánni, de nem lehetetlen. Nem az a cél, hogy a szomszéd is ingyen kapjon 
ételt, hanem az a cél, hogy a munkánk után megbecsüljenek, elégedettek legyenek. Nem kell 
szakképzett embernek lenni. Erőskezű vezető kell. 

Bölcskei Jenőné képviselő: 
Külső embert tudnák elképzelni. 

Lénárt Pongrácz Katalin:
Magánemberként én is azt mondom. Hierarchia van, megvan, hogy ki-ki alá tartozik. Ha 
valaki nem ért valamit, kérdezni kell, akár 100-szor is, mint egyszer butaságot csinálni. A 
vezetőt mindenhol elfogadjuk. 

Suplicz Attila képviselő: 
Az elmúlt 20-25 éve olyan jó barátnők lettek. 

Lénárt Pongrácz Katalin:
Az elmúlt 9 éve szinte azonos gárdával dolgozom. A családi gondjaikat is tudom, elmondják. 
A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. A vezetőnek meg kell lobogtatni a 
fejvesztés lehetőségét is. 

Salamon Lajos képviselő: 
Nekem az jött le, hogy mindenképpen sokan vannak. 

Lénárt Pongrácz Katalin:
Hosszútávra kell gondolkodni. Aki nem tud beállni a sorba, az nem kell a csapatba. A konyha 
üzemeltetésével kapcsolatban, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy kiadja, egy pár hónapos 
megoldást nem javaslok. Hosszútávra kell gondolkodni. A polgármester asszony felkért, hogy 
vállaljam el, de nekem december 31-ig élő szerződésem van a jelenlegi vállaltnál. 

Suplicz Attila képviselő: 
Lavina volt a faluban, pedig csak idáig beszélgettünk róla. 

Salamon Lajos képviselő: 
A feladat adott. Két ember ezek szerint felesleg. 
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Méhes Lajosné polgármester:
Nem azon voltak, hogy hogyan lehet megoldani, jobban csinálni a munkát. Mindenkinek a 
saját érdeke ált a szemük előtt. Abban is gondolkodtunk, hogy december 31-éig hozattatnánk 
az ebédet. Január elsejétől, meg vállalná az élelmezés vezetői feladatokat.

Lénárt Pongrácz Katalin:
Nem javaslom, hogy egy éven belül három féle változás lenne. Javaslatom, hogy a képviselő-
testület adja ki a konyhát egy vállalkozónak, legalább egy évre. 

Lénárt Pongrácz Katalin 17,40 órakor távozott az ülésteremből. 

Salamon Lajos képviselő: 
Egy külsős szakmabeli ember is megerősített bennünket 

Méhes Lajosné polgármester: 
Javasolnám, hogy egy vállalkozónak adja ki a konyha üzemeltetését az önkormányzat egy 
évre. Utána meglátjuk, hogy hogyan főznek. A Csülök Bt. adott egy nyilatkozatot, hogy 
a szóban forgó konyhát üzemeltetné. Felolvasom a vajtai konyha bérleti szerződését. Az 
óvodánál sok az ingyen étkező. Szerintem kellene emelni az étkezési térítési díjakon. A 
vállalkozó az iparűzési adót is ide fogja fizetni. 

Dr. Gubik Zoltán alpolgármester: 
Szerintem neki kell ugrani. Egy év eltelte után majd meglátjuk, hogy működik az egész. 
Javasolnám, hogy a bérleti szerződésben tételesen ki kell térni az eszközökre.

Méhes Lajosné polgármester: 
Az elhangzottak alapján ismertetem a határozati javaslatomat:
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda konyha működését felülvizsgálva, 
annak további üzemeltetési lehetőségeit megtárgyalva úgy döntött, hogy annak működtetését 
külső piaci szereplőnek adja át.
Megbízza a polgármestert, hogy a kiszervezéssel járó feladatokat koordinálja és a 
közbeszerzési eljárás szükségességét vizsgálja meg.

Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Alap Község önkormányzata
76/2013.(VIII.14.) számú határozata

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda konyha működését felülvizsgálva, 
további üzemeltetési lehetőségeit megtárgyalva úgy döntött, hogy annak működtetését külső 
piaci szereplőnek adja át.
Megbízza a polgármestert, hogy a kiszervezéssel járó feladatokat koordinálja és a 
közbeszerzési eljárás szükségességét vizsgálja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes Lajosné polgármester
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2. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését jogszabályi felhatalmazás alapján kellett 
elvégezni. Személy szerint én magam írtam, a program megírásához szakmai segítséget 
kaptam, több napos továbbképzést tartott a Türr István Képző Központ. Mint a megküldött 
anyagból is látható, igen összetett, nagy területet érintő és átfogó dolgozat készült. Kérem, 
hogy akinek kérdése, észrevétele van a programmal kapcsolatosan, az tegye meg.
Amennyiben nincs több hozzászólás a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatom 
az alábbi: Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alap község Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját megtárgyalta és azt a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint 
elfogadja. Határidő: azonnal
Felelős: Méhes Lajosné polgármester

Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Alap Község Önkormányzata
77/2013.(VIII.14.) számú határozata

Alap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alap község Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját megtárgyalta és azt a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalom szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes Lajosné polgármester

3. KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖN 
KORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK 
FELÜLVIZSGÁLATA
Előterjesztő: Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző

Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző:
A KDV Zrt. által készített előterjesztést és a határozati javaslatot a képviselők megkapták. 
A Társulási Megállapodás felülvizsgálatára a jogszabályi felhatalmazás miatt van szükség. 
Kérem, hogy akinek az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakkal kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Amennyiben nincs több hozzászólás a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatom az 
előterjesztés szerinti.

Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Alap Község önkormányzata
78/2013.(VIII.14.) számú határozata
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint módosítja:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás
1. A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul:

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy 
Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke 
térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az 
ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél 
megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

2. a PREMBULUM 6. bekezdésének második mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép:

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 hatáskörének ellátására a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a értelmében.

3.  III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-ában 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, 
működése során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott 
szabályokat kell alkalmazni.

4. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai 
feladatai IV/1. pontjának első, második és hetedik bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a 
hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe.

A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű 
igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával 
közelíti meg a feladatokat. 

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.: 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 foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is.

5. IV. Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/
2.3. pont második bekezdése a következőkkel egészül ki:
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A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, 
döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot 
hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének 
megküldenek.

6. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai 
IV/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak 
érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási 
rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a 
fenntartható fejlődés alapján mind jogilag,  mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag 
megfelelően biztosított legyen,  a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
36.§-a alapján  ugyanezen törvény 34.§, 37.§, 44.§, 74.§ (2)-(3), 78.§ (3), 90.§ (5)-(8)
bekezdésekben a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott 
szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a 
Társulásra átruházzák.

7. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai 
IV/3.1. pont a, bekezdése hatályát veszti.

8. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai 
IV/3.1. pont b, bekezdése a következők szerint módosul:

b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása

9. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai 
IV/3.2. pont b, bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

b, Évente megtárgyalja a közszolgáltató által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységről készített beszámolót, megállapításairól tájékoztatja a tagi 
önkormányzatokat.

10. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai 
IV/3.2. pontja c, d, és e, bekezdésekkel egészül ki.

c, a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 
önkormányzati rendelet véleményezése
d, Részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program OHÜ 
által történő készítésében, az OHÜ részére a területi hulladékgazdálkodási terv és területi 
megelőzési programhoz a rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja
e, egyezteti a közszolgáltató, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését 
végző gazdálkodó szervezet által készített hulladékgazdálkodási tervet

11. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai 
IV/4. pont negyedik bekezdésének második és harmadik mondata hatályát veszti.

12.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása első bekezdése a következőkkel 
egészül ki:

 A Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatait a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
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Polgármesteri Hivatal látja el. A Társulás gazdálkodásának részletes szabályait külön 
szabályzat tartalmazza, amelyet a Társulási Tanács hagy jóvá.

13.V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja első bekezdésének 
első mondata hatályát veszti, a második  és harmadik mondata a következők 
szerint módosul: 

A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a 
2007. évtől kezdve lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének 
meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet szerinti, a költségvetési 
törvényben meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.

14.V. fejezet  A Társulás vagyona, gazdálkodása V/1. a, pontja negyedik 
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul: 

Tagok a működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig 
kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni.

15. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.c, pontja második bekezdésének 
második mondata a következők szerint módosul:

A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának féléves és háromnegyed 
éves helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak.

16.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont első bekezdése a 
következőkkel egészül ki:

A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben 
bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali 
beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági 
jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank 
által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére átadni.

17.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.d, pont második bekezdése 
hatályát veszti.

18.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.e, pontja a következők szerint 
módosul:

A Társulás jogszabályszerű működésének ellenőrzése érdekében Felügyelő Bizottságot 
hoz létre (ld. VII/4. fejezet). A Társulás rendelkezésére álló források szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása érdekében belső kontrollrendszert kell 
működtetni. A Társulás gazdálkodásának ellenőrzésére a Mötv., az Áht. és végrehajtási 
rendeletekben meghatározott rendelkezések az irányadók.

19.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont első bekezdése a 
következőkkel egészül ki:

A Társulás vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A Társulás vagyona 
tekintetében a tulajdonosi jogkört a Társulási Tanács gyakorolja. 
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20.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont második és harmadik 
bekezdése a következők szerint módosul:

A Társulás tagi önkormányzata által a társulásba bevitt vagyont a társuló helyi 
önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult 
önkormányzatok közös vagyona és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra 
vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelemmel a Mötv. 90.§ (4) bekezdésben foglalt 
rendelkezésekre.

A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén Tagok egymással a megszűnéskori, 
kiváláskori vagy kizáráskori állapot szerint a KA jogszabályok és az egymás közötti 
kötelezettségvállalásaik alapján elszámolni kötelesek.

21.V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/1.f, pont negyedik bekezdésének 
első mondata a következők szerint módosul:

A Társulásból történő kiválás vagy kizárás esetén a Társulásba bevitt vagyontárgy társulás 
tagja részére történő kiadását öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő 
kiadása veszélyeztetné a jogi személyiséggel rendelkező társulás további működését .

22. V. fejezet a Társulás vagyona, gazdálkodása V/2 ponttal egészül ki a következők 
szerint:

A Társulás a feladatkörében tartozó közszolgáltatások ellátására költségvetési szervet, 
gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi 
vezetőiket. Költségvetési szerv alapítása esetén az irányításra, felügyeletre vonatkozó 
hatáskörök a 2011. évi CXCV. törvény 9.§-ban foglaltaknak megfelelően kerülnek 
meghatározásra. A Társulás által alapított költségvetési szerv irányító szerve a Társulási 
Tanács, annak vezetője a Társulási Tanács elnöke.

23. VI. fejezet Díjpolitika hatályát veszti.

24. VII. fejezet Szervezeti rendszer második bekezdése a következők szerint módosul:

1. Társulási Tanács, 2. Társulási Operatív Tanács, 3. Társulási Tanács Elnöke, 4. 
Felügyelő Bizottság, 5. KDV Projekt Iroda, 6. Székhely Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

25.VII. fejezet VII/1. pont Társulási Tanács első bekezdése a következők szerint 
módosul: 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanácsot a társult 
önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Minden egyes társult 
önkormányzatot 1-1 tag képviseli a Társulási Tanácsban. 

26.VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre e, és i, pontjai 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

e,Tag kizárása 
i, az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése,
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27. VII. fejezet VII.1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre p,ponttal egészül ki 
a következők szerint:

p, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala, 
szerződések elfogadása, módosítása, megszüntetése

28.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése második bekezdésének 
második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

 A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó 
kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével 
indítványozza, ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi 
ellenőrzési jogkörében eljárva azt a Fejér Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.

29.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése harmadik bekezdésének első 
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A Tanács első ülésén tagjai közül minősített többséggel elnököt és elnökhelyetteseket 
választ .

30.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hatodik bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép:

A Tanács tagja akadályoztatása esetére a helyettesítéséről a delegáló képviselő-testület 
a tag helyettesítési rendjéről szóló határozatban rendelkezik, mely képviselő-testületi 
határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Tanács elnökének meg kell küldeni. 
A helyettesként eljáró képviselő-testületi tag jogai és kötelességei azonosak a Tanács 
tagjának jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a 
résztvevő helyettesnek eseti meghatalmazással kell rendelkeznie.

31. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése hetedik bekezdése a következő 
mondattal egészül ki:

A Társulási Tanács ülésén a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal 
jegyzője tanácskozási joggal vehet részt.

32. VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése kilencedik bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

A Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. Egyszerű többséghez a jelen 
lévő tagok több mint felének „ igen” szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen 
lévő tagok által képviselt lakosságszám egyharmadát. A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., i. 
pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel 
hozott határozata szükséges. Minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, 
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk 
képviselt települések lakosságszámának a felét.  A Társulási Tanács határozatai a meg nem 
jelent tagokra is kötelező érvényűek.

33.VII. fejezet VII.1.2. A Társulási Tanács működése tizenegyedik bekezdése a 
következők szerint módosul:
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A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv 
tartalmazza az ülés helyét, időpontját, ülésen résztvevő tagok nevét, a meghívottak 
nevét és megjelenésük tényét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az 
előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, 
a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési 
javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők számát, a döntésből kizárt tag 
nevét és a kizárás indokát, a munkaszervezet vezető jogszabálysértésre vonatkozó jelzését, 
a szavazás számszerű eredményét, a hozott döntéseket, valamint a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározottakat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló 
jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a 
Társulás Munkaszervezetének vezetője írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon 
belül a Munkaszervezet vezetője megküldi a Fejér Megyei Kormányhivatalnak.

34. VII. fejezet VII.1.3. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettesei első bekezdés  
j, és m, pontja a következők szerint módosul:

 j,. benyújtja a pályázatot a KA Közreműködő Szervezethez ,
m,.Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő 
szerződéseket,

35.VII. fejezet VII.2. Társulási Operatív Tanács pontjában foglaltak helyébe a 
következő rendelkezések lépnek:

Tekintettel a Társulási Tanács tagjainak nagy számára a projekt dinamikus előrehaladását, 
a rugalmas munkaszervezést biztosítandó a Társulási Tanács létrehozza a 12 tagú 
Társulási Operatív Tanácsot, melynek feladata a Társulási Tanács elnöke munkájának 
segítése.

A Társulási Operatív Tanács tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. Az Operatív 
Tanács tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Az Operatív Tanács elnökét és a 
tagjainak több, mint felét a Társulási Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök 
és a tagok megválasztásához minősített többség szükséges. 

A Társulási Operatív Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet: a Társulási Tanács 
elnöke és elnökhelyettesei, érintett megyei önkormányzatok képviselői ( Fejér, Bács-
Kiskun, Komárom-Esztergom, Pest,Tolna, Veszprém ).Az ülésen tanácskozási joggal 
részt vesz a Munkaszervezet  vezető.

A Társulási Operatív Tanács üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti 
az ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az Operatív Tanács működésére 
a Mötv. az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A 
működésre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
kell megállapítani, mely rendelkezések nem lehetnek ellentétesek a Társulási 
Megállapodásban meghatározott szabályokkal.  
A Társulási Operatív Tanács feladat és hatásköre: 
− a Társulás elnöke és elnökhelyettese munkájának segítése;
− közreműködés a Társulási Tanács üléseinek előkészítésében;
− a Társulás munkájának összehangolása, koordinatív feladatainak meghatározása;
− kapcsolattartás a Társulási Tanács tagjaival;
− a döntések előkészítésében és végrehajtásában való közreműködés;
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− a Tagok együttműködésével, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése, 
koordinálása;
− a Tagok tájékoztatása;
− a projekt működésének összefogása, irányítása;
− a projekt szakmai felügyelete;
− a többletköltségek Tagok általi elfogadásához szükséges anyag véleményezése;
− tájékoztatás kérése a projektben közreműködő bármely érdekelttől;
− a Felügyelő Bizottság tájékoztatása;

36.VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda első bekezdésének első mondata és második bekezdése a 
következők szerint módosul:

A projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatok végrehajtását a Projekt Iroda látja el.

A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§. (3) bekezdés e) pontja 
szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/
2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése alapján önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.

37. VII. fejezet VII.3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda negyedik bekezdése a Projekt Iroda feladatai a 
következők szerint módosul:

A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
•Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett 

minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek a projektekről,
•A projektek kivitelezésével kapcsolatos szerződések, szerződésmódosítások 

előkészítése, 
• költségvetéshez, zárszámadáshoz adatszolgáltatás a projektek finanszírozási igényéről, 
kiadásiról

A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban meghatározott 
társulási feladatok alapján: 
• a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 

• pályázatokhoz szükséges kedvezményezetti önrész megteremtésének szervezése, 
bonyolítása

• a projekt kidolgozása;

• a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;

• nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;

• közbeszerzési pályázatok elkészítése, a pályáztatási eljárás lefolytatása;

• szolgalmi jogok megszerzésének bonyolítása;

• minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;

• szolgáltatás-értékesítési díjkalkuláció elkészítése;
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• tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 
dokumentálása;

• pályázati részvételek szervezése (koordinálása);

• tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;

• építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;

• a szükséges telekingatlanok megvásárlásának bonyolítása; 

• szakértői munka koordinálása;

• monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán;

• hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének előkészítése, bonyolítása;

•hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok, hulladékkezelő telepek, 
hulladékhasznosító mű építésének előkészítése, bonyolítása;

• a meglévő hulladéklerakók rekultivációjának lebonyolítása;

• utógondozási feladatok előkészítése, bonyolítása;

• együttműködés a közszolgáltató társaságokkal;

• a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon 
követése;

• műszaki átadások-átvételek felügyelete;

• a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatok 
koordinálása;

• projekt megvalósítással kapcsolatos szerződések készítése,

• hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatójának kiválasztása érdekében a szükséges 
jogi, közbeszerzési eljárások lebonyolítása;

• projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer létesítményei 
üzemeltetésének biztosítása;

• hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése;

38.VII. fejezet VII/4. Felügyelő Bizottság pontjában foglaltak helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

A Tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács ellenőrző-felügyelő szerveként 12 
főből álló Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság tagjait a Társulás Tanácsa választja meg. A Felügyelő Bizottság 
tagjaira bármely tanácstag javaslatot tehet. Elnökét és a tagjainak több,mint felét a Társulási 
Tanács tagjai sorából kell megválasztani. Az elnök és a tagok megválasztásához minősített 
többség szükséges. 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Bármely tag kezdeményezheti az 
ülés összehívását a napirend megjelölésével. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz a 
Munkaszervezet  vezető. A Felügyelő Bizottság működésére a Mötv. az önkormányzati 
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bizottságokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A működésre vonatkozó részletes 
szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell megállapítani, mely rendelkezések 
nem lehetnek ellentétesek a Társulási Megállapodásban meghatározott szabályokkal.

A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre:
a) kiemelt feladata a beruházás működési és pénzügyi ellenőrzése;

b)megvizsgálja a Társulás éves munkatervét, költségvetési javaslatát, éves 
költségvetését, éves költségvetés végrehajtásáról készült beszámolóját, valamint 
a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi üzletpolitikai jelentést az 
adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés szempontjából és erről 
előterjesztést készít a Társulási Tanács számára;

c) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, 
bankszámláját megvizsgálni;

d) jogosult a Társulási Tanács munkájának, feladatok eredményének és minőségének 
ellenőrzésére;

e) vizsgálja a Tagok elé terjesztendő jelentéseket, beszámolókat;
f) vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a 

Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára.
g) ellenőrzi a tagok tájékoztatását,
h) felvilágosítást, tájékoztatást kérhet a projekt bármely résztvevőjétől.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként tudomást 
szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen társulási 
megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit, köteles 
haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve javaslatot 
tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.
A jelen fejezet f) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló 
beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos 
ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről a Felügyelő Bizottság köteles 
tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára.

39.. VII. fejezet VII/5. ponttal Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
rendelkezésekkel egészül ki a következők szerint:

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait a társulás székhelyének Polgármesteri 
Hivatala látja el.
A döntések előkészítése, végrehajtás szervezése során feladatai:
• Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
• Értekezletek, ülések megszervezése,
• A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság munkájának 

segítése,
• Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, 

határozatok végrehajtása,
• Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, 
• szervezeti kérdésekkel kapcsolatos döntések előkészítése,
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési 
tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése, gazdálkodási feladatok ellátása  

40. XI. fejezet Tagsági jogviszony első bekezdése a következők szerint módosul:

Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak 
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arra vonatkozóan, hogy elfogadják a  kiválással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 
szabályokat.

41.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása megnevezés a következők szerint 
módosul:

XI/1. A Társulásból történő kiválás
42.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása első bekezdése a következők szerint 

módosul:

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a 
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított 
Társulásból történő kiválás jogával csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási 
Tanáccsal és a KA Közreműködő Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

43. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása második bekezdése hatályát veszti.

44. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása harmadik bekezdése a következők szerint 
módosul:

A Társulási megállapodást felmondani, a Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó 
napjával - december 31-i hatállyal - lehet. A kiválásról szóló minősített többséggel 
hozott döntést a képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és 
a Társulási Tanáccsal közölni. Kiváló Tag a kiválásról szóló döntése meghozatalakor 
köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.

45. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása negyedik bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a tagsági jogviszony nem szüntethető 
meg kiválással mindaddig, amíg a Társulás céljainak megvalósítása érdekében indított, 
támogatásban részesült projektek megvalósítása tart, továbbá amíg a támogatásban 
részesült projektek üzemeltetési, fenntartási időszaka le nem jár.

46.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása ötödik bekezdése a következők szerint 
módosul:

A Társulásból kiváló Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, 
valamint a kiválásával a Társulásnak okozott valamennyi költség teljes körű megtérítésére. 
Ezen helytállási kötelezettség valamennyi, a kiválással összefüggő költségre, 
kötelezettségvállalásra vonatkozik.

47. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hatodik bekezdése hatályát veszti. 

48. XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása hetedik bekezdése a következők szerint 
módosul:

A Társulásból kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa 
befizetett önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt 
pedig köteles a pénzügyi elszámolásig megfizetni.
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49.XI. fejezet XI/1. a szerződés felmondása kilencedik bekezdése a következők 
szerint módosul illetve egészül ki:

Kiválás, illetve tagi kizárás esetén a Társulás köteles 60 napos határidőn belül a Taggal 
elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a Társulást 
terhelő kötelezettségeket is, majd a Tagnak a Társulás működése során létrejövő 
vagyonára vonatkozó tulajdoni hányadát pénzben megváltani. Amennyiben a Társulás 
működését a pénzbeni megváltás saját mérlegelése szerint veszélyezteti, úgy jogosult a 
teljesítést a kiválástól számított 1 évre elhalasztani, vagy természetben rendezni.
A kiváló, illetve kizárt tag által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyonát a tagnak 
természetben kell kiadni. Kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő 
kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné 
a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot használati díj illeti meg 
a társulással kötött szerződés alapján. Az elszámolás során Felek közösen egyeztetve, 
írásban rögzíteni kötelesek a pénzbeli teljesítés és megváltás ütemezését.

50. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás első bekezdésének második mondata a következők 
szerint módosul:

Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - sem 
tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a Társulási Tanács 
minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a 
Társulásból a mulasztó képviselő-testületet.

51. XI. fejezet XI/2. Tagi kizárás második bekezdése a következők szerint módosul:

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben 
az esetben sem mentesül a Tag önrész befizetési, a költségekre vonatkozó helytállási, 
esetleges kártérítési és egyéb kötelezettségei alól.

52. XI. fejezet XI/3. Tagfelvétel második bekezdése a következők szerint módosul:

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-
testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá 
a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. A társuláshoz 
csatlakozni a naptári év első napjával lehet.

53.XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése második bekezdése a 
következők szerint módosul:

A Társulás megszűnik, ha:
- célja a KA támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
-a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott 

megszűnési feltétel megvalósult
- valamennyi Tag minősített többséggel elhatározta a Társulás megszüntetését
- bíróság jogerős döntése alapján.

- törvény erejénél fogva

54.XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése negyedik és ötödik 
bekezdése a következők szerint módosul:

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon 
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a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a 
települések lakosságszáma arányában illeti meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni 
hozzájárulásuk, amennyiben az nem állapítható meg, úgy a települések lakosságszáma 
arányában tartoznak felelősséggel.

55.XII. fejezet Társulási Megállapodás hatálya, megszűnése hatodik bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:

A tagi önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Megállapodást közös 
megegyezéssel módosíthatják az általuk meghatározott időponttal. 

56. XIV. fejezet Záró rendelkezések hetedik bekezdése a következők szerint módosul:

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel 
kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Fejér Megyei Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti 
egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a KA Közreműködő Szervezetet. Jelen Társulási 
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény az irányadó.

57.XIV. fejezet Záró rendelkezések tizenkettedik bekezdése a következők szerint 
módosul:

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal  
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
4. számú melléklet: Tisztségviselői elfogadó nyilatkozatok
5. sz. melléklet: Üzemeltetési koncepció

A határozattal elfogadott Társulási Megállapodást érintő módosítások 
hatálybalépésének időpontja: 2013. június 30.
A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást jelen határozatba foglalt módosítással 
egységes szerkezetbe foglalja, amely a határozat mellékletét képezi.
Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a 
Társulási Tanács Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület 
döntéséről értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Méhes Lajosné polgármester

4. POLGÁRMESTERI ÉVES SZABADSÁG KIADÁSA
Előterjesztő: Méhes Lajosné polgármester

Méhes Lajosné polgármester:
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy a 2013. évben eddig kivett 9 nap szabadságomat 
jóváhagyni, valamint augusztus hónapban 4 nap, szeptember hónapban 5 nap szabadságot 
engedélyezni szíveskedjenek.
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dr. Gubik Zoltán alpolgármester:
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester Asszony eddig igénybe vett 
szabadságáról tudomásvétellel hozzon döntést, továbbá döntsön a későbbi időpontban 
kiveendő szabadság engedélyezéséről. Határozati javaslatom: Alap Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete, mint munkáltató, jóváhagyja, hogy Méhes Lajosné polgármester 
szabadságát 2013. március 27-29. napokon, április 25-26. napokon, június 27-28. napokon 
valamint július.18-19 napokon vette igénybe.
Engedélyezi továbbá Méhes Lajosa polgármester részére, hogy 2013. augusztus 21-24. 
napokon és szeptember 2-6. napokon szabadságát töltse. Határidő: azonnal Felelős: Méhes 
Lajosné polgármester

Kérem, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Alap Község önkormányzata
79/2013.(VIII.14.) számú határozata

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint munkáltató, jóváhagyja, hogy Méhes 
Lajosné polgármester szabadságát 2013. március 27-29. napokon, április 25-26. napokon, 
június 27-28. napokon valamint július. 18-19 napokon vette igénybe.
Engedélyezi továbbá Méhes Lajosa polgármester részére, hogy 2013. augusztus 21-24. 
napokon és szeptember 2-6. napokon szabadságát töltse. 
Határidő: azonnal
Felelős: Méhes Lajosné polgármester

EGYEBEK, BEJELENTÉSEK

a) Tájékoztatás az előző ülés óta eltelt eseményekről

Méhes Lajosné polgármester: 
- Szeptember 18-20-án jegyzőknek és a polgármestereknek konferencia kerül megrendezésre 
Keszthelyen, melyre a jegyző asszonnyal jelentkeztünk. 
- Szeptember 24-étől hivatalosan Erdélybe megyünk. Az utazást saját erőből finanszírozzuk.
- Augusztus 10-én Sárbogárdon lecsófesztiválon vettünk rész. 
- Elkezdődik a faluban a Fejérvíz Zrt részéről a szivacsos csőtisztítás.

A képviselő-testületi ülésen további bejelentés, hozzászólás nem volt, Méhes Lajosné 
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.30 órakor bezárta.

K. m. f.

          Méhes Lajosné                                                  Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna 
polgármester             jegyző
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dr. Gubik Zoltán     Zuppon Andrea   
       jegyzőkönyv hitelesítő                                                             jegyzőkönyv hitelesítő
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