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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 24-én 

megtartott üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, Dr. Egedy Zsolt 

alpolgármester, Földi Áron, Kovács László, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor, 

Murvainé Kovács Rita, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, 

Szabó András Istvánné képviselő 13 fő 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Gulykáné Gál Erzsébet és Mészáros László képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: Bánné Hornyik Mária, Dudinszky István, Habony István képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó aljegyző, Tóth 

Jánosné gazdasági osztály részéről, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési 

osztályvezető, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Győri 

Lászlóné hatósági és építésügyi osztály részéről, Egedi Bernadett titkársági ügyintéző, 

Bagdács Mónika településfejlesztési ügyintéző, Márkus Tamás okmányirodai ügyintéző, 

Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető 

 

Intézmények részéről jelen volt: Korbély Csabáné intézményvezető, Dévainé Kazinczy Sára 

intézményvezető, Pintér Lászlóné egészségmegőrző részéről 

 

Meghívottként jelen volt: ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd, Lieszkovszky József TeTT Consult Kft. 

képviseletében. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította, hogy a képviselő-

testület határozatképes.  

 

Jegyzőkönyvi hitelesítők személyére javasolta Krupincza Tibor és Murvainé Kovács Rita 

képviselőket. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás 

mellett egyetértett Krupincza Tibor és Murvainé Kovács Rita jegyzőkönyvi hitelesítők 

személyével. 

 

Ismertette a meghívóban kiadott napirendi pontokat. Levételre javasolta „Konzorciumi 

szerződés megkötése a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok 

fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-5.2.0/B kódjelű 

pályázatra”, valamint „Gönczöl Ferenc abonyi lakos területvásárlási igénye a Hollósi 

laposra”, továbbá „Az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontása” című napirendi 

pontokat. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Konzorciumi szerződés megkötése a 

„Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált 
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településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-5.2.0/B kódjelű pályázatra” című 

napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a „Konzorciumi szerződés megkötése a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest 

megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében 

KMOP-2009-5.2.0/B kódjelű pályázatra” című napirend levételre kerüljön, és a következő 

határozatot hozta: 

 

285/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Konzorciumi szerződés megkötéséről a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-

2009-5.2.0/B kódjelű pályázatra című napirendi pont levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő „Konzorciumi 

szerződés megkötése a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok 

fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-5.2.0/B kódjelű 

pályázatra” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Gönczöl Ferenc abonyi lakos 

területvásárlási igénye a Hollósi laposra” című napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett „Gönczöl Ferenc abonyi lakos területvásárlási igénye a Hollósi laposra” című 

napirend levételre kerüljön, és a következő határozatot hozta: 

 

286/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gönczöl Ferenc abonyi lakos területvásárlási igénye a Hollósi laposra című napirendi 

pont levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő „Gönczöl Ferenc 

abonyi lakos területvásárlási igénye a Hollósi laposra” című napirendi pontot a képviselő-

testületi ülés napirendjéről leveszi. 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak „Az Abony, Vasút u. 1. szám alatti ingatlan 

bontása” című napirendi pont levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett „Az Abony, Vasút u. 1. szám alatti ingatlan bontása” című napirend levételre 

kerüljön, és a következő határozatot hozta: 

 

287/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abony, Vasút u. 1. szám alatti ingatlan bontásáról szóló napirendi pont levételéről 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő „Az Abony, Vasút u. 

1. szám alatti ingatlan bontása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés 

napirendjéről leveszi. 

- - - 

 

Felvételre javasolta zárt ülés 1. napirendi pontjaként a „Gyulai Gaál Miklós Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására 

irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása”, valamint zárt ülés 3. 

napirendi pontjaként a „Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízásáról szóló Z-

246/2009.(VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi 

pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására 

irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása” című napirendi pont zárt 

ülés 1. napirendi pontként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a „Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására irányuló közbeszerzés ajánlattételi 

felhívásának módosítása” című napirend zárt ülés 1. napirendi pontként felvételre kerüljön, 

és a következő határozatot hozta:  

 

288/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcsere 

tárgyú projekt megvalósulására irányuló közbeszerzés ajánlattételi felhívásának 

módosításáról szóló napirendi pont felvételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a 

meghívóban nem szereplő „A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására irányuló 

közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása” című napirendi pontot a képviselő-

testületi zárt ülésen 1. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a „Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság 

megbízásáról szóló Z-246/2009.(VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat 

módosítása” című napirendi pont zárt ülés 3. napirendi pontként történő felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a „Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízásáról szóló Z-246/2009.(VIII.27.) 

számú Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirend zárt ülés 3. napirendi 

pontként felvételre kerüljön, és a következő határozatot hozta:  
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289/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízásáról szóló Z-246/2009.(VIII.27.) számú 

Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló napirendi pont felvételéről 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város 

Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

21/2007.(VI.29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében, valamint 17. §-ában foglaltakat, a 

meghívóban nem szereplő „Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízásáról szóló Z-

246/2009.(VIII.27.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása” című napirendi 

pontot a képviselő-testületi zárt ülésen 3. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az így kialakult napirendi pontok elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal, és 0 tartózkodás 

mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Nyílt ülés: 

Napirend:        Előadó: 

1. Peren kívüli egyezség jóváhagyása a Red-Rex Q            Romhányiné dr. Balogh Edit 

Kft-vel                    Polgármester 

 

2. A Közép-magyarországi Operatív Program keretében       Romhányiné dr. Balogh Edit 

kiírásra került „Pest megyei település-központok           Polgármester 

fejlesztése – Kisléptékű megyei fejlesztések” c. és a 

KMOP-2009-5.2.1/A kódjelű pályázathoz kapcsolódó 

vállalkozási szerződés módosítása 

 

3. Megbízási Szerződés Integrált Városfejlesztési           Romhányiné dr. Balogh Edit 

Stratégia elkészítésére              Polgármester 

 

4. Közösségi Ház meglévő terveinek átdolgozására           Romhányiné dr. Balogh Edit 

tervező megbízása               Polgármester 

 

5. A KMOP-3.1./C „Kulturális és örökségturizmus           Romhányiné dr. Balogh Edit 

fejlesztése” című pályázathoz szükséges önerő meg-         Polgármester 

határozása, és a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó 

vállalkozási szerződés jóváhagyása 

 

6. Az 5503/1 hrsz-ú ingatlan körbekerítéséhez kapcsoló-      Romhányiné dr. Balogh Edit 

dóan cég megbízása               Polgármester 

 

7. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési           Romhányiné dr. Balogh Edit 

szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormány-      Polgármester 

zati Társulása Alapító Okiratának módosítása és a  

társulás működéséhez szükséges döntések meghoza- 

tala 

 

8. Beszámoló a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközép-         Bánné Hornyik Mária 

iskolában végzett oktató, nevelő munkáról           Okt.Sport és Kult.Biz.Elnöke 

2006-2008. között 
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9. SANAMED Kht-val kötött szerződés újbóli           Romhányiné dr. Balogh Edit 

módosítása               Polgármester 

 

10. Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségveté-         Romhányiné dr. Balogh Edit 

séről szóló 1/2009.(II.27.) számú rendeletének mó-          Polgármester 

dosítása 

 

11. Abony Város Önkormányzata Képviselő-testüle-          Romhányiné dr. Balogh Edit 

tének 19/2007.(V.10.) sz. rendeletével elfogadott             Polgármester 

Helyi Építési Szabályzat módosítása 

 

12. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati             Romhányiné dr. Balogh Edit 

Ösztöndíjrendszer 2010. évi csatlakozás, és a Bursa          Polgármester 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- 

rendszer eljárási rendjének és megállapításának  

módjára vonatkozó szabályzat módosítása 

 

13. A Város forgalmi rendjének felülvizsgálatából adódó       Romhányiné dr. Balogh Edit 

feladatok megvalósításához szükséges fedezet bizto-        Polgármester 

sítása 

 

14. Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel            Romhányiné dr. Balogh Edit 

rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges          Polgármester 

egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi 

XLVIII. törvény hatályba lépéséről 

 

15. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és a Kár-Mentor Bt.      Romhányiné dr. Balogh Edit 

megbízása az Abony Város Önkormányzatának és            Polgármester 

Intézményeinek egységes vagyonbiztosítására irányu- 

ló közbeszerzési eljárásban 

 

16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról           Romhányiné dr. Balogh Edit 

          Polgármester 

 

Zárt ülés: 

1. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú            Romhányiné dr. Balogh Edit 

Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt        Polgármester 

megvalósulására irányuló közbeszerzés ajánlattételi 

felhívásának módosítása 

 

2. Fellebbezés elbírálása              Romhányiné dr. Balogh Edit 

                      Polgármester 

 

3. Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízásáról szóló        Romhányiné dr. Balogh Edit 

Z-246/2009.(VIII.27.) számú Képviselő-testületi           Polgármester 

határozat módosítása            

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e napirend előtti kérdés, hozzászólás? 
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Tájékoztatásul elmondta, hogy az ülések televíziós közvetítésére elfogyott a pénz. Kérte, hogy 

a hozzászólásokat rövidebben tegyék meg a testületi tagok. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Mindenki előtt ismeretes, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett a 

bűncselekmények száma. Az elmúlt két hétben tettlegességig fajultak az események. Tegnapi 

nap során Pintér Gábor őrsparancsnok úrral folytatott megbeszélést. Kíváncsi volt, hogy a 

bűncselekmények milyen felderítési stádiumban vannak és mit tettek a megállítására. Sok 

probléma közepette megemlítette Pintér úr, hogy 4 embert vettek őrizetbe, akik 4 abonyi 

betörést ismertek el, kettőt 2008-ban és kettőt 2009-ben követtek el. Köztük volt a 

Györgyehús Bt. feltörése is. Az esetek többségében bankkártyákat és készpénzt 

tulajdonítottak el. Újszilváson nagykátai bűnözőket fogtak el. Mezőgazdasági szervektől 

eltulajdonítottak szarvasmarhákat és több aprójószágot is. Lakatlan ingatlanokon fogtak el 

tetteseket tyúklopás közben. Két fő abonyi lakost értek tetten betöréses lopás elkövetése 

során. 4 fő abonyi ellen drogfogyasztás és birtoklás miatt indult eljárás. A tettlegességet 

elkövetők megvannak. A napokban a rendőrség 10 fővel nagyobb akciót hajtott végre, 

melynek eredményeként egy abonyi illetékességű körözött személyt fogtak el. Volt ittas 

járművezetés és néhány szabálysértés is. Őrsparancsnok úr elmondta, hogy tudják kik azok a 

személyek, akik elkövetik a bűncselekményeket. Szabadulásuk után szaporodott meg a 

bűncselekmények száma. Kérte az őrsparancsnok úr, hogy közvetlen a parancsnokságot 

értesítse a lakosság a 20/444-1276 mobilszámon, vagy az 53/310-832 vezetékes 

telefonszámon. Kihangsúlyozta Pintér úr, hogy minden esetben eredményre vezetett a 

bejelentés, ami közvetlen a rendőrségre érkezett.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Három héttel ezelőtt Mátyás Király útról jött bejelentés 

levélben, melyet elküldött az őrsparancsnok úrnak, kérte válaszát. Erre a mai napig nem 

érkezett válasz. 

 

Kovács László: Elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén 

meghallgatták Juhász Pálné Polgárőrség vezetőjének beszámolóját. Beszámolt arról, hogy 

milyen rossz a közbiztonság Abonyban. Örvendetes, hogy a Polgárőrség létszáma 

gyarapodott. Továbbá örvendetes az is, hogy sikerült feltérképezniük a bűnözők menekülési 

útvonalát. Problémájuk, hogy túl gyakran vannak szolgálatban. Tervezik, hogy megkeresik az 

őrsparancsnok urat és megbeszélik, milyen megoldásokat keressenek a bűnözés mérséklésére, 

megállítására. Javasolta, hogy a polgárőröket éjjellátó készülékkel lássák el. Továbbá kérte, 

hogy a hivatal vizsgálja meg a világítótestek állapotát és szükséges cseréjét még az ősz beállta 

előtt. Elkészült az Apponyi út, az egyirányúsítását meg kell oldani a rendőrség irányából az 

óvoda felé.  

 

Parti Mihály: Nem szívesen kérek szót, ha saját gondomról kell beszámolnom. 

Mégis megosztom a kellemetlen élményt. Azért teszem, mert bármelyikünkkel megtörténhet 

az eset. Egy déli órában keresnek telefonon. Általam jól ismert érces idős de határozott hang 

közli vagy inkább utasít, hogy milyen döntést hozzunk a strandvendéglő tárgyában. 

Elsősorban nekünk FIDESZ-es képviselőknek szólt a figyelmeztetés. Majd ígéretet tett, hogy 

ha bejön, rendet tesz közöttük, valami kalasnyikov úrral. Majd felsorolta, hogy nekem 

személy szerint milyen bűncselekményekért kell felelnem. Az ígéret nem váratott sokáig. A 

feljelentés ugyan nem arról a címről érkezett, a Nagykőrösi úti kisnyugdíjasok nevében 

íródott. De, hogy lágyítsa a hatóság szívét még megjegyezte, hogy politikai hatalmamnál 

fogva, a városban mindenkit rettegésben tartok, és az utcában lévő kisnyugdíjasokat 

megalázom, ha panaszt mernek tenni ellenem. Átgondoltam az utca nyugdíjasait, hát valóban 

alig van, akit meg tudok előzni a köszönéssel. Biztos reszketnek a megalázástól. 
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Az előzmények ismeretében komolyan kell vennem, mert lehet, hogy legközelebb a 

drogkommandó talál drogot az autómban, vagy más hatásos trükköt találnak ki. 

Már a hatóság is sokallja az abonyi feljelentgetéseket. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Éjjellátó készülékkel kapcsolatban elmondta, hogy a 

költségvetés módosításába jelenleg nem tudják belevenni, ennél felelősségteljesebb dolgokra 

kell módosítani a költségvetést. Elmúlt három évben a Polgárőrség részére jelentős 

üzemanyag-támogatást adtak. Tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg az éjjellátó készülék 

fedezetét nem látja megoldhatónak. Parti úr hozzászólásához nem tud mit mondani. 

 

Kérdezte van-e több napirend előtti kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel több napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt rátértek a napirendi pontok 

tárgyalására. 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Peren kívüli egyezség jóváhagyása a Red-Rex Q Kft-vel 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Felkérte dr. Tóta 

Áron ügyvéd urat tájékoztassa a testületet a folyamatban lévő per állásáról. 

 

Dr. Tóta Áron: A per állásáról elmondta, hogy szeptember 30-án lesz a következő tárgyalás. 

A perben bizonyítást kért a bíróság arra vonatkozóan, hogy a felépítményre használatbavételi 

engedélyt adtak-e ki, született-e ilyen irat? Épületre vonatkozó építési engedély nem született. 

Bíróság előtt vannak a megküldött iratok, Red-Rex Q Kft. a felperes és az önkormányzat az 

alperes. Céljuk, hogy olyan stádiumba kerüljön, mint a szomszédos épület, tehát önálló 

helyrajzi számmal szerepeljen a felépítmény. Ez a kereseti kérelem iránya. Álláspontja szerint 

ezt támasztja alá, hogy a felépítmény vonatkozásában megállapítható legyen a ráépítés, 

használatbavételi engedély szükséges. Amennyiben ez hiányzik, nem lenne megállapítható, 

hogy az önálló helyrajzi számú ingatlan fizikailag ott van, de jogilag nem lehet bejegyeztetni. 

Az ügyben annyi érdemi változás történt, hogy jogi képviseletet ellátó kolléga elhalálozott. 

Az ügy gondnoka megkapta az ügyet, nevezetesen a jogi képviselő testvére, de vele még nem 

sikerült tárgyalni, hogy mit terveznek a következő tárgyalásra. A peren kívüli megegyezés 

tárgyában a Red-Rex Q Kft. ügyvédjével tárgyalt, aki ebben az ügyben megbízott volt, mely 

során arra jutottak, hogy amíg a tervezett konzorciumi megállapodás, illetőleg azzal 

összefüggő külön peren kívüli megegyezés nem jön létre a Red-Rex Q Kft. és az 

önkormányzat között, az eljárás szüneteltetését kell kérni mindkét fél részéről. Következő 

tárgyalási naptól számított 6 hónapig kellene szüneteltetni. 6 hónap elteltével megszűnik a 

per, de meg is szüntethetik az eljárást. Bármikor kérhető az eljárás folytatása is. Szeptember 

30-án nem tudják befejezni az eljárást. A leginkább járható út véleménye szerint, ha a felek 

meg tudnak egyezni az eljárás szüneteltetését illetően. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatásul elmondta, hogy négy tagú lenne a konzorcium. 

Gyakorlatilag minden érintett fél kinyilvánította, hogy szándékában áll a piac megépítése 

érdekében megkötni a szerződést. Kérdezte ügyvéd úrtól lát-e reményt, hogy október 15-i 

rendkívüli testületi ülésen tudják tárgyalni az ügyet. 
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Dr. Tóta Áron: Az önkormányzaton kívül még 3 érintett van. Mindenkinek előzetesen jóvá 

kell hagyni egyfajta tervezetet. A napokban érkeztek be a szándéknyilatkozatok. 

 

Kovács László: Kérdezte, ha nem sikerül a Red-Rex Q Kft-vel megegyezni, meg lehet-e a 

konzorciumi megállapodást kötni? Van-e egyáltalán értelme megkötni? 

 

Dr. Tóta Áron: Az egész ingatlant tekintve az önkormányzat tulajdonjoga megmarad. 

Amennyiben a bíróság a keresetnek helyt ad és a konzorciumba nem vesz részt a Red-Rex Q 

Kft. akkor nem jön létre a megállapodás. Jogi problémát okozna, ha aláírást követően a 

tulajdonjogát és a helyrajzi számot megállapítaná a bíróság. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A polgármester, a jegyző és a Red-Rex Q Kft. közötti 

tárgyalás alkalmával elhangzott, hogy 63 m2-es szerkezetkész részt kér az ingatlanért cserébe 

a megvalósítandó üzletházban. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kovács képviselő úr feltett kérdést, hogy van-e értelme konzorciumi 

szerződést kötni annak ellenére, ha a peren kívüli egyezség nem jön létre? Ennek jogi 

következményeit vállalják-e a konzorciumi tagok. Véleménye szerint nem ez a fő kérdés, 

hanem, hogy november 30-a a pályázat beadási határideje, de csak per és tehermentes 

területtel lehet pályázni. Egyetértett azzal, hogy szüneteltessék a pert, az említett halálesetből 

kifolyólag is, valamint a megegyezés pozitív előmozdításával is. A határozati javaslat 2-es 

pontjában szerepel, hogy felhatalmazzák az ügyvéd urat a per további folytatásához, 

amennyiben az egyezség nem születik meg. Az alapkérdés, hogy november 30-ig peren kívüli 

egyezségnek kell létrejönnie, ez az alap. Írásban nyilatkozott, hogy a négyzetméternek 

megfelelő nagyságú ingatlant kér cserébe, ez mindenképpen pozitív előrelépésnek bizonyul. 

Azt kell elsősorban rendezni, hogy az egész történet előre mozduljon. Ez még önmagában 

megítélése szerint nem jelenti azt, hogy a Red-Rex Q Kft-nek benne kellene lenni a 

konzorciumban. Amennyiben saját beruházásként meg szeretné valósítani, akkor logikus, 

hogy a konzorcium tagja legyen. Peren kívüli egyezség nem jön létre, akkor folytatódjon a 

per. Mi van akkor, ha a konzorciumi partnerek vállalják per bejegyzése mellett. Véleménye 

szerint a határozati javaslatban ez nyelvtanilag nem megfelelő. 

 

Dr. Tóta Áron: Véleménye szerint is így értelmezhető a határozati javaslatban szereplő 

mondat. Amennyiben két feltétel közül egyik sem teljesül, akkor történhet olyan, hogy 

kifejezi szándékát az önkormányzat a per folytatásának szándékára. Csak peren kívüli 

egyezségről, a per kimenetele szempontjából tulajdonosnak kell eldönteni, hogy a 

konzorciumi megállapodás mennyire fontos a Red-Rex Q Kft. szempontjából, amennyiben a 

per megszüntetésével a konzorciumi megállapodás is létrejön. Kérdés másik része, hogy a 

konzorciumba részt vesz, vagy sem ez a megállapodás függvénye. Ha a konzorciumba 

kötelezettségvállalással részt kíván venni, akkor mindenképpen indokolt a részvétel. Per 

folytatása, ha a pályázat nem nyer, mi lesz a vége, ezt megmondani nem tudja. Peren kívüli 

megegyezés a per megszüntetésével  is járhat. A megállapodás fontosságával kapcsolatban a 

Red-Rex Q Kft-nek is számolni kell azzal, hogy megállapodás hiányában a pályázat 

meghiúsulhat. 

 

Kovács László: Elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság meghívójában is 

szerepel napirendi pontként a peren kívüli egyezség. A bizottsági ülésen kérték, vegyék le 

napirendről. Magyarázatot kért arra vonatkozóan, annak ellenére, hogy az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság nem tárgyalta mégis tárgyalásra került a testületi ülésen, ennek mi az 

oka? 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ennek az az oka, hogy várták az ügyvéd úr által készített 

előterjesztést, amit a testület jóvá tud hagyni. Peren kívüli egyezség most sincs. Ami az 

előterjesztésben szerepel, hogy szüneteltessék a pert. Ez nem a peren kívüli megegyezés, amit 

most tárgyalnak, még visszajön testületi ülésre a két fél közötti megállapodás is. Szeptember 

30-án lesz a következő tárgyalás. Az önkormányzatnak a peren kívüli megegyezés a pályázat 

miatt nélkülözhetetlen. Erre kéri a felhatalmazást ügyvéd úr, amennyiben a tárgyalás 

folyamán felmerül a felfüggesztés, vagy szüneteltetés kérdése, akkor mondhassa azt, hogy 

egyetért a per szüneteltetésével. Amennyiben egyetért a testület a per szüneteltetésével, akkor 

fél évig szünetelhet a per. Létrejön a megállapodás és peren kívüli egyezségre is van idő, így 

beadható a pályázat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta a vita lezárását. Napirendi pont címét változtassák meg. Azt a 

címet viselje az előterjesztés, amit a határozati javaslat. Határozati javaslat 2-es pontja szerint 

elegendő a peren kívüli egyezségről írni és a konzorciumi szerződést mellőzni. Amennyiben 

nem jön létre az egyezség, akkor nem is tudják beadni a pályázatot.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta kezdeményezni a peres eljárás szüneteltetését és 

felhatalmazni ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd urat a 2009. szeptember 30-án tartandó tárgyaláson a 

szüneteltetés kezdeményezésére, illetve abba való beleegyezést tartalmazó nyilatkozat 

megtételére. Amennyiben az Önkormányzat és a Red-Rex Q Kft. között 2009. november 30-

ig peren kívüli egyezség nem jön létre a „Funkcióbővítő rehabilitáció„ Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-

5.2.0/B kódjelű pályázat kapcsán a Képviselő-testület már most kinyilvánítja szándékát a per 

további folytatására vonatkozóan, és felhatalmazza ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd urat az erre 

vonatkozó intézkedések megtételére. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az elhangzott 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és az elhangzott határozati javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

290/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Red-Rex Q Kft-vel folyamatban lévő per szüneteltetéséről  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 9.§-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Red-Rex Q Kft. által ráépítés 

megállapítása iránt indított perben kezdeményezi a peres eljárás szüneteltetését és 

felhatalmazza ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd urat a 2009. szeptember 30-án tartandó 

tárgyaláson a szüneteltetés kezdeményezésére, illetve abba való beleegyezést 

tartalmazó nyilatkozat megtételére. 
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2. Amennyiben az Önkormányzat és a Red-Rex Q Kft. között 2009. november 30-ig 

peren kívüli egyezség nem jön létre a „Funkcióbővítő rehabilitáció„ Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-

2009-5.2.0/B kódjelű pályázat kapcsán a Képviselő-testület már most kinyilvánítja 

szándékát a per további folytatására vonatkozóan, és felhatalmazza ifj. Dr. Tóta Áron 

ügyvéd urat az erre vonatkozó intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2009. november 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Ifj. Dr. Tóta Áron 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 ifj. Dr. Tóta Áron ügyvéd 

 Red-Rex Q Kft. 

- - - 

 

Retkes Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 12 fő 

 

2./ Napirendi pont tárgya: A Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra 

került „Pest megyei település-központok fejlesztése – Kisléptékű 

megyei fejlesztések” c. és a KMOP-2009-5.2.1/A kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

291/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Pest megyei 

település-központok fejlesztése – Kisléptékű megyei fejlesztések” című és a KMOP-2009-

5.2.1/A kódjelű pályázathoz kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításáról  
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Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés - módosítást 

jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő:    2009. szeptember 30. 

Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Pa-Ku Consulting Bt 

 

Vállalkozási Szerződés 

módosítás 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

(továbbiakban: Megrendelő), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester,  

másrészről, Pa-Ku Consulting Bt. Cégjegyzék szám: 13-06-057849 Bankszámlaszáma: 

65800124-11024989, Cím: 2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán út 3. Adószám: 22317957-2-13 

(továbbiakban: megbízott) között , az alábbi módosításokkal:  

(továbbiakban: Felek) 

 

Megrendelő és megbízott között 2009. 06. 30 – án vállalkozási szerződés jött létre a Közép-

magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került  a  „Lehetőségeink Fő Tere” – a 

Kossuth tér környezetrendezése Abonyban II. ütem c. és a KMOP-2009-5.2.1/A kódjelű 

pályázati kiírásra történő pályázat elkészítésével. 

 

Felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 1. pontja az alábbira módosul: 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 

településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében KMOP-2009-

5.2.1/B kódjelű pályázati kiírásra történő pályázat elkészítésével. A pályázaton való 

részvételre a 279/2009. (IX. 10.) sz. képviselő-testületi határozat ad felhatalmazást. 

 

A szerződés jelen szerződés - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 

A jelen szerződés módosítás 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő 

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 

írták alá. 
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Jelen módosítást a Képviselő-testület a 291/2009. (IX.24.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2009. szeptember …. 

 

..………………………………                                     ……………………………. 

Abony Város Önkormányzat                                           Pa-Ku Consulting Bt. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  Palotai Sándor ügyvezető 

            polgármester    megbízott 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya: Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási 

szerződés megkötése 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Dr. Németh Mónika: Javasolta, hogy a Megbízási Szerződés 9. pontjába kerüljön be, hogy a 

Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj összegéig meghiúsulási kötbért 

fizetni. Elmondta, hogy a Pénzügyi és az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságnak is van 

módosító javaslata, melyről szavazni kell. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: A Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi és 

Közbiztonsági Bizottság javaslatát is bele kell tenni a határozatba. Véleménye szerint az IVS 

elkészítéséhez legalább 4 hetes munka szükséges és vissza kell hozni az októberi testületi 

ülésre. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatáról, 

mely szerint „a szerződés megkötését abban az esetben javasolja, ha a pályázat benyújtásához 

szükséges konzorciumi szerződés létrejön”. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület  0 igen, 3 nem szavazattal és 9 tartózkodás 

mellett a módosító javaslatot nem fogadta el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

módosító javaslatáról, mely szerint „a Megbízási Szerződés 3. pontjában „2009. november 

15-i” határidőt javasol rögzíteni”. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás 

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati 

javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

292/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási szerződés megkötéséről  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a PA-KU Contulting Bt-t bízza meg nettó 7.600.000,- Ft + ÁFA 

díjazásért, mely fedezetét 7 millió forint összegig a Két Torony kötvény kamatbevétel 

terhére és 2,5 millió forintot a Városi tevékenység egyéb gépek, berendezések soron 

biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 

Határidő:  2009. szeptember 30. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

  KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

  Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. 

 
292/2009 (IX. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. (képviseli: Palotai Sándor) a továbbiakban Megbízott 

között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat Integrált Városfejlesztési Stratégia/ Előzetes 

Akcióterületi Terv elkészítésével. 

A pályázaton való részvételre a 279/2009. (IX. 10.) sz. képviselő-testületi határozat ad 

felhatalmazást. 

 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 
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3. A Megbízott vállalja, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes 

Akcióterületi Terv úgy készíti el, hogy az a KMOP-2009-5.2.1/B „Funkcióbővítő 

rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált 

településfejlesztés Pest megyében című pályázathoz feladható legyen, tehát 2009. 

november 15-i határidőig megrendelő részére átadja. E pont tekintetében felelősség 

nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

  

Valaczkainé Varga Erzsébet 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

 

Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, 

az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi 

Terv három példányát a benyújtást követően a Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes 

Akcióterületi Terv formai hibájáért, késedelmes benyújtásáért, a nem megfelelő 

adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az adatszolgáltatás iránti kérelme 

késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő késedelmes benyújtásért. 

 

8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi terv a 7. 

pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból kerül elutasításra 

Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj összegéig 

meghiúsulási kötbért fizetni. 
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10. Amennyiben az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi Terv 

benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a Megbízó köteles a 

Megbízott részére az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi terv 

összefüggésben felmerült, igazolható költségeit megtéríteni 

 

11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 7.600.000,- Ft + 

ÁFA, azaz Hétmillió-hatszázezer forint + ÁFA – egyszeri díj illeti meg. 

 

12. A Megbízó a díjat a pályázat benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes 

Akcióterületi Terv érintő információkat, értesítéseket haladéktalanul telefonon 

(beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő értesítést is) illetve 3 

munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízó hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és a 

pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Integrált 

Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi Terv feltételeivel tisztában van, és 

azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

17. A jogviták esetén eljáró a pertárgy értékétől függően a Ceglédi Városi Bíróság vagy a 

Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékessége. 

 

Abony, 2009. szeptember    

  

……………………………………. ……………………………….. 

 Megbízott Abony Város Önkormányzata 

  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

  Megbízó 

- - - 

 

Mészáros László képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő 

 

4./ Napirendi pont tárgya: Közösségi Ház meglévő terveinek átdolgozására tervező 

megbízása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendet megtárgyalta és a 

következő javaslatot tette: „Amennyiben a Triskell Épülettervező Kft. kerül megbízásra, - a 

Tervezési Szerződés 4.7. pontja törlésre kerüljön.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a Triskell Épülettervező Kft. megbízását az 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatával kiegészíteni. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

módosító javaslatáról, mely szerint a Tervezési Szerződés 4.7. pontját töröljék. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás 

mellett a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az módosított 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

293/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Közösségi Ház meglévő terveinek átdolgozására tervező megbízásáról  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 

4. A Képviselő-testület a Közösségi Ház módosított engedélyezési terv elkészítésével 

a Trisskell Épülettervező Kft-t bízza meg nettó 3.000.000,- Ft + ÁFA díjazásért. 

 

5. A megbízási díj forrása 3.000.0000,-Ft + ÁFA, melyet Abony Város 

Önkormányzat költségvetési rendeletében az egyéb gépek berendezések sorról 

átcsoportosítja a városi tevékenység szakmai szolgáltatások sorra. 

 

Határidő:    1. pont 2009. szeptember 30. 

          3.pont 2009. október 29. 

Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
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 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Horváth Zoltán, Triskell Épülettervező Kft. 

 Pacher László, TEVIM Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 

 Horváth Gergely, ASD Stúdió Kft. 

 

293/2009. (IX.24.) sz. Képviselő -testületi határozat 1. sz. melléklete  

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  

 

mely létrejött a mai napon 

egyrészről Abony Város Önkormányzata  (2740 Abony Kossuth tér 1., törzsszám: 

390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármester, mint Megrendelő - a továbbiakban Megrendelő -,  

 

másrészről TRISKELL Épülettervező Kft. (székhelye: 1034 Budapest, Kecske u. 25., 

cégjegyzékszám: 01-09-068811,  adószám: 10398513-2-421, bankszámlaszám: ERSTE Bank 

Rt. 11670009-07708000-70000005) képviseli: Turi Attila, mint tervező - a továbbiakban 

Tervező  -, együttesen Felek között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya, műszaki tartalma 

 

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a jelen szerződésben rögzített 

feltételekkel a Közösségi Ház és Zeneiskola engedélyezési tervének módosítását az 

alábbiak szerint. 

 

 Jelen szerződés vállalkozói díjának részét képezi a tervezési eljárás során felmerülő 

ügyintézés, de nem képezi részét az eljárások során felmerülő illetékek díja. 

 

1.2. Tervező az egyes tervi munkarészek elkészítését az alábbi tartalommal vállalja: 

 

Engedélyes tervdokumentáció: 

Az építési engedélyes tervdokumentáció készítési feltételeire és a minimális tartalmi 

követelményekre a 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet 5 sz. melléklete az irányadó. 

 

2. A tervezői díj 

 

2.1. Tervezőt az elvégzett munkák ellenértékeként 3.000.000,-Ft + 25 % Áfa, összesen bruttó  

3.750.000,-Ft, azaz Hárommillió-hétszázötvenezer forint tervezői díj illeti meg, melyet 

Megrendelő a számla igazolása után, a Megrendelőhöz történt beérkezéstől számított 30 

napon belül köteles  

Tervező részére az ERSTE Bank Rt.-nél vezetett  11670009-07708000-70000005 számú 

bankszámlájára átutalással megfizetni. 

 

2.2. A felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező által benyújtott számla végösszegéből 

Megbízó 10%-ot építési engedély kiadásáig visszatarthat, mely visszatartás összegét a 
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Megbízó az engedély átadás-átvételt követő 30 napon belül köteles a Tervező részére 

átutalással megfizetni. 

 

2.3. A Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező az 1. pontban meghatározott engedélyes 

tervdokumentációt, illetve a megbízásra vonatkozó számláját kizárólag az Abony Város 

Polgármesterével történt egyeztetést követően, a jóváhagyó nyilatkozatával együtt nyújthatja 

be a Megbízó felé. A Megbízó részéről a számla igazolására Valaczkainé Varga Erzsébet 

településfejlesztési osztály vezetője jogosult. 

 

 

3. Teljesítési határidők 

 

3.1. Tervező vállalja, hogy az engedélyes tervdokumentációt a 1./2. pontban rögzített 

tartalommal legkésőbb a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás után 2009. 

november 12-ig elkészíti és átadja Megrendelő részére. 

 

4. Tervező jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Tervező vállalja, hogy legjobb tudása és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

szabványok, illetve a pályázati kiírásban szereplő követelmények szerint végzi el a jelen 

szerződésben foglalt tervezési munkákat. 

 

4.2. Tervező kötelezi magát, hogy a különböző hatóságok által esetlegesen jelzett hibákat, 

hiányosságot haladéktalanul kijavítja a saját költségén. 

 

4.3. A Tervező jogosult a munkák elvégzése során alvállalkozókat bevonni, de ezek 

tevékenységéért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik Megrendelő irányában. 

Tervező jogosult a tervezés során, indokolt esetben alvállalkozóit megváltoztatni. Erről 

Megrendelőt írásban értesíti. 

 

4.4. Tervező vállalja, hogy a szerződésben foglalt alvállalkozóinak tervezői egyeztetéseiről 

folyamatosan és teljes körűen gondoskodik.  

 

4.5. Tervező tevékenysége során köteles a jóhiszeműség jogelvei alapján eljárni, a szükséges 

tájékoztatást Megrendelő részére folyamatosan és teljes körűen megadni, a hatósági 

egyeztetésekkor a Megrendelő érdekeit képviselni, illetve lehetőség szerint kompromisszumot 

találni a vonatkozó jogszabályi, hatósági előírások és a Megrendelő érdekei között. 

 

4.6.  Tervező köteles továbbá a legjobb, költségtakarékos megoldásokat megtalálni, illetve a 

határidőket pontosan betartani. Tervező ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy 

amennyiben neki felróható, illetve az ő érdekkörében felmerülő okból kifolyólag késedelembe 

esik, úgy Megrendelő jogosult jelen szerződés 3.1 pontjában vállalt határidőhöz képest 15. 

napig a késedelem minden napja után (a nettó tervezői díj 1%-a) 30.000,-Ft/nap mértékű 

késedelmi kötbért felszámítani. Megrendelő jogosult a kötbér összegét a számla összegéből 

visszatartani. A kötbér megfizetése nem vonatkozik a Vállalkozónak fel nem róható (ún. "vis 

maior") okokból eredő késedelmekre. 

Amennyiben Tervező a jelen szerződés 3.1 pontjában vállat határidőhöz képest 15. napig a 

szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, mely a 

tervezési díj 30 %-a. 
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5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a jelen szerződésben foglalt feltételeknek 

megfelelően Tervező részére megfizetni, illetve tudomásul veszi, hogy esetleges fizetési 

késedelme esetén Tervező jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani irányában. 

 

5.2. A beruházáshoz kapcsolódó Önkormányzati egyeztetést, adatszolgáltatást, valamint a 

pontos, információcserét a Megrendelő feladata biztosítani. 

 

5.3. Megrendelő szerződéskötésekor átadja a tervezőnek a területre vonatkozó 

Településszerkezeti tervet, Helyi Építési Szabályzatot, valamint a gépjárművek 

elhelyezésének szabályairól szóló rendeletet. 

 

5.4. Megrendelő szerződéskötésekor átadja a tervezőnek a parkolási rendeletét. 

 

5.5. Megrendelő szerződéskötést követő 10 napon belül, az épület tervezési programját 

elfogadja, és erről a felek emlékeztetőt vesznek fel. 

 

5.6. Megrendelő szerződéskötést követő 14 napon belül átadja a terület bejegyzett hivatalos 

földhivatali térképmásolatát.  

 

Amennyiben a megrendelő fenti közbenső intézkedésekkel, illetve szolgáltatásokkal 

késedelembe esik, úgy a tervezőt kötelező határidő(k) ennek megfelelően módosulnak. 

 

6. A szerződő felek együttműködése 

 

6.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan és teljes körűen, 

a jóhiszeműség jogelvei szerint mindenben együttműködnek a közös gazdasági célkitűzéseik 

megvalósítása érdekében, egymás számára a szükséges tájékoztatást kölcsönösen biztosítják. 

 

6.2. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, 

körülményeket és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, késleltetik 

vagy veszélyeztetik, valamint azok elhárítására az adott helyzetben tőlük elvárható 

intézkedéseket a jó gazda gondosságával megteszik. 

 

6.3. Az értesítés általános formája a tervezési feljegyzés, a közlés módja postai úton vagy e-

mailen. 

 

6.4. Az értesítést a szerződő felek egymás részére az alábbi címre (személyek részére) küldik. 

(kapcsolattartó személyek) 

 

- A Megrendelő részére : 

Abony Város Önkormányzata 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

abony@abony.hu 

 

 

- A Tervező részére : 
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Triskell Épülettervező Kft. 

Turi Attila ügyvezető 

1034 Budapest, Kecske u. 25. 

triskell@triskell.axelero.net 

 

 

A fenti adatok esetleges változásairól a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 

 

6.5. A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés hatálya alatt 

tudomásukra jutó üzleti titkokat teljes körűen megőrzik, mely titoktartási kötelezettség a jelen 

szerződés megszűnését követően is terheli a feleket, esetleges megszegéséért pedig teljes 

anyagi és erkölcsi felelősséggel tartoznak egymás irányában. 

 

 

 

7. A szerződés módosítása 

 

7.1. A jelen szerződés módosítására csak írásban, a felek ez irányú, kölcsönös megállapodása 

alapján van mód. A felek kezdeményezhetik a határidők módosítását, amennyiben ezt 

elháríthatatlan külső ok (vis maior), illetve bármely olyan körülmény indokolja, melyet a 

szerződés megkötésekor a kellő gondosság mellett sem észlelhettek. 

 

8. Teljesítés, átadás-átvétel 

 

8.1. Tervező a jelen szerződésnek, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, hatósági 

előírásoknak illetve a Megrendelő utasításainak, igényeinek és az ajánlattételkor megismert 

célok elérésének megfelelő tervdokumentáció szolgáltatásával, annak Megrendelő részére 

történő átadásával teljesít. 

 

8.2. Tervező a tervdokumentációt papíralapon 12 példányszámban, CD adathordozón 2 

példányban adja át. Többlet-példányok átadása és számlázása külön költség terhére történik. 

 

8.3. A Megrendelő csak a teljesen befejezett műszaki tartalmú, engedélyezésre alkalmas, a 

jelen rögzített feltételeknek és rendeltetésszerű használatra megfelelő tervdokumentációt 

jogosult és egyben köteles átvenni. 

 

8.4. A Tervező köteles a Megrendelő kifogásait megvizsgálni és 3 munkanapon belül 

összehívott egyeztetésen ezeket tisztázni. Amennyiben az egyeztetés eredményeképpen a 

hibák, hiányosságok a tervezőnek felróhatók, 10 munkanapon belül kijavítani. Ennek 

elmaradása esetén a Tervező a polgári jog szabályai szerint teljes kártérítési felelősséggel 

tartozik Megrendelő irányában. 

 

9. A szerződés megszűnése 

 

9.1. A jelen szerződés elsősorban a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg, ezen kívül közös 

megegyezéssel, illetve azonnali hatályú felmondással szüntethető meg. 

 

9.2. A Megrendelő jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben 

Tervező nem, vagy nem szerződésszerűen tudja teljesíteni vállalt kötelezettségeit és a 



 22 

Megrendelő erre vonatkozó írásbeli felhívásától számított 8 napon belül Tervező nem 

orvosolja szerződésszegő magatartását, illetve a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem 

teljesíti jelen szerződés 3.1 pontjában foglalt időponttól számított 15. napig.  

 

9.3. A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén Tervező jogosult a felmondás napjáig 

igazoltan elvégzett és átvett munkája ellenértékére, azonban Megrendelő jogosult vele 

szemben a szerződésszegés következtében felmerülő kárait érvényesíteni. 

 

10. Vegyes rendelkezések 

 

10.1. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek 

sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó 

jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei 

Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

10.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből keletkező jogok és kötelezettségek 

másra át nem ruházhatók, nem engedményezhetők, kivéve, ha ehhez a szerződéses partner 

előzetesen, írásban hozzájárul. 

 

10.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tárgyát képező engedélyes terveket 

Megrendelő korlátlanul felhasználhatja, különösen az alábbi esetekben:„Funkcióbővítő 

rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest 

megyében KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű pályázati kiíráson, pályázatokhoz, melyekért külön 

térítést nem fizet. 

 

10.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

10.5. A jelen szerződés 5 oldalon, összesen 10. pontból áll. 

Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

aláírták. 

 

A Képviselő-testület a 293/2009. (IX.24.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Abony, 2009. szeptember…. 

 

………….….......................           ……………………………………….. 

……………………………            Abony Város Önkormányzat képviseletében: 

           Megbízott             Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízó 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: A KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” 

című pályázathoz szükséges önerő meghatározása, és a pályázat 

elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés jóváhagyása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Köszöntötte 

Lieszkovszky Józsefet a TeTT Consult Kft. képviselőjét. Elmondta, hogy kiosztásra került két 

darab költségbecslés. Egyik a Kostyán kúria, másik pedig az Abonyi Lajos Múzeumra 

vonatkozó költségbecslés. A Kostyán Kúria esetében a kertészeti munkákat 6 millió forintban 

határozták meg, a kiegészítő restaurálási terv 4 tételt tartalmaz, 5, 6, 7, 8-as pont, abban az 

esetben, ha nem áll rendelkezésre fedezet, akkor ez később is megoldható.  

 

Földi Áron: Elmondta, hogy jelenleg már a teljes pályázati anyaggal kapcsolatban 

rendelkezik információval. Korábbi testületi ülésen arról döntöttek, hogy megbízzák a TeTT 

Consult Kft-t, de visszatérnek a napirend tárgyalására. Mostanra már kiderült, hogy érdemes 

foglalkozni a dologgal, mert a megpályázható összeg 300 millió forint. Olyan költségbecslést 

küldött meg a TeTT Consult Kft, amelybe a funkciókat is beletették, mely 39 millió forintba 

fog kerülni. 230 millió forint lesz a végeredmény, így az önerő 23 millió forintra jön ki, 

melyet az önkormányzatnak kell fizetni. 

 

Murvainé Kovács Rita képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő 

 

Lieszkovszky József: A pályázatról tájékoztató adatokat szeretne elmondani. 6 nyertes 

pályázatot hirdettek meg korábban. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő 

 

Jelenleg 6-8 milliárd forint van előirányozva, erre a pályázati konstrukcióra már 1-2 év múlva 

nem lesz lehetőség. Első és utolsó alkalom arra, hogy ezt véghez vigyék. Azért is emelték 

meg az összeget, mivel valószínű, hogy több pályázatot várnak és ha ezek a pénzek elfogynak 

akkor nem tudják a későbbiekben realizálni. Mi az, amiben Abony plusz pontot szerezhet, 

például hátrányos helyzete miatt. Emellett további plusz dolog, hogy műemléki helyen valósul 

meg a beruházás. Továbbá szükséges a pályázat sikeres benyújtásához az ALMA-val történő 

együttműködési megállapodás megkötése. Kiemelten támogatják, ha egy nagyon profi 

szervezet működteti, ez 3 plusz pontot jelent. Emellett még ugyancsak hozzá kell tenni a 

pályázathoz, hogy különböző unitáris elemek is megvalósulnának, amelyek ugyancsak plusz 

pontokat jelentenek. Ez egy élménygazdag múzeumi felújításnak tekinthető. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Bővebben is szeretnének a pályázatról tudni. Tudomása 

szerint megmaradna a magtár, mely kiállítóhely lenne. 

 

Murvainé Kovács Rita és Retkes Mária képviselők az ülésterembe visszajöttek, így a 

jelenlévő képviselők száma 15 fő 

 

Lieszkovszky József: Lényeg, hogy a projekt az IVS-hez is kell. Szerződéssel kapcsolatban 

elmondta, hogy a szerződés 5. pontjában foglalt feltételek mellett -  megbeszélve a cég 

tulajdonosával -, a pályázat megírását nem tudják vállalni. Tiszteletteljes kérése, hogy ez a 

bekezdés törlésre kerüljön a szerződésben. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint ésszerű az észrevétel, mert nem az a cél, 

hogy elálljanak, ez egy lehetőség, a pályázattól akkor már félútról nem illik visszalépni. A 

Kostyán házra állagmegóvási kötelezettség várható. A Múzeumi szerkezetekkel gond van, 

mert csúsznak szét. Érdemes a 23 millió forintot befektetni. A képviselő-testület 1 éven belül 

tárgyalt az ALMA-val az együttműködésről. Nem kívánja az önkormányzat átadni az ALMA-
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nak a Múzeum működtetését. Együttműködésről lehet szó, de működtetést fenntartja magának 

a testület. 

 

Kovács László: Elmondta, hogy a Vállalkozási Szerződés 2. pontjába kerüljön be, hogy a 

nyertes pályázat kihirdetését követően köteles megfizetni a pályázati díjat. 

 

Földi Áron: Célszerű lett volna már az előző testületi ülésen is dönteni erről. Két millió 

forintot akkor fogják kifizetni, ha nyer a pályázat. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Tájékoztatásul elmondta, hogy korábban az önkormányzat 2 millió forintot 

juttatott az ALMA-nak felújítási tervek elkészítésére, de az Alapítvány nem kívánja a terveket 

átadni az önkormányzatnak. Viszont ebben az esetben az önkormányzat a pályázó. Eléggé 

visszás helyzet alakult ki, mert az önkormányzat szándékából és akaratából került az ALMA-

hoz az összeg, mivel az alapítvány volt a megrendelő, de nem kívánja a terveket átadni, 

ilyenkor mi a helyzet? Bizonyára meg tudják ezt is oldani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Bedekovics Éva a tervező. A tervező hozzájárulásával meg 

tudja szerezni az engedélyeket. 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy 2010. évre vállalnak kötelezettséget. Az Áht. szerint 

tárgyéven túlra csak úgy lehet vállalni kötelezettséget, hogy a kötelezettségvállalás 

időpontjában az a gazdálkodást ne veszélyeztesse. 

 

Földi Áron: Visszatérve a terv kérdésére, beszélt az alapítvány elnökével, aki elmondta, hogy 

a pályázathoz odaadja a terveket. Meg kellene fontolni, hogy a tervbe szerepeljen, hogy az 

alapítvány is részt vesz, akkor plusz pontot kapnak. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Erről beszélt, hogy a programok szervezésében meg lehet 

állapodni, de a működtetés jogát nem adják át. 2 millió forintot csak nyertes pályázat esetén 

fogják kifizetni. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Kérdezte, hogy a Kostyán Kúria esetében meddig kell a funkciót 

meghatározni? 

 

Lieszkovszky József: Az eredményhirdetés jövő évben lesz. 2011. januártól számítva lehet a 

funkciót meghatározni. 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint szélesebb skálát kellene megadni. Nem elég, hogy 

a múzeumban lesz kiállítóhely. Ungár ház helyén egy információs központot ki lehetne 

alakítani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az elhangzottak alapján kb. 230 millió forintba kerül a 

projekt, melynek önerejét vállalni kell. Kérte a TeTT Consult Kft. képviselőjét, hogy minél 

előbb juttassák el az anyagot, mert a testület elé vissza kell hozni, hogy az önerő pontosan 

meghatározásra kerüljön.  

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a pályázati szakértői tanácsadási 

díj: 300 000 forint + 25% ÁFA, azaz háromszázezer forint + 25% ÁFA a pályázat 

befogadását követően fizetendő. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a szakértői tanácsadási díj 

(megvalósíthatósági tanulmány): 2 000 000 forint + 25% ÁFA, azaz kétmillió forint + 25% 

ÁFA a nyertes pályázat kihirdetését követően fizetendő. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak arról, hogy a Vállalkozási Szerződés 5-ös 

pontjából az utolsó mondat törlésre kerül. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

294/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” című pályázathoz 

szükséges önerő meghatározása, és a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási 

szerződés jóváhagyásáról  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület által a 261/2009. (VIII.27.) számú határozattal a pályázat 

elkészítésével és benyújtásával megbízott TeTT Consult Kft. (1023 Budapest, Gül 

Baba u. 2. Képviselő: Berczeli Péter ügyvezető) pályázati szakértői tanácsadási díja: 

300 000 forint + 25% ÁFA, mely a pályázat befogadása esetén fizetendő, melynek 

fedezetét az egyházi kártalanítás kamatbevétele terhére biztosítja. A szakértői 

tanácsadási díj (megvalósíthatósági tanulmány): 2 000 000 forint + 25% ÁFA, mely a 

nyertes pályázat esetén fizetendő, melynek fedezetét a Képviselő-testület a 2010. évi 

költségvetésben biztosítja. 

  

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. október 22. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 
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Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

A határozatról értesül:  

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

TeTT Consult Kft. 1023 Budapest, Gül Baba u. 2. 

 

 

294/2009. (IX.24.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött  egyrészről: 

 

Abony Város Önkormányzata 

Székhelye:  2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Adószáma:  15390709-2-13 

Számlaszám:  11993609-06147486-10000104 

Képviselő:   Romhányiné Dr. Balogh Edit  polgármester 

 

továbbiakban mint Megrendelő, másrészről a : 

 

TeTT Consult Kft. 

Székhelye:  1023 Budapest, Gül Baba u. 2. 

Levelezési cím: 1023 Budapest, Gül Baba u. 2. 

Adószáma:  12981900-2-41 

Cégjegyzék száma: 01-09-713124 

Számlaszám:  OTP 11702036-20692526 

Képviselő:   Berczeli Péter, ügyvezető 

Továbbiakban, mint Vállalkozó,  

 

együttesen a továbbiakban mint Szerződő Felek között.  

 

1/    A szerződés tárgya 

        

Abony Város Önkormányzata részére a KMOP- 3.1.1/C „Kulturális és 

örökségturizmus fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó „Kulturális és 

Művészeti Központ Kialakítása Abonyban” című projekthez kapcsolódóan az alábbi 

feladatok elvégzése: 

 Pályázati szakértői tanácsadás keretében a Megrendelő támogatása a 2009-

3.1.1/C pályázati kiírásra a „Kulturális és Művészeti Központ Kialakítása 

Abonyban” című projekt tervezésében, kidolgozásában, a pályázat 

benyújtásában, a pályázati útmutatónak megfelelően. 

 Szakértői tanácsadás keretében a 2009-3.1.1/C pályázati kiírásra a „Kulturális 

és Művészeti Központ Kialakítása Abonyban” című projekthez kapcsolódó 
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megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a pályázati útmutatónak 

megfelelően. 

 

2/  Vállalási díj, teljesítés 

 

 A Megrendelő vállalja, hogy az előző pontban meghatározott feladatok maradéktalan 

teljesítéséért számla ellenében az alábbiak szerinti vállalkozói díjat fizeti: 

 Pályázati szakértői tanácsadási díj: 300 000 forint + 25% ÁFA, azaz 

háromszázezer forint + 25% ÁFA a pályázat befogadását követően. 

 Szakértői tanácsadási díj (megvalósíthatósági tanulmány): 2 000 000 forint + 

25% ÁFA, azaz kétmillió forint + 25% ÁFA a nyertes pályázat kihirdetését 

követően. 

 

3/ Fizetési feltételek  

 

A Vállalkozó a vállalási díjról a számláit az alábbiak szerint állíthatja ki: 

 Pályázati szakértői tanácsadási díj: a pályázat befogadásáról szóló 

információnak az irányító hatóság honlapján történő közzétételekor. 

 Szakértői tanácsadási díj (megvalósíthatósági tanulmány): a pályázat 

támogatásáról szóló információnak az irányító hatóság honlapján történő 

közzétételekor.  

A számlákat a Megrendelő a kézhezvételt követő 8 napon belül fizeti ki. 

 

4/  A szerződés időtartama 

 

 A vállalkozó köteles a feladatait  elvégezni és azok eredményeit, vagyis a pályázati 

dokumentációt és a megvalósíthatósági tanulmányt (továbbiakban együttesen 

dokumentáció) Megrendelőnek 2009. október 15-ig átadni. 

 

5/  Megrendelő kötelezettségei 

 

 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés eredményes teljesítése 

érdekében, a Vállalkozó feladatainak ellátásához szükséges valamennyi tényt és adatot 

haladéktalanul, maradéktalanul és hiánytalanul legkésőbb 2009. szeptember 30-ig 

rendelkezésére bocsátja, különös tekintettel a kapcsolódó dokumentációkra 

(tervdokumentációkat 2 példányban), és egyéb hatósági engedélyekre, 

hozzájárulásokra, nyilatkozatokra és igazolásokra. 

 

 Megrendelő köteles az aláírásokról 2 naptári napon belül gondoskodni. 

 

 Megrendelő köteles a vállalási díjat jelen szerződés 2/ és 3/ pontjainak megfelelően 

Vállalkozónak kifizetni.  

 

6/ Vállalkozó kötelezettségei 

 

Vállalkozó köteles a dokumentációt 2 nyomtatott (1 eredeti és 1 másolati) és 1 db 

elektronikus (CD) példányban október 15-ig hiánytalanul a Megrendelőnek aláírásra 

átadni, majd az aláírást követően a pályázat beadásáról időben gondoskodni és azt 

Megrendelő felé írásban igazolni. 
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Vállalkozó köteles legjobb tudása szerint mindent megtenni azért, hogy a 

dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfeleljen a pályázati útmutatónak. 

 

Vállalkozó kizárólagos feladata a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és 

dologi feltételek biztosítása.  

 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során jogosult a munkát saját belátás szerint 

ütemezni és szervezni, azonban e tekintetben Megrendelő felé tájékoztatási 

kötelezettsége áll fenn.  

 

7/ Vis Maior 

 

Egyik fél sem tekintendő a szerződés szerinti kötelezettségeiben mulasztást, vagy 

szerződésszegést elkövető félnek, ha az ilyen kötelezettségek teljesítését a Vis Maior 

körülményei akadályozzák meg, amelyek a szerződés aláírásának időpontja után 

lépnek fel. Jelen szerződés kapcsán a felek az alábbi eseteket tekintik Vis Maior-nak: 

háború, természeti katasztrófa, gazdasági összeomlás miatti ellehetetlenülés.  

 

8/  A Megrendelőtől átvett dokumentumok 

  

Vállalkozó köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 

Megrendelőtől átvett dokumentációkat eredeti állapotukban megőrizze, bármiféle 

károsodásukat minimálisra csökkentse. 

 

9/ Egyéb rendelkezések 

 

Megrendelő részéről a kapcsolattartó személy: Valaczkainé Varga Erzsébet 

 

Vállalkozó jogosult a szerződés kapcsán általa igazoltan teljesített feladatokra a 

jövőben referenciaként hivatkozni és erről Megrendelőtől referencialevelet igényelni, 

melynek kiadását Megrendelő elfogadott teljesítés esetén nem tagadhatja meg. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 

rendelkezései az irányadóak és az esetleges vitás kérdések peres úton történő 

rendezésére a Ceglédi Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

A fenti két számozott oldalon 9 pontból álló vállalkozási szerződést, mint az akarat-

elhatározásunkkal mindenben egyezőt, és magunkra nézve mindenben kötelezőt, elolvasás 

után saját kezűleg aláírtuk.  

 

Budapest, 2009. ………………………….. 

 

………………………………. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit   

Abony Város Önkormányzat 

polgármester  

 

………………………………. 

Berczeli Péter 

TeTT Consult Kft. 

Ügyvezető 

- - - 
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Földi Áron képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő 

 

6./ Napirendi pont tárgya: Az 5503/1 hrsz-ú ingatlan körbekerítéséhez kapcsolódóan cég 

megbízása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az 

OLLÉ pálya elkészültével egyidőben elkészülne a kerítés is, erről kell jelenleg dönteni. 

 

Kovács László: Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és a 

következő javaslatot tette: „A Vállalkozási Szerződés-tervezet 2. pontját javasolta kiegészíteni 

„továbbá a munka- és szállítási díjat”, valamint a Vállalkozási Szerződés-tervezet 7. 

pontjában a „Ceglédi Városi Bíróság illetékességét javasolta kikötni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Az árajánlat a munkadíjat és szállítási költséget is 

tartalmazza, az anyagköltség mellett. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

módosító javaslatáról, mely szerint „a Vállalkozási Szerződés 2. pontja kiegészül „továbbá a 

munka- és szállítási díjat” szövegrésszel. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

módosító javaslatáról, mely szerint „a Vállalkozási Szerződés 7. pontjában, peres eljárás 

esetén a Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a módosított határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

295/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az 5503/1 hrsz-ú ingatlan körbekerítéséhez kapcsolódóan cég megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, az alábbi határozatot hozza: 
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3. A Képviselő-testület a DELTAFENCING Kerítésrendszerek Kft.-t bízza meg nettó 

599.304,- Ft + ÁFA díjazásért. A megbízási díj fedezetét Abony Város 

Önkormányzata a Városi tevékenységen belül a Kinizsi Pál Gimnázium felújításánál 

fel nem használt összeg terhére biztosítja. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Nagy Ildikó, Deltafencing Kerítésrendszerek Kft.  

 

  

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 

mely létrejött  

Név: Abony város Önkormányzata 

Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Tel.: 06/53/360-832 

Fax.: 06/53/360-010 

Képviselő: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Adószám: 15390709213  

Bankszámla szám: 11993609-06147486-10000104 

mint Megrendelő és  

 

DELTAFENCING Kerítésrendszerek Kft. 

1165 Budapest Margit u.114. 

Fax.: +36 70 900 35 86 

Képviselő: Nagy Ildikó 

Mobil:20-310 40 50 

Adószám: 14522826-2-42 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-31002565 

mint vállalkozó között az alábbiak szerint: 

 

1. Szerződés tárgya:DELTAFENCING kerítés beszerzése és beépítése 

 

Helyszín, létesítmény név: Abony Sportcsarnok oldalkerítés 

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja árajánlat 

alapján DELTAFENCING típusú táblás kerítésanyag – I. osztályú és hiánymentes- 

anyagmennyiségű anyag beszerzését és kivitelezését.  
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A vállalkozó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a megrendelőt a kerítés, műszaki 

paramétereiről, amit az elfogadott! 

 

2, A vállalkozói díj: 599 304,-Ft+áfa 

Azaz ötszázkilencvenkilencezer-háromszáznégy Ft+Áfa 

 

A vállalkozói díj magába foglalja a szerződés 1. számú mellékletét képező tételes 

költségvetésben összesített anyagárakat , az anyagok beszerzésével és – szerződésben vállalt 

szállítási határidőig történő – raktározásával kapcsolatos anyagkezelési költségeket, továbbá a 

munka- és szállítási díjat. 

 

A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezetére szolgáló összeg rendelkezésre áll az 

ERSTE BANK Rt-nél vezetett 11600006-00000000-31002565 számú bankszámláján. 

 

3,Szállítási ütemezés 

 

Szállítási ütemezést a felek az alábbiak szerint határozzák meg. 

2009-10.17-ig anyag leszállítása és a kivitelezés (időjárástól függő)  befejezése 

A szállítást a szerződés alapján a vállalkozó végzi, a megrendelő által megadott helyszínre! 

 

Vis major (természeti katasztrófa, sztrájk, háború stb. …) által okozott akadályoztatás esetén a 

Vállalkozó jogosult a szállítási és telepítési határidőket részben, vagy egészben az 

akadályoztatás időtartalmával megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben 

elállni. Amennyiben a Vis major miatt a Megrendelő lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a 

még nem teljesített szerződéshányadra vonatkozóan teheti meg, és köteles a szerződés 

teljesítéshez a Vállalkozó által beszerzett anyagok átvételére. 

 

4.Pénzügyi ütemezés 

. 

Pénzügyi határidő :átadás-átvételt követő 15 napon belül 

 

Amennyiben a Megrendelő a szerződés aláírását követően a szerződéstől eláll, köteles a 

Vállalkozó részére a Vállalkozói díj 15%-át megfizetni, és köteles megtéríteni a 

Vállalkozónak az elállás miatt bekövetkezett kárát is. 

Utólagos tervmódosítás, vagy szerződés módosítás során feleslegessé vált, azonban a 

Vállalkozó részéről korábban beszerzett anyagokat a Megrendelő 15 napon belül köteles 

átvenni, és azok igazolt ellenértékét a Vállalkozó felmerült költségeivel együtt a Vállalkozó 

által kiállított számla alapján köteles megfizetni.  

 

A leszállított és beépített anyagmennyiségek a számla kiegyenlítési időpontjáig a 

vállalkozó tulajdonát képezik, azokat harmadik fél részére a vállalkozó írásbeli 

felhatalmazása nélkül át nem ruházhatóak! 

 

5 Felelősség, garancia 

A végteljesítés előtt –ütemezések szerint-átvett anyag és munkarészek tekintetében a 

kárveszély a teljesítés időpontjától a Megrendelőre száll át. 

 

 

A Vállalkozó az általa telepített eszközökre, azok működésére, illetve az elvégzett munkára az 

alábbi garanciát vállalja: 
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kapukra 1év átrozsdásodási, 

kerítéselemekre 5év az átadás- átvételtől számított általános garancia. 

Ettől eltérő garanciális feltételeket a Vállalkozó csak külön egyedi garancia levél alapján 

vállal.  

A garancia nem vonatkozik más kivitelező által a rendszerhez illesztett berendezések által 

okozott meghibásodására, továbbá elemi kár, erőszakos behajtás, rongálás, szakszerűtlen 

kezelés okozta kár javítására, átalakítására, bővítésére. 

 

 

A Megrendelő által biztosítandó építési engedély valamint a szükséges közmű nyomvonal 

rajzok hiányából származó következmények, esetleges károk a Vállalkozót nem terhelik. 

 

6 Szerződés módosítás: 

A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag írásban kerülhet sor. 

 

7 Jogi kikötések: 

A Felek az együttműködés során esetlegesen keletkezett viták elintézését  

közvetlen tárgyaláson kísérlik meg. A szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a 

PTK. Vonatkozó szabályai irányadóak. Peres eljárás esetén a felek a Ceglédi Városi 

Bíróság illetékességét elismerik. A jelen szerződéssel szerzett jogok harmadik személyre 

csak a Felek írásos jóváhagyásával ruházhatók át. 

 

Ezen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Dátum: 2009.  

 

  ...................................................   ..........................................................  

 Megrendelő Vállalkozó 

 Abony Város Önkormányzata DELTAFENCING kerítésrendszerek Kft 

 

- - - 

 

7./ Napirendi pont tárgya: A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása 

Alapító Okiratának módosítása és a Társulás működéséhez 

szükséges döntések meghozatala 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

költségvetésben minden évben az utógondozásra fedezetet kell biztosítani. 

 

Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a 

következő javaslatot tette. Bizottság felkéri dr. Tóta Áron ügyvéd urat véleményezze, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező Társulási Megállapodás VI. fejezetében felsorolt 

tevékenységek (a hulladékszállítás, lerakás) lehetővé teszik-e, hogy a Remondis Zrt. 

közszolgáltatást lásson el Abony városban, veszélyeztetve ezáltal az ABOKOM Nonprofit 

Kft. tevékenységét. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ügyvéd úr látta a módosítást, semmi olyan észrevétele nem 

volt, ami erre utalna. A Társulási Megállapodás kizárólagosan csak a rekultivációs területre 

vonatkozik. Kérte, hogy a határozati javaslatban szereplő pontokról egyenként szavazzanak. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 1. 

számú pontjának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslat 1. számú pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 2. 

számú pontjának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslat 2. számú pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 3. 

számú pontjának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslat 3. számú pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 4. 

számú pontjának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslat 4. számú pontját egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

296/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulása Alapító Okiratának módosítása és a 

Társulás működéséhez szükséges döntések meghozataláról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 

együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Tt.), 4.§ (1) bekezdése b) pontja, a 

költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 8.§ 

(2) bekezdése a) pontja, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 

100/L.§ (3) bekezdése b) pontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 14.§ (6) bekezdése b) pontja alapján az alábbi határozatot 

hozza: 



 34 

 

1./ a.) Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Szolnok-Abony-Szajol-

Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása 

(továbbiakban: Társulás) alapító okiratának módosítását és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét, valamint a társulási megállapodás módosítását és 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 1/a. és 1/b. sz. mellékletei 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Tárulás szervezeti és működési 

szabályzatát a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

3./Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Társulás és Szolnok Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala közötti együttműködési megállapodást a határozat 3. sz. 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

4./ Város Önkormányzat Képviselő - testülete engedélyezi, hogy a Társulás által létrehozni 

kívánt gazdasági társaság nevében Abony Város Önkormányzata neve szerepeljen. 

 

Határidő: 2009. október 2. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

                 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

                 Dr. Németh Mónika jegyző 

                 Urbán Ildikó aljegyző 

                 Jegyzői Titkárság 

                 Valamennyi osztályvezető 

        

 

SZOLNOK-ABONY-SZAJOL-RÁKÓCZIFALVA TELEPÜLÉSI SZILÁRD 

HULLADÉKLERAKÓI REKULTIVÁCIÓJÁNAK 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Abony Város Önkormányzata, Szajol Község 

Önkormányzata, Rákóczifalva Város Önkormányzata mint Alapítók a Szolnok-Abony-Szajol-

Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 

Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvény 4. §-ában foglaltak alapján az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiakra módosul: 

 

„A költségvetési szerv az államháztartás részét képező, a költségvetési szervek jogállásáról 

és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerint nyilvántartásba vett olyan jogi 

személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve 

önkormányzati feladatokat (a továbbiakban együtt: közfeladat) közérdekből, 

alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények 

és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy 
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felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat-ellátási 

kötelezettséggel, éves költségvetéséből vagy költségvetési keretéből gazdálkodva végez. 

 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdése szerinti az épített és természeti környezet védelme. 

 

Költségvetési szerv működési köre: Szolnok Megyei Jogú Város, Abony Város, Szajol 

község, Rákóczifalva Város közigazgatási területe. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységként az alábbi feladatokat látja el: 

 

Az intézmény szakágazati besorolása, alap szakfeladata és további szakfeladatai:  

Szakágazat: 841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása 

 

Alaptevékenysége 2009. december 31-ig:  

Alapv. szakfeladat: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

Szakfeladatok: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

 

Alaptevékenysége 2010. január 1-től:  

 

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

383100 Használt eszköz bontása 

390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 

390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek 

390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek 

429900 Egyéb m.n.s. építés 

841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása” 

 

2.) Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiakra módosul: 

 

„A költségvetési szerv típusa: közszolgáltató közüzem 

 

Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek 

pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. 

A Társulás a gazdálkodását a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok alapján 

folytatja.” 

 

3.) Az alapító okirat 5.) pontja az alábbiakra módosul: 

„5.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

Abony Város  Önkormányzat Képviselő Testülete 
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2740, Abony Kossuth tér 1. 

 

Szajol Község Képviselő Testülete 

5081, Szajol Rózsák tere1.  

 

Rákóczifalva Város Képviselő Testülete 

5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

 

A költségvetési szerv egyéb irányítói jogok gyakorlására jogosult irányító szerve:  

 

Társulási Tanács 

Székhelye: Szolnok Kossuth tér 9. 

 

A költségvetési szerv gazdálkodó szervezet alapításához, tagsági (részvényesi) jogviszony 

létesítéséhez egyedi előzetes engedély kiadására feljogosított irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9.” 

 

4.) Az alapító okirat az alábbi 8. ponttal egészül ki, a további pontok számozása 

értelemszerűen módosul: 

 

„8.) A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonyára elsősorban a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok által 

fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. 

(V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.” 

 

5.) Az alapító okirat 9.) pontja az alábbiakra módosul: 

 

„9.) A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel, a bejegyzés 

napjával jön létre.” 

 

6.) Az alapító okirat az alábbi 10. ponttal egészül ki: 

 

„10.) A költségvetési szerv megszűnésének időpontja:  

A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától a Társulást alapító 

önkormányzatok települései szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja megvalósulását követő 

5 éves időtartamra jön létre. „ 

 

7.) Az alapító okirat 10. pontja után sorszám nélkül az alábbi szövegrész kerül: 

 

„Jelen költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezik: 

- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 234/2008. (IX.3.) számú kgy 

határozata 

- Abony Város Önkormányzatának 301/2008. (IX.25) számú kt határozata 

- Szajol Község Önkormányzatának 44/2008. (IX.15.) számú kt határozata 

- Rákóczifalva Város Önkormányzatának 106/2008. (IX.11.) számú kt határozata” 

 

 

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Alapító Okirat Módosítását jóváhagyta:  
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- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának /2009. (….) számú kgy határozata 

- Abony Város Önkormányzatának …./2009. (….) számú kt határozata 

- Szajol Község Önkormányzatának …./2009. (….)  számú kt határozata 

- Rákóczifalva Város Önkormányzatának …./2009. (….) számú kt határozata” 

 

 

 

Szolnok, 2009. ……………... 

 

 

 

 

Szolnok  Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről:  

 

 

…………………………. …………………………… 

     Szalay Ferenc       Dr. Szakali Erzsébet  

     polgármester    jegyző 
 

 

Abony Város Önkormányzata részéről:  
 

 

…………………………. …………………………… 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit  Dr. Németh Mónika 

polgármester     jegyző 
 

 

Rákóczifalva Város Önkormányzata részéről: 
 

 

…………………………. …………………………… 

Tóth Lajos     Dr. Takács Zsófia 

polgármester         aljegyző 
 

 

Szajol Község Önkormányzata részéről:  
 

 

…………………………. …………………………… 

ifj. Szőllősi József      Dr. Bartók László 

polgármester    jegyző 
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Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása 

(költségvetési szerv) 

Alapító Okirata 

egységes szerkezetben 
 

 

1.) A költségvetési szerv neve: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása 

 

2.) A költségvetési szerv székhelye: 5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

3.) A költségvetési szerv feladatai:  

 

A költségvetési szerv az államháztartás részét képező, a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerint nyilvántartásba vett olyan jogi személy, 

amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve 

önkormányzati feladatokat (a továbbiakban együtt: közfeladat) közérdekből, 

alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények 

és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy 

felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat-ellátási 

kötelezettséggel, éves költségvetéséből vagy költségvetési keretéből gazdálkodva végez. 

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8. § (1) bekezdése szerinti az épített és természeti környezet védelme. 

 

Költségvetési szerv működési köre: Szolnok Megyei Jogú Város, Abony Város, Szajol 

község, Rákóczifalva Város közigazgatási területe. 

 

A költségvetési szerv alaptevékenységként az alábbi feladatokat látja el: 

 

Az intézmény szakágazati besorolása, alap szakfeladata és további szakfeladatai:  

Szakágazat: 841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása 

 

Alaptevékenysége 2009. december 31-ig: 

Alapv. szakfeladat: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

Szakfeladatok: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

 

Alaptevékenysége 2010. január 1-től:  

 

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

383100 Használt eszköz bontása 

390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 

390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek 

390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek 

429900 Egyéb m.n.s. építés 



 39 

841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása 

 

4.) A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 

 

A költségvetési szerv típusa: közszolgáltató közüzem 

 

Feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: önállóan működő költségvetési szerv, amelynek 

pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. 

A Társulás a gazdálkodását a költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályok alapján 

folytatja. 

 

5.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő Testülete 

2740, Abony Kossuth tér 1. 

 

Szajol Község Képviselő Testülete 

5081, Szajol Rózsák tere1.  

 

Rákóczifalva Város Képviselő Testülete 

5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

 

A költségvetési szerv egyéb irányítói jogok gyakorlására jogosult irányító szerve:  

Társulási Tanács 

Székhelye: Szolnok Kossuth tér 9. 

 

A költségvetési szerv gazdálkodó szervezet alapításához, tagsági (részvényesi) jogviszony 

létesítéséhez egyedi előzetes engedély kiadására feljogosított irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

6.) A költségvetési szerv alapítói: 
 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

Abony Város Önkormányzata 

2740, Abony Kossuth tér 1. 

 

Szajol Község Önkormányzata 
5081, Szajol Rózsák tere1.  

 

Rákóczifalva Város Önkormányzata 
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 
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7.) A költségvetési szerv vezetője kinevezésének és a vezetői tisztség megszűnésének 

rendje: 
 

A költségvetési szervet a Társulási Tanács elnöke képviseli. 

 

A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács ülése választja meg. 

 

Az elnök akadályoztatása esetére a Társulási Tanács által megválasztott elnök-helyettes jár el 

az elnök jogkörében. 

 

Az elnök tisztsége megszűnik: a határozott idő leteltével, az elnök lemondásával, az elnök 

képviselői tisztségének megszűnésével, az elnököt jelölő tag tagsági viszonyának 

megszűnésével és visszahívással. 

 

Az elnök a tisztségéről bármikor legalább egy hónapos lemondási idővel lemondhat. 

 

Az elnököt a Társulási Tanács ülése bármikor jogosult visszahívni. 

 

8.) A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonyára elsősorban a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok által 

fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. 

(V. 12.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

 

 

9.) A költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel, a bejegyzés 

napjával jön létre.  

 

10.) A költségvetési szerv megszűnésének időpontja:  

A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától a Társulást alapító 

önkormányzatok települései szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja megvalósulását követő 

5 éves időtartamra jön létre.  

 

Jelen költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezik: 

- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 234/2008. (IX.3.) számú kgy 

határozata 

- Abony Város Önkormányzatának 301/2008. (IX.25) számú kt határozata 

- Szajol Község Önkormányzatának 44/2008. (IX.15.) számú kt határozata 

- Rákóczifalva Város Önkormányzatának 106/2008. (IX.11.) számú kt határozata 

 

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Alapító Okirat Módosítását jóváhagyta:  
 

- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának /2009. (….) számú kgy határozata 

- Abony Város Önkormányzatának 296/2009. (IX.24.) számú kt határozata 

- Szajol Község Önkormányzatának …./2009. (….)  számú kt határozata 

- Rákóczifalva Város Önkormányzatának …./2009. (….) számú kt határozata” 

 

Szolnok, 2009.  
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről:  

 

 

 

…………………………. …………………………… 

     Szalay Ferenc       Dr. Szakali Erzsébet  

     polgármester    jegyző 
 

 

 

Abony Város Önkormányzata részéről:  
 

 

…………………………. …………………………… 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit  Dr. Németh Mónika 

polgármester     jegyző 
 

 

 

Rákóczifalva Város Önkormányzata részéről: 
 

 

…………………………. …………………………… 

Tóth Lajos     Dr. Takács Zsófia 

polgármester          aljegyző 
 

 

 

Szajol Község Önkormányzata részéről:  
 

 

…………………………. …………………………… 

ifj. Szőllősi József      Dr. Bartók László 

polgármester    jegyző 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról 

 

MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Abony Város Önkormányzata, Szajol Község 

Önkormányzata, Rákóczifalva Város Önkormányzata – mint alapító tagok – a Szolnok-

Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodást (a 

továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják: 

 

 

1.) A Megállapodásban valamennyi előforduló helyen a „Rákóczifalva Nagyközség 

Önkormányzata” szövegrész „Rákóczifalva Város Önkormányzata” szövegrészre módosul. 

 

2.) A III. A Társulás jogállása című fejezet első és második mondatában a „részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szerv” szövegrész helyébe az „önállóan működő költségvetési 

szerv” szövegrész lép. 

 

3.) A III. A Társulás jogállása című fejezet harmadik mondatában az „önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerv” szövegrész helyébe az „önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv” szövegrész lép. 

 

4.) A III. A Társulás jogállása című fejezet negyedik mondatából a „Szolnok Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatalban” szövegrész törlésre kerül. 

 

5.) A VI. A Társulás alaptevékenysége című fejezet az alábbiakra módosul: 

 

„VI. 

A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 
 

A Társulás tagjai a Ttv. 11.§, 13. § (1) bekezdésében, és 20. § (3) bekezdésében 

felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejű 

módosítása mellett – az alábbi feladat- és hatásköröket:  

A Társulás az Ötv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott köztisztaság és települési 

köztisztaság biztosítása helyi közszolgáltatási, valamint a hulladékdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvényben meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat, 

mint a projekt megvalósítására irányuló tevékenységet a megállapodásban és az alapító 

okiratban meghatározott működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, 

feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete 

mellett végzi.  

A Társulás TEÁOR ’08 szerinti tevékenységei:  
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TEÁOR 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 

TEÁOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

TEÁOR 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

TEÁOR 38.31 Használt eszköz bontása 

TEÁOR 38.32 Hulladék újrahasznosítása 

TEÁOR 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

TEÁOR 42.99 Egyéb m.n.s. építés 

TEÁOR 43.11 Bontás 

TEÁOR 43.12 Építési terület előkészítése 

TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

Az alaptevékenység szakágazati besorolása:  

841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása  

A Társulás szakfeladatai 2009. december 31-ig:  

Alapv. szakfeladat: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

Szakfeladatok: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

 

A Társulás szakfeladatai 2010. január 1-től:  

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

383100 Használt eszköz bontása 

390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 

390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek 

390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek 

429900 Egyéb m.n.s. építés 

841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása 

 

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem végez.” 

 

6.) A VII. A Társulás szervezete című fejezetben a „Szervezeti rendszer:” szövegrészt követő 

felsorolás az alábbiakra módosul: 

„a) A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 

b) A törvényességi ellenőrzés szerve: Észak Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 

c) A Társulás vezetője, képviselője: Társulási Tanács Elnöke 

d) A Társulás döntéselőkészítő és végrehajtó szerve: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, mint  projektszervezet” 

 

7.) A VII. A Társulás szervezete című fejezet A) A Társulási Tanács című alfejezetében az „A 

Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:” szövegrészt követő felsorolás 

g.) pontja a következőre módosul: 

„g.) társulási megállapodás módosításának véleményezése” 
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8.) A VII. A Társulás szervezete című fejezet A) A Társulási Tanács című alfejezetében az „A 

Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:” szövegrészt követő felsorolás 

kiegészül a következő új m.) ponttal és ezzel egyidejűleg az eredeti m.) pont számozása n.)-re 

módosul: 

„m.) intézmény, más szervezet alapítása” 

 

9.) A VII. A Társulás szervezete című fejezet B) A Társulási Tanács elnöke-elnökhelyettese 

című alfejezetében „Az Elnök teljes körű, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 97.§ (1) bekezdésében meghatározott felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű 

tevékenységéért, a Társulás gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei 

teljesítéséért. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, a. 

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

jogszabályok szerint felel” szövegrész az alábbira módosul: 

„Az Elnök teljes körű, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( 

továbbiakban: Áht) 88.§-ban meghatározott felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű 

tevékenységéért, a Társulás gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei 

teljesítéséért. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, a 

kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a 

vonatkozó jogszabályok szerint felel.” 

 

10.) A VII. A Társulás szervezete című fejezet C) Projektszervezet című alfejezete az 

alábbiakra módosul: 

„C.) 

PROJEKTSZERVEZET 

A Társulás Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, a projekt 

gesztori feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala, mint projektszervezet látja el. 

 

A projektszervezet feladatai az alábbiak: 

 

a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, 

ügykezelés), 

b) megszervezi a Társulás üléseit, 

c) vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit,  

d) a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez, 

e) ellátja a projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 

f) előkészíti a Keop támogatás 2. fordulós pályázatát 

j) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.       

 

A projektszervezeten belül a projektvezető felelős a felelősségi körébe tartozó munka, 

feladatok szakmai irányításáért; a módszertani irányításért és a minőségbiztosításért; a 

projekt  egyes  csoportjainak vezetéséért, a szakmai munka összehangolásáért; a projekt 

részletes előkészítéséért; a projekt terv, működési rend és erőforrás-keretek 

betartásáért; a folyamatos együttműködésért az ügyféloldali projektmenedzserrel 

 

A projektszervezet köteles gondoskodni a Projekttel kapcsolatos adminisztratív és 

szervezési feladatok ellátásáról; az érintettekkel való kapcsolattartásról; a szakértői 

csoportok közötti operatív harmonizációról; a workshopok, egyeztetések konzultációk 

megszervezéséről; a szükséges jelentések időben történő szolgáltatásáról.  
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A projektszervezet felelős a projekt műszaki vonatkozású feladatainak koordinálásáért, 

végrehajtásáért, ellenőrzéséért, a projekttel kapcsolatos finanszírozási-pénzügyi 

feladatok ellátásáért, a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátásáért.” 

 

11.) A VIII. A Társulás működésének felügyelete, és ellenőrzése című fejezet az „A Társulás 

felett az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője törvényességi ellenőrzési 

jogot gyakorol.” szövegrészt megelőzően az alábbiakra módosul: 

„VIII. 

A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSA, MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS 

ELLENŐRZÉSE 

 

A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő Testülete 

2740, Abony Kossuth tér 1. 

 

Szajol Község Képviselő Testülete 

5081, Szajol Rózsák tere1.  

 

Rákóczifalva Város Képviselő Testülete 

5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

 

A Társulás egyéb irányítói jogok gyakorlására jogosult irányító szerve:  

Társulás Tanács 

Székhelye: Szolnok Kossuth tér 9.” 

 

A Társulás gazdálkodó szervezet alapításához, tagsági (részvényesi) jogviszony 

létesítéséhez egyedi előzetes engedély kiadására feljogosított irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait külön együttműködési 

megállapodásban foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

látja el.” 

 

12.) A XII. A Társulás bevételei, gazdálkodása és vagyona című fejezet A) A projekt 

finanszírozása, a társulás bevételei című alfejezetében az „A Társulás bevételei különösen:” 

szövegrészt követő felsorolás a negyedik franciajeles bekezdést követően kiegészül az alábbi 

bekezdéssel: 

„- vállalkozási bevétel” 

 

13.) A XII. A Társulás bevételei, gazdálkodása és vagyona című fejezet A) A projekt 

finanszírozása, a társulás bevételei című alfejezetében a „Tagok tudomásul veszik, hogy jelen 

Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzügyi 

kötelezettségeik biztosítására a Társulás SZMSZ-ben szereplő biztosítékok nyújtását kérheti 

tőlük a Tanács.” szövegrész az alábbira módosul: 
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„Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul 

hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzügyi kötelezettségeik biztosítására biztosítékok 

nyújtását kérheti tőlük a Tanács.” 

 

14.) A XII. A Társulás bevételei, gazdálkodása és vagyona című fejezet B) A projekt 

eredményeként létrejövő létesítmények tulajdonjoga és üzemeltetése című alfejezetében az „A 

Társulás, mint kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a 

fenntartási kötelezettség fennállásáig, azaz 5 évig csak az Irányító Hatóság Vezetőjének 

előzetes engedélyével, a foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek 

átvállalásával, átruházásával idegenítheti el.” szövegrész az alábbira módosul: 

„A Társulás, mint kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés 

eredményét a támogatási szerződésben foglalt fenntartási kötelezettség fennállásáig csak 

az Irányító Hatóság Vezetőjének előzetes engedélyével, a foglalkoztatási, illetve 

szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el.” 

 

15.) A XII. A Társulás bevételei, gazdálkodása és vagyona című fejezet az alábbi C) 

alfejezettel kiegészül: 

„C) 

INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET ALAPÍTÁSA, FENNTARTÁSA  

Intézmény vagy más szervezet alapítása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe 

tartozik.  

 

A Társulás gazdálkodó szervezetben való részvétele, valamint az Áht 100/N (5) bekezdés 

szerinti javadalmazási szabályzat elfogadása a Társulási Tanács kizárólagos 

hatáskörébe tartozik.  

Tagok megállapodnak, hogy gazdálkodó szervezet alapításához, tagsági (részvényesi) 

jogviszony létesítéséhez - a Társulási Tanács döntését követően – az alapításhoz 

szükséges egyedi előzetes engedély kiadására feljogosított irányító szerve Szolnok 

Megyei Jogú Város Közgyűlése.  

 

A Társulási Tanács elnöke a felügyelő bizottsági tag, az ügyvezető felett a megválasztás 

és visszahívás, összeférhetetlenség megállapítása és érvényesítése, továbbá ezen 

személyekkel szembeni követelések megállapítása és érvényesítése kivételével 

valamennyi, - a tisztség ellátásához kapcsolódó - jogot gyakorol. 

 

A Társulás tulajdonát képező egyszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének 

(taggyűlése, közgyűlése stb.) kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogkört a Társulási 

Tanács gyakorolja, kivéve az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról szóló 

döntést, amelyet a társaság saját tagjával köt. Ebben az esetben bruttó 25 millió Ft érték 

alatt a Társulási Tanács elnöke, bruttó 25 millió Ft érték felett a Társulási Tanács dönt. 

A meghozott Társulási  döntés(ek)ről a Társulási Tanácsot a következő ülésén 

tájékoztatni kell. 

 

A Társulás által alapított gazdálkodó szervezet megnevezése:  

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság 

5000, Szolnok Arany J. u. 2.” 

 

16.) A XIV. A társulási megállapodás hatálya, a Társulás megszűnése című fejezet utolsó 

mondata az alábbira módosul: 
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„Tagok a Társulás megszüntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely 

rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.” 

 

17.) A XVI. Záró rendelkezések című fejezet második mondata törlésre kerül. 

 

18.) A XVI. Záró rendelkezések című fejezetben az „A jelen megállapodásban nem 

szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 

szóló 1997. évi CXXXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII., valamint a 

Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 

irányadóak.” szövegrész az alábbira módosul: 

„A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így 

különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. sz. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság 

Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.” 

 

19.) A XVI. Záró rendelkezések című fejezetből a „Mellékletek: 1.Projektszervezet 

szervezeti felépítése, feladat- és hatásköre” szövegrész törlésre kerül. 

 

Szolnok, 2009. ……………... 

 

Szolnok  Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről:  

 

 

…………………………. …………………………… 

     Szalay Ferenc       Dr. Szakali Erzsébet  

     polgármester    jegyző 
 

Abony Város Önkormányzata részéről:  
 

…………………………. …………………………… 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit  Dr. Németh Mónika 

polgármester     jegyző 
 

Rákóczifalva Város Önkormányzata részéről: 
 

…………………………. …………………………… 

Tóth Lajos     Dr. Takács Zsófia 

polgármester           aljegyző 
 

Szajol Község Önkormányzata részéről:  
 

…………………………. …………………………… 

ifj. Szőllősi József   Dr. Bartók László 

 polgármester           jegyző 
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

megvalósítására vonatkozó társulás létrehozásáról 

 

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
 

PREAMBULUM 

 

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a 

Magyar Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló1990. 

évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ttv.) 16. §-a által biztosított társulási jog alapján a közös érdekek felismerésén 

alapuló, Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakóinak 

rekultivációjának megvalósításának hatékonyabb és célszerűbb megoldását, a közszolgáltatás 

színvonalának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása, mint közös cél érdekében, 

valamint, együttműködésük intézményesítése és a közös érdekérvényesítés elősegítése 

jegyében:  

 

1. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

képviseli: Szalay Ferenc polgármester 

2.  Abony Város Önkormányzata 

2740, Abony Kossuth tér 1. 

képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit 

3. Szajol Község Önkormányzata 
5081, Szajol Rózsák tere 1.  

képviseli: ifj. Szőllősi József polgármester 

4. Rákóczifalva Város Önkormányzata 
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

képviseli: Tóth Lajos polgármester  

 

Az Önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok, 

egyenként Tag) önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre, 

és biztosítják annak működési feltételeit.  

Tagok rögzítik, hogy a Ttv. 16. §-a értelmében jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati 

társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a 

vállalt feladataikhoz igazodó arányos teherviselés alapján hozzák létre, a társuló 

önkormányzatok települési szilárd hulladéklerakóinak rekultivációjának hatékonyabb és 

célszerűbb megoldása, és az Európai Unió Strukturális Alapjai Környezet és Energia Operatív 

Program támogatásának (továbbiakban: KEOP támogatás) projekt céljára történő elnyerése, 

illetve felhasználása érdekében. Tagok a KEOP támogatással kívánják a meglévő települési 

szilárd hulladéklerakóinak rekultivációját megvalósítani, valamint az ehhez szükséges 

gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.  
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A Társulás létrehozatalának célja a közös projekt keretébe tartozó fejlesztések megvalósítása. 

I. 

A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 

A Társulás neve: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulása (a továbbiakban: Társulás) 

 

A Társulás székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9.  

A Társulás postacíme: 5000, Szolnok, Kossuth tér 9. 

A Társulás működési területe: a Tagok közigazgatási területe  

A Társulás tagjainak neve és székhelye:  

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

Abony Város Önkormányzata 

2740, Abony Kossuth tér 1. 

 

Szajol Község Önkormányzata 
5081, Szajol Rózsák tere1.  

 

Rákóczifalva Város Önkormányzata 
5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

A Társulás bélyegzője:  

- hosszú bélyegző (a bélyegzőn a Társulás neve, címe, bankszámlaszáma és adószáma) 

- körbélyegző (körben a Társulás neve és székhelye) 

 

A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a megállapodás IV. fejezetében megjelölt 

cél(ok) elérése érdekében önkormányzati Társulást hoznak létre.  

A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződései:  

A vonatkozó előírások teljesítése mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás 

nevét és székhelyét, illetve a Társulás által kötött szerződések esetében a Társulás adószámát 

és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel kell tüntetni. 

 

II. 

A TÁRSULÁS IDŐBELI HATÁLYA 
 

A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés időpontjától a V. pontban 

meghatározott cél megvalósulását követő 5 éves időtartamra jön létre.  

 



 50 

 

III. 

A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 
 

A Ttv. 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi 

személyiséggel, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő 

költségvetési szerv.  

A Társulás az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. sz. rendelet 

(a továbbiakban: Ámr.) 15.§ (1) bekezdés a.) pontja és a 15.§ (3) bekezdés b.) pontja 

bekezdése szerint az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel 

rendelkező, a 14.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján önállóan működő költségvetési szerv.  

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a 

jelen megállapodás, a Társulás, mint költségvetési szerv alapító okirata, valamint az 

államháztartási előírásoknak megfelelően.  

A Társulás operatív végrehajtási feladatait a projekt megvalósítására létrehozott 

projektszervezet végzi.  

Társult önkormányzati Tagok megbízásából Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata - az 

alapítók képviseletében - intézkedik a Magyar Államkincstár területileg illetékes 

igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.  

 

IV. 

A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI 
 

A Társulást alapító önkormányzatok települései szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja 

(továbbiakban: Projekt) vált szükségessé a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 

beruházás megvalósítására létrejött konzorciumi, valamint önkormányzati döntések 

eredményeképpen.  

Tagok egyetértenek abban, hogy Szolnok, Abony, Szajol, Rákóczifalva önkormányzatok 

felszíni és felszín alatti vizeinek további szennyezésének megakadályozása, és a 

környezetterhelés csökkentése érdekében térségi szinten rekultiválni kell a lakosságot és 

környezetet is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve 

felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat.  

Tagok kiemelten a települések szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja megvalósítás 

érdekében kívánják a projektet megvalósítani, valamint az ehhez szükséges gazdasági, 

pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani.   

A hulladéklerakó rekultiváció magába foglalja a tagok felhagyott hulladéklerakóján a 

hulladék jogszabályban meghatározott módon történő rendezését, fedését, takarását, 

növényekkel való telepítését, monitoring kutak kiépítését, szükség szerint biogáz rendszer 

megépítését.   
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Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki, technikai színvonalon és a környezetet védő 

rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukturális 

rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a térségben élő lakosság 

számára. Jelen megállapodás ezen együttműködési szándékuk megerősítésére szolgál.  

A projekt megvalósításához a Tagok nem rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a 

rekultiváció megvalósítása csak nemzeti, illetve uniós támogatás igénybe vételével lehetséges. 

A projekt európai uniós támogatásra jogosult, mert olyan egymással összefüggő beruházás-

igényes környezetvédelmi infrastrukturális projektelemekből áll, amelyek lehetővé teszik az 

érintett térség számára az Európai Unió által felállított környezetvédelmi követelményeknek 

való megfelelést. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében 

jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve 

azok olyan beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák 

végrehajtásához.  

Tagok saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi fejlesztéseik finanszírozása céljából 

igénybe kívánják venni az Európai Unió Kohéziós Alapjának pénzügyi eszközeit és a KEOP 

támogatási rendszerében ahhoz kapcsolódó központi költségvetési támogatást.  

A hatályos előírások szerint, ha a KEOP támogatással megvalósuló projekt 

kedvezményezettje egynél több önkormányzat, a projekt megvalósítására a Ttv. 16. §-a 

szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás kötheti meg a támogatásra vonatkozó 

támogatási szerződést.  

A Tagok megállapítják, hogy a KEOP támogatás igénybevételét érintő, változó jogszabályi 

kötelezéseknek való megfelelés érdekében, jelen megállapodásban rögzítetten, önkormányzati 

társulás keretében kívánják a projektet megvalósítani.  

 

V. 

ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS 

TAGJAI FELADATAI 
 

Tagok rögzítik, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a Projekt előkészítésére 

irányuló feladatok végrehajtásához KEOP-2.3.0.-1F-2007-0009 azonosító számon regisztrált 

és 2008. június 9-én megkötött Támogatási szerződésben vissza nem térítendő támogatásban 

részesül.  

 

Tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített célok elérése érdekében, 

önkormányzati felelősségvállalással a Társulás útján pályázatot nyújtanak be a KEOP 

program keretében megvalósuló, hulladéklerakó rekultivációt célzó projektek II. fordulós 

pályázatán igénybe vehető támogatásra.  

Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 

elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. Tagok kifejezetten 

felhatalmazzák a Társulást, hogy nevükben a támogatási szerződést megkösse.  

A tagok kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi kötelezettségük teljesítése az 

esedékesség időpontjában alapvető kötelezettségük.  
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A megállapodást, alapító okiratot 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 Strukturális Alapok felhasználására 

vonatkozó hazai 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, illetve határozathozatal (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, 

belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.), továbbá a folyamatos információadás és 

kapcsolattartás mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. 

Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő kapcsolódó (pl.: 

üzemeltetési) szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-

politikára (rendeletekre) is.  

A Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, Tagi önerő biztosítása érdekében hozzák létre 

a Társulást és annak szervezeteit. Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen 

létrehozott, illetve a KEOP támogatási rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi 

feladatok teljesítését vállalják:  

1.) Az együttműködési kötelezettség terén:  

- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen 

együttműködnek egymással; 

- Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása 

érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők; 

- Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt 

lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a 

Társulás működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket 

időben meghozzák, be-, illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a 

támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik; 

- Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban 

megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen megállapodásban, a KEOP 

támogatási pályázatában, az EU Önerő Alap pályázatában, illetve a KEOP előírásokban 

foglalt rendelkezéseket; 

- Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos 

jogszabályok rendelkezései szerint járnak el,  

- Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti időszakos üzemeltetésére 

vagy annak biztosítására. 

 

2.) Szervezeti, gazdasági, jogi területen:  

 

- A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így 

különösen az Európai Unió KEOP támogatási programjában való részvétel; 
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- Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész, a járulékos költségek és a Társulás működési 

költségeinek biztosítására; 

- A projekt kidolgoztatása; 

- A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

- A KEOP támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 

- Közbeszerzési eljárások kiírása, az eljárás lefolytatatásában közreműködés, a megkötött 

szerződések ellenőrzése; 

- Minőségbiztosítási követelmények érvényre juttatása; 

- Költségfelosztás elfogadása a települések között; 

- Szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása; 

- Tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása;  

- Civil szervezetek bevonása; 

- Tervezési és építési feladatok közbeszereztetésében, engedélyek megszerzésében való 

közreműködés; 

- A projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem 

támogatható a KEOP támogatásból); 

- Szakértői munka koordinálása; 

- Monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán. 

 

 

3.) Műszaki területen: 

  

- Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja és azok fenntartása és IV. fejezetben 

foglaltak szerint; 

- Helyszín előkészítése és építés; 

- Együttműködés a kivitelező(k)kel; 

- az ún. Mérnöki (projekt felügyeletét, műszaki ellenőrzését biztosító), szakértői, építési és 

eszközbeszerzési szerződések megkötése; 

- Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság mint alapelv érvényesülésének nyomon 

követése; 

- Műszaki átadások-átvételek felügyelete, megvalósulási dokumentáció átvétele; 

- A projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, szervezési feladatokban 

való részvétel;  

- A projekt megvalósulása után a projekt keretében kialakított rendszer tulajdonjogi átvétele. 

 

Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KEOP támogatás csak a támogatás 

iránti kérelem befogadása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Egyúttal 

nyilatkoznak, hogy a támogatási kérelemben részletezett munkálatok még nem kezdődtek 

meg.  

Tagok tudomásul veszik a KEOP, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális 

szabályokat.  

 

VI. 

A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 

 

A Társulás tagjai a Ttv. 11.§, 13. § (1) bekezdésében, és 20. § (3) bekezdésében 

felhatalmazással élve, a Társulásra ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejű 

módosítása mellett – az alábbi feladat- és hatásköröket:  
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A Társulás az Ötv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott köztisztaság és települési 

köztisztaság biztosítása helyi közszolgáltatási, valamint a hulladékdálkodásról szóló 

2000. évi XLIII. törvényben meghatározott önkormányzati közszolgáltatási feladatokat, 

mint a projekt megvalósítására irányuló tevékenységet a megállapodásban és az alapító 

okiratban meghatározott működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, 

feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete 

mellett végzi.  

A Társulás TEÁOR ’08 szerinti tevékenységei:  

TEÁOR 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 

TEÁOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

TEÁOR 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

TEÁOR 38.31 Használt eszköz bontása 

TEÁOR 38.32 Hulladék újrahasznosítása 

TEÁOR 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

TEÁOR 42.99 Egyéb m.n.s. építés 

TEÁOR 43.11 Bontás 

TEÁOR 43.12 Építési terület előkészítése 

TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

Az alaptevékenység szakágazati besorolása:  

841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása  

A Társulás szakfeladatai 2009. december 31-ig:  

Alapv. szakfeladat: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

Szakfeladatok: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

 

A Társulás szakfeladatai 2010. január 1-től:  

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

383100 Használt eszköz bontása 

390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 

390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek 

390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek 

429900 Egyéb m.n.s. építés 

841363 Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása 

A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem végez.  
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VII. 

A TÁRSULÁS SZERVEZETE 
 

Tagok jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben állapodnak 

meg:  

Szervezeti rendszer:  

 

a) A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács 

b) A törvényességi ellenőrzés szerve: Észak Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 

c) A Társulás vezetője, képviselője: Társulási Tanács Elnöke 

 

d) A Társulás döntéselőkészítő és végrehajtó szerve: Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala, mint  projektszervezet 

A) 

A TÁRSULÁSI TANÁCS  

A Ttv. 10.§-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.  

A Társulási Tanácsban a Tagokat a polgármesterek képviselik.  

A Társulási Tanács Tagja akadályoztatása esetén eseti jelleggel egy alkalomra szólóan 

közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással helyettes 

képviselő útján is gyakorolhatja a szavazati jogát. A meghatalmazást legkésőbb a Társulási 

Tanács ülésének megkezdéséig köteles a meghatalmazott Társulási Tanács Tagja a Társulási 

Tanács elnökének átadni.  

Amennyiben a polgármester képviselő személyében változás következik be, úgy e változásról 

a Tag a Társulási Tanács elnökét köteles haladéktalanul tájékoztatni. Az új polgármester 

polgármesterré történt megválasztásával a Társulási Tanács Tagjává válik. A polgármester 

személyében bekövetkező változás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli.  

A Társulási Tanácsban az egyes Tagokat megillető szavazati jog mértéke a projekt 

lerakónkénti bekerülési költsége arányában, figyelemmel a Ttv 10.§ (3) bekezdésében foglalt 

korlátra  az alábbiak szerint alakul: 

Szavazati arány 

Szolnok  49 

Abony   30 

Szajol     6 

Rákóczifalva  15 

A Társulási Tanács gyakorolja a jelen megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai 

által átruházott feladat-és hatásköröket.  

A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:  
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a.) a Társulás éves költségvetésének, éves munkatervének, valamint éves beszámolójának 

(mérlegének) elfogadása;  

b.) a Társulás szervezeti és működési szabályzatának véleményezése;  

c.) a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének megválasztása, esetleges díjazásuk 

megállapítása, visszahívásuk;  

d.) eseti vagy állandó szerv létrehozása, a vezetője megválasztása, működési rendjének 

meghatározása, a munkaszervezet kialakításával kapcsolatos kérdések;  

e.) működési hozzájárulás és a Tagokat terhelő egyéb pénzügyi kötelezettség megállapítása, a 

Tagokat a Társulással szemben terhelő fizetési kötelezettsége mértékének és arányának 

meghatározása;  

g.) társulási megállapodás módosításának véleményezése,  

h.) a tag kizárása és a Társulás megszűnésének elhatározása, amely a valamennyi Tag 

képviselő-testületek minősített többségű határozata esetén lép hatályba,  

i.) a megállapodásban megfogalmazott célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása;  

k.) a projekt megállapodás szerinti megvalósulásának, időbeli előrehaladásának elemzése és 

értékelése;  

l.) a Tagok közötti esetleges vitás kérdések megtárgyalása, állásfoglalás kompromisszum 

érdekében, illetve a végrehajtás során felmerülő egyéb problémák körében;  

m.) intézmény, más szervezet alapítása  

n.) minden olyan kérdés, amelyet a Társulási Tanács ülése a hatáskörébe von.  

A Társulási Tanács rendszeres ülésein figyelemmel kíséri a projekt előrehaladását, valamint 

megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket az Elnök és a projekt menedzsment 

alapvetőnek és közös érdekkörbe tartozónak minősít.  

A Társulási Tanács Tagjai az általuk képviselt Képviselő-testületeknek kötelesek évente 

legalább egyszer, de szükség szerint többször is beszámolni a társulásban végzett 

tevékenységükről.  

A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését.  

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-

testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, az alapító okiratot, és a 

társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. 

A Társulási Tanács évente legalább kétszer ülésezik, a költségvetés ill. beszámoló 

elfogadásakor. Egyebekben Társulási Tanács üléseit szükség szerint tartja. A Társulási Tanács 

ülését össze kell hívni, ha a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben 
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kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével a Társulási Tanács 

elnökénél indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva azt az 

Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezi.  

A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke hívja össze írásban. A Társulási Tanács 

elnökének akadályoztatása esetén az elnök-helyettes, annak akadályoztatása esetén az ülést 

bármely tag összehívhatja.  

Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt 8 nappal 

kell megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és mellékelni kell 

hozzá – amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó előkészítő anyagokat, 

írásbeli előterjesztéseket. Aki a Tagok részéről kéri a meghívót és az ülés anyagait részére 

elektronikus úton is meg küldeni.  

Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni.  

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

van.  

Amennyiben az ülés határozatképtelen, úgy újabb ülést kell összehívni változatlan napirendi 

pontokkal, az eredeti időpontot követő 8 napon belüli időpontra. Az így összehívott Tanács 

ülése a résztvevő tagok számától függetlenül határozatképes.  

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.  

Tanács ülésére szükség szerint meg lehet hívni a projekttel foglalkozó kormányzati szervek 

projekt felelőseit. 

Az ülésen a tagok képviselői nyílt szavazással döntenek a napirendben jelzett kérdésekben. A 

napirenden szereplő határozati javaslat elfogadásához a jelen lévő tagok szavazatainak több, 

mint a felének megfelelő szavazati arány szükséges. A Társulási Tanács határozatai a meg 

nem jelent Tagokra is kötelező érvényűek. 

Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag 

képviselője jelen van, és az adott kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselő 

hozzájárul.  

A határozati javaslat elfogadásához valamennyi szavazásra jogosult Tag több mint felének 

igen szavazata szükséges.  

Az ülést a Tárulási Tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes vagy 

ülésen jelen lévő képviselők közül az ülésen választott levezető elnök vezeti.  

A Társulási 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 szavazások számszerű eredményét és a hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvre az Ötv. 17. §-a szerinti, a képviselő-testület üléséről készített 

jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az ülés 
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elnöke és a Társulási Tanács által a jegyzőkönyv hitelesítésére az ülésen megválasztott 

képviselő írja alá.  

A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni valamennyi tagnak és az Észak-Alföldi 

Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjének. A jegyzőkönyv megküldéséről az Elnök 

gondoskodik.  

A Társulási Tanács üléseinek határozatairól folyamatos számozással ellátott nyilvántartást 

kell vezetni. E nyilvántartásba bármely Tag betekinthet, arról másolatot igényelhet. 

 

B) 

A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE - ELNÖKHELYETTESE  

A Társulást az Elnök képviseli.  

Az Elnök önálló aláírási joggal rendelkezik.  

Az Elnök feladathatáskörébe tartozik a Társulási Tanács ülései által hozott határozatok 

döntéseinek végrehajtása.  

Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének számol be.  

Az Elnök a Társulás ügyeinek vitele keretében:  

a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 

hatóságok előtt, 

b. a Társulás számlavezetéséről gondoskodik, 

c. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi 

nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító 

okirat módosítását követő 15 napon belül, 

d. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét, 

e. összehívja és levezeti a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

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

éves beszámolójának elkészítéséről, 

g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 

h. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, 

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

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 

j. ellátja mindazon feladatokat, melyet jelen megállapodás, az alapító okirat, illetve a 

Társulási Tanács számára előír, 

k. benyújtja a KEOP pályázatot a Közreműködő Szervezethez, 

l. a támogatási szerződést aláírja; 

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

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 

közreműködő bármely érdekeltet; 

n. a projekt megvalósítása érdekében szükséges eljárást lefolytatja, megköti a 

szerződéseket  

o. biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megőrzését a projekt 

lezárását követő 5 évig; 

p. átveszi a tagsági kérelmeket, és azokat az ülés elé terjeszti, 
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q. gondoskodik a Társulás munkaszervezetének kialakításáról, gyakorolja a munkáltatói 

jogokat. 

Az Elnök teljes körű, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( 

továbbiakban: Áht) 88.§-ban meghatározott felelősséggel tartozik a Társulás jogszerű 

tevékenységéért, a Társulás gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei 

teljesítéséért. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni, a. 

kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a 

vonatkozó jogszabályok szerint felel  

Az Elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási 

kötelezettséggel - jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet létrehozására 

a Társulás költségén.  

Az Elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a Projektszervezettel.  

Az Elnök a Társulás bevételeivel a Társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási 

Tanács ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi 

rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó költségeket a befizetett 

működési hozzájárulás fedezi.  

A Társulási Tanács Elnökét és Elnök-helyettesét a Társulási Tanács a tagok egybehangzó 

szavazatával tagjai sorából választja meg.  

Az Elnökhelyettes megbízatására az Elnökre vonatkozó rendelkezések megfelelően 

irányadók.  

A Társulás Elnökhelyettese az Elnök munkáját segíti, illetve tartós akadályoztatása esetén 

teljes jogkörrel helyettesíti.  

Az Elnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles beszámolni.  

Az Elnök tisztsége megszűnik:  

a.) a határozott idő leteltével  

b.) az Elnök lemondásával,  

c.) az Elnök halálával,  

d.) az Elnök polgármesteri minőségének megszűnésével,  

e.) az Elnököt biztosító Tag tagsági viszonyának megszűnésével,  

f.) visszahívással.  

Az Elnök a tisztségéről bármikor legalább egy hónapos lemondási idővel lemondhat. 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával 

járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács 
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ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az 

elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.  

Az elnök tisztség lemondáson kívüli bármely okból történő megszűnése az Elnökhelyettes 

köteles 15 napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának 

céljából.  

Az elnökhelyettesi tisztség bármely okból történő megszűnése az Elnök köteles 15 napon 

belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új Elnökhelyettes megválasztásának céljából.  

Az Elnököt a Társulási Tanács ülése a tagok többségi szavazatával bármikor jogosult 

visszahívni. 

 

C.) 

PROJEKTSZERVEZET 

A Társulás Tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását, a projekt 

gesztori feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala, mint projektszervezet látja el.  

 

A projektszervezet feladatai az alábbiak: 

 

a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, 

ügykezelés), 

b)  megszervezi a Társulás üléseit, 

c) vezeti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit,  

d) a Társulás feladatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató-tanácsadó 

tevékenységet végez, 

e) ellátja a projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 

f) előkészíti a Keop támogatás 2. fordulós pályázatát 

j) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal.       

 

A projektszervezeten belül a projektvezető felelős a felelősségi körébe tartozó munka, 

feladatok szakmai irányításáért; a módszertani irányításért és a minőségbiztosításért; a 

projekt  egyes  csoportjainak vezetéséért, a szakmai munka összehangolásáért; a projekt 

részletes előkészítéséért; a projekt terv, működési rend és erőforrás-keretek 

betartásáért; a folyamatos együttműködésért az ügyféloldali projektmenedzserrel 

 

A projektszervezet köteles gondoskodni a Projekttel kapcsolatos adminisztratív és 

szervezési feladatok ellátásáról; az érintettekkel való kapcsolattartásról; a szakértői 

csoportok közötti operatív harmonizációról; a workshopok, egyeztetések konzultációk 

megszervezéséről; a szükséges jelentések időben történő szolgáltatásáról.  

A projektszervezet felelős a projekt műszaki vonatkozású feladatainak koordinálásáért, 

végrehajtásáért, ellenőrzéséért, a projekttel kapcsolatos finanszírozási-pénzügyi 

feladatok ellátásáért, a projekt jogi vonatkozású feladatainak ellátásáért.  

 

VIII. 

A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSA, MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE, ÉS 

ELLENŐRZÉSE 



 61 

 

 

A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő Testülete 

2740, Abony Kossuth tér 1. 

 

Szajol Község Képviselő Testülete 

5081, Szajol Rózsák tere1.  

 

Rákóczifalva Város Képviselő Testülete 

5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

 

A Társulás egyéb irányítói jogok gyakorlására jogosult irányító szerve:  

Társulás Tanács 

Székhelye: Szolnok Kossuth tér 9.” 

 

A Társulás gazdálkodó szervezet alapításához, tagsági (részvényesi) jogviszony 

létesítéséhez egyedi előzetes engedély kiadására feljogosított irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait külön együttműködési 

megállapodásban foglaltak alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

látja el. 

 

A Társulás felett az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője törvényességi 

ellenőrzési jogot gyakorol.  

A Társulás tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és 

gazdasági szempontból ellenőrzik a Társulás működését.  

A polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a Társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.  

A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult.  

Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban 

a Tag köteles a Társulás Elnökénél írásban jelezni, meghatározva az ellenőrzés körét, és az 

ellenőrzés lefolytatásához igényelt dokumentumokat.  

A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzést végző Tag az általa igényelt 

bármely, a Társulás gazdálkodására és működésére vonatkozó iratba betekinthessen, azt 

megvizsgálhassa. 

A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját szakapparátusát igénybe veheti vagy ilyen célból 

szakértőt kérhet fel.  

A Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási Tanácsnak jogosult beszámolni, és jogosult kérni 

az ellenőrzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését. 
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A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el. A Társulás Tagjai 

tudomásul veszik, hogy a KEOP támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, 

jogszabályban megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit szintén ellenőrizni 

jogosultak.  

A Társulás és a Tagok kötelesek tűrni és elősegíteni a KEOP közreműködő szervezet, a 

KEOP irányító hatóság, a KEHI, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az 

Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban 

megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket.  

A Társulás belső pénzügyi ellenőrzést  

a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység,  

b) a belső ellenőrzési tevékenység és  

c) az a) és b) pontokban meghatározott ellenőrzési tevékenységek központi harmonizációja, 

szabályozása és koordinációja, valamint a közzétett módszertani útmutatók és irányelvek 

alkalmazásának ellenőrzése útján kell ellátni.  

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a Társuláson belül a Társulási 

Tanács által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek 

létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelős.  

A Társulás belső ellenőrzésének kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Elnök köteles 

gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét az elnöknek 

közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az elnöknek küldi meg.  

Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére az államháztartásról szóló 

1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.  

 

IX. 

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 
 

A Társulás harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 

képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás 

képviseletére az elnök-helyettes jogosult. Esetleges meghatalmazás az ügyleti meghatalmazás 

anyagi jogi feltételei szerint adható.  

A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel 

írt vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök saját nevét 

önállóan írja alá.  

X. 

A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK 

FELTÉTELEI  
 

A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat 
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ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) kormányrendeletben 

foglaltak az irányadók. 

 

A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács Elnöke 

jogosult. 

 

XI. 

A TÁRSULÁSI TAGSÁG 
 

A) 

A TÁRSULÁSI TAGSÁG KELETKEZÉSE  

A önkormányzatok tagsági viszonya a Társulási megállapodás aláírásával keletkezik.  

A Társuláshoz bármely, a projektben érdekelt önkormányzat is csatlakozhat. 

A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat 

a.) elfogadja a Társulási megállapodást, és a társuló tagönkormányzatok között, a projektre 

vonatkozó egyéb szerződés(ek) tartalmát, esetlegesen a Társulásban részvétele kapcsán 

támasztott egyéb követelményeket; 

b.) elismerje magára nézve kötelezően a Társulási Tanácsnak a csatlakozásáig már meghozott 

határozatait; 

c.) a társuló önkormányzatok (a korábbi Tagok) képviselő-testületei minősített 

szavazattöbbséggel meghozott döntésével a csatlakozást elfogadják; 

d.) eleget tegyen a vagyoni (pénzügyi) hozzájárulási kötelezettségének, illetve kötelezettséget 

vállaljon az önkormányzati önrésze és egyéb fizetési kötelezettségei teljesítésére. 

 

A csatlakozni kívánó tag a csatlakozási szándékát a Társulási Tanács Elnökének jelentheti be. 

A bejelentéshez csatolni kell az önkormányzat képviselő-testületének a társuláshoz való 

csatlakozásra és a Társulási megállapodás, a Tagok közötti egyéb szerződés(ek), valamint a 

Társulási Tanács már meghozott döntéseinek elismerésére, az előírt pénzügyi kötelezettségek 

vállalására vonatkozó döntését. 

A csatlakozást elfogadó vagy elutasító tagi döntéseket a Társulási Tanács Elnöke – az utolsó 

képviselő-testületi döntést követően közli a csatlakozni kívánóval. 

A csatlakozni kívánó e döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül jogosult a 

Társuláshoz csatlakozni. 

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás alapító okiratát, valamint a Társulási 

Megállapodást módosítani kell, és a változást be kell jelenteni a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartást vezető szervezeti egységénél.  

B) 

A TÁRSULÁS TAGJAINAK ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
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A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulási megállapodásban, a társuló 

tagönkormányzatok között, a projektre vonatkozó egyéb szerződés(ek)ben, illetve a Társulási 

Tanács határozataiban meghatározott kötelezettségeinek eleget tegyen, a projekttel 

kapcsolatos feladatait és pénzügyi kötelezettségeit határidőben teljesítse.  

A Társulás Tagjának kötelessége, hogy a Társulás munkáját segítse, és a Társulás céljának 

eléréséhez a tőle elvárható támogatást nyújtsa.  

A Társulás Tagjának kötelessége, hogy megadja azokat az információkat, és a Társulás 

rendelkezésére bocsássa azokat a dokumentumokat, amelyek a Társulás céljának eléréséhez, a 

Társulás működéséhez szükségesek.  

Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata 

szükséges, akkor a döntéshez szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselő–

testületének soron következő ülésére előterjeszteni, és a döntésről a Társulási Tanács elnökét 

értesíteni.  

A Társulás Tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselője útján – szavazati joggal 

részt venni.  

A Társulás Tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni. 

 

C.) 

A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE  

A társulási tagság megszűnik:  

a.) a Tag felmondásával,  

b.) kizárással,  

c.) a Társulás megszűnésével.  

A Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy elfogadják a felmondással és kizárással 

kapcsolatos felelősségi szabályokat.  

A Tag a Társulási megállapodást csak az adott év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - 

mondhatja fel. A Ttv. 4.§ (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel 

meghozott döntést a Tag képviselő-testülete legalább három hónappal korábban köteles 

meghozni, és a Társulási Tanács elnökével és a Társulás tagjaival közölni.  

A Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a KEOP 

támogatásra vonatkozó támogatási szerződésben foglaltakat. 

Tekintettel arra, hogy a Társulás meghatározott cél megvalósítására jött létre, Tagok vállalják, 

hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a 

Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel és a KEOP támogatás 

közreműködő szervezettel történt egyeztetést követően élnek.  
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Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló Tag által fizetendő önrész és egyéb 

pénzügyi kötelezettségek összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a 

Társulás minden esetben érvényesíteni fog.  

A Tag köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen 

kártérítési felelősséget a Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással 

összefüggő kárra és hátrányos jogkövetkezményekre vonatkoztatják, amelyet a további Tagok 

elszenvedni kénytelenek.  

Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a már befizetett önrészt a Társulástól nem követelheti 

vissza.  

A Társulás tagját a Társulási Tanács egyhangú döntésével a Társulásból a naptári év utolsó 

napjával kizárhatja, ha a Tag a megállapodásban meghatározott valamely lényeges 

kötelezettségét megszegi, illetve annak határidőre nem tesz eleget, és azt ismételt felhívás 

ellenére sem pótolja, és ha a Társulásban részt vevő képviselő-testületek több mint fele 

minősített többségű határozatba foglalja elhatározását. Ilyen kötelezettségszegésnek minősül 

különösen a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása.  

A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt a Társulási Tanácsnak az érintett Tagot meg 

kell hallgatnia.  

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben 

az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb fizetési kötelezettsége alól. 

 

XII. 

A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
 

 

A)  

A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA, A TÁRSULÁS BEVÉTELEI 
 

A Projekt finanszírozását az Európai Uniós KEOP támogatása, központi költségvetési 

társfinanszírozás és saját finanszírozás együttesen biztosítja.  

A Társulás vagyona/bevétele elsősorban a tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott 

vagyoni eszközökből áll. 

 

A Társulás bevételei különösen: 

- a Tagok által a működési költségekre átadott vagyoni eszközök, 

- a Tagok által a beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök, 

- a beruházásban résztvevő lakossági társulat által az önrész finanszírozására átadott pénzügyi 

eszközök,  

- a Társulás pályázat útján elnyert pénzügyi források 
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- vállalkozási bevétel 

A Társulás működési költségeinek finanszírozása tárgyában, a tárgyévben esedékes 

befizetések üteméről és mértékéről minden évben, az év elején a Társulási Tanács dönt, hogy 

azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.  

A beruházás önrészének finanszírozására átadott pénzügyi eszközök egyes tagokat terhelő 

mértékét és annak befizetési ütemezését az esedékesség évének elején a Társulási Tanács 

határozza meg, hogy azt a Tagok költségvetésükben tervezni tudják.  

A beruházásban résztvevő lakossági társulat a Társulással megkötött pénzeszköz átadási és 

átvételi szerződés alapján nyújtja az anyagi hozzájárulást a Társulás bevételeihez. 

 

A Társulás vagyoni eszközeit növeli a saját egyéb bevétele, a Társulás által elnyert további 

támogatás és a Társulásnak tett felajánlások. 

A Társulás induló vagyonnal nem rendelkezik. A Tagok e megállapodásban vállalt vagyoni 

hozzájárulásukat a Társulás rendelkezésére akként bocsátják a Társulás rendelkezésére, hogy 

a Társulás bankszámlájának megnyitása után, az arról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 

napon belül a hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják. 

A Társulás a Tagok által alapításkor önálló vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működés 

során keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg.  

 

A Társulási Tanács ülése jogosult a Tagok számára további befizetési kötelezettséget 

meghatározni, és megjelölni az egyes Tagok hozzájárulásának mértékét. 

 

Eltérő megállapodás hiányában a Társulás kiadásaihoz való hozzájárulás a tagokat a 

beruházási hányadok arányában terheli.  

Ha a Társulás gazdálkodása veszteséges, úgy a Társulási Tanács határozata nélkül is köteles 

minden Tag – a beruházási hányadok arányában - a veszteség fedezéséhez szükséges 

hozzájárulást az Elnök felhívására a Társulás számlájára, a felhívásban megjelölt határidőben 

befizetni. 

 

A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el. 

 

A Társulási beruházás következtében létrejövő létesítmények megvalósításához szükséges 

saját finanszírozást az adott létesítmény leendő tulajdonosaként megjelölt Tag biztosítja.  

A Tag saját finanszírozás (a továbbiakban: saját finanszírozás) részei a következők:  

- saját forrás (azaz a beruházási költségek támogatásból nem fedezett hányada), valamint 

- a járulékos költségek. 

A szállítói számlák esedékességekor a támogatási szerződésben foglaltak, illetve a vonatkozó 

jogszabályi előírások szerint a Projektszervezet szervezet utalja át a projekt lebonyolítási 

számlára a szállítói számlára eső sajáterő-hányadot, amelynek társönkormányzatoktól beutalt 

részének megfelelő időben a Társulás elkülönített célszámláján kell rendelkezésre állnia.  
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Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk eső és az adott évben esedékes sajáterő-

hányadnak és a járulékos költségeknek megfelelő összeget az adott évi költségvetésükbe 

beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítják, illetve számlavezető bankjuktól a 

fizetés teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot kérnek.  

A saját finanszírozás elemeit a Tagok a Projektszervezet felhívása alapján, a szükséges 

ütemezésben teljesítik. Az átvállalt feladatokhoz kapcsolódó, az elméleti érdekeltség alapján 

kiszámítandó saját finanszírozás is az előbb definiált részelemekből áll.  

Tagok vállalják, hogy évente a Társulás átadott pénzeszközök átadás-átvételére vonatkozó 

megállapodást megkötik, illetve kijelentik, hogy ilyen megállapodás hiánya vagy késedelmes 

megkötése esetére is a pénzügyi kötelezettségvállalások velük szemben érvényesen 

kikényszeríthetőek.  

Tagok tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul 

hozzájárulnak ahhoz, hogy pénzügyi kötelezettségeik biztosítására biztosítékok 

nyújtását kérheti tőlük a Tanács.  

B) 

A PROJEKT EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ LÉTESÍTMÉNYEK 

TULAJDONJOGA ÉS ÜZEMELTETÉSE  

Tagok megállapodása értelmében a szilárd hulladéklerakók az adott települési önkormányzat 

tulajdonában maradnak.  

Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy Tagi jogaikat akként gyakorolják, hogy a Társulás 

ezen vagyonelemeket a nevezett Tagoknak köteles aktiválásukat követően átadni. A 

vagyonelemek kiadásánál a vonatkozó jogszabályokban és szakmai állásfoglalásokban foglalt 

előírásokat teljesíteni kell.  

A Társulás, mint kedvezményezett a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a 

támogatási szerződésben foglalt fenntartási kötelezettség fennállásáig csak az Irányító 

Hatóság Vezetőjének előzetes engedélyével, a foglalkoztatási, illetve szolgáltatási és az egyéb 

kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el. 

A megvalósítandó létesítmények környezeti hatásainak csökkentése érdekében az érdekelt 

önkormányzatok és a majdani üzemeltetők kötelesek lesznek ésszerűen együttműködni a 

környezet terhelésének csökkentése érdekében.  

C) 

INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET ALAPÍTÁSA, FENNTARTÁSA  

Intézmény vagy más szervezet alapítása a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe 

tartozik.  

 

A Társulás gazdálkodó szervezetben való részvétele, valamint az Áht 100/N (5) bekezdés 

szerinti javadalmazási szabályzat elfogadása a Társulási Tanács kizárólagos 

hatáskörébe tartozik.  

Tagok megállapodnak, hogy gazdálkodó szervezet alapításához, tagsági (részvényesi) 

jogviszony létesítéséhez - a Társulási Tanács döntését követően – az alapításhoz 
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szükséges egyedi előzetes engedély kiadására feljogosított irányító szerve Szolnok 

Megyei Jogú Város Közgyűlése.  

 

A Társulási Tanács elnöke a felügyelő bizottsági tag, az ügyvezető felett a megválasztás 

és visszahívás, összeférhetetlenség megállapítása és érvényesítése, továbbá ezen 

személyekkel szembeni követelések megállapítása és érvényesítése kivételével 

valamennyi, - a tisztség ellátásához kapcsolódó - jogot gyakorol. 

 

A Társulás tulajdonát képező egyszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének 

(taggyűlése, közgyűlése stb.) kizárólagos hatáskörébe tartozó döntési jogkört a Társulási 

Tanács gyakorolja, kivéve az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról szóló 

döntést, amelyet a társaság saját tagjával köt. Ebben az esetben bruttó 25 millió Ft érték 

alatt a Társulási Tanács elnöke,  bruttó 25 millió Ft érték felett a Társulási Tanács dönt. 

A meghozott Társulási  döntés(ek)ről a Társulási Tanácsot a következő ülésén 

tájékoztatni kell. 

 

 

A Társulás által alapított gazdálkodó szervezet megnevezése:  

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság 

5000, Szolnok Arany J. u. 2. 

 

 

XIII. 

A TÁRSULÁS CÉLJÁT KÉPEZŐ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 

KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS BIZTOSÍTÉKOK 
 

Tagok egyenként jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a rájuk 

eső és az adott évben esedékes sajáterő-hányadnak és az arányos járulékos költségeknek 

megfelelő összeget (azaz a saját finanszírozás éves részét) az adott évi költségvetésükbe 

beállítják, az arra vonatkozó pénzügyi forrást meghatározzák.  

A Tagok által a projekt megvalósításához vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a 

társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali 

beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Tudomásul veszik továbbá, hogy 

késedelem esetén a Tag a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét (amely azonban nem 

lehet kevesebb mint a törvényes késedelmi kamat) köteles késedelmi kamatként megfizetni a 

Társulásnak. 

Amennyiben a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési 

kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet, 

amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali 

beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be. 

 

Tagok vállalják, hogy a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben 

biztosítandó biztosítékok és szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében 

együttműködnek a Társulással, vállalják a támogatási szerződésben és a Társulási Tanács 

döntéseiben igényelt biztosítékok nyújtását és az egyedi biztosítéki megállapodások 

megkötését, és elfogadják, hogy a teljesítés fedezetére a Társulás a Tagi sajáterő-hányadnak 

és az arányos járulékos költségeknek megfelelő összeg megfizetésére egyéb biztosítékokat is 

kérhet. 
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A megvalósítás során az egyes projektelemeknél jelentkező késedelmekkel, támogatási 

szerződéstől történő eltérésekkel (az ellenőrzések során feltárt hibákkal) és a támogatási 

szerződésben vállalt (ellenőrzéstűrési, stb.) kötelezettség megszegésével okozott kárért a kárt 

okozó Tag a felelős.  

A Tagok kijelentik, hogy a KEOP pályázatban vállaltakat, illetve a támogatási szerződésben 

és mellékleteiben foglaltakat a Társulás útján magukra nézve kötelezőnek fogják tekinteni. 

Elfogadják, hogy a támogatást nyújtó szervezettel szemben, a Társulás által megkötött 

támogatási szerződés alapján az azokban lefektetett szempontoknak megfelelően lesznek 

felelősek. 

 

XIV. 

A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 

A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba. A Társulást a Tagok a projekt 

megvalósítására hozzák létre.  

A Társulás megszűnik, ha  

- Társulás valamennyi Tagja elhatározta a Társulás megszűnését; 

- Tagok száma egy Tagra csökken, 

- bíróság jogerős döntése alapján 

- jelen megállapodás II. fejezetében meghatározott idő eltelte után 

A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni 

kötelesek. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni 

hozzájárulásuk arányában tartoznak felelősséggel.  

Tagok a Társulás megszüntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely 

rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.  

 

 

XV. 

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 
 

A Tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A 

Társulás célját képező projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő 

nyilvánosság biztosítása, melyet a Tagok a KEOP pályázatban foglalt nyilvánossági terv 

szerint végeznek.  

A nyilvánossági tervben foglaltaknak megfelelően a tagok kötelezettséget vállalnak 

közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján a lakossági tájékoztatásra. Fentiek mellett a 

Tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti rendszernek is 

kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. A 

Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, 
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hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali 

szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 

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

civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése 

biztonságának megőrzésére is. 

Tagoknak a teljes pályázati és beruházási időszakban rendszeres és folyamatos tájékoztatást 

kell nyújtaniuk a településeik polgárai számára olyan módon és formában, amely alkalmas 

arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. lakossági fórumok szervezése, 

írott és elektronikus sajtó igénybe vétele, helyi kiadvány megjelentetése, stb.)  

 

XVI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Jelen megállapodás hatályba lépéséhez a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. 

 

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok képviseletére 

jogosult személyek változása esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi 

képviselőket. 

 

 

Érvénytelen rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az lehetőleg érvényessé váljon, és a 

szerződés céljának és az aláíró Tagok akaratának megfeleljen. Ha valamely szerződési kikötés 

érvénytelen, úgy az a megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a 

jelen megállapodást az érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.  

A Felek közöttük a jelen Megállapodás értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával 

kapcsolatban felmerült esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Arra az esetre, 

ha a jogviták békés úton történő rendezésére tett törekvés bármely okból nem vezet 

eredményre, a Felek jogvita esetére alávetik magukat a Szolnok Városi Bíróság, hatáskörtől 

függően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.  

A jelen megállapodás a tárgyát képező ügyletre vonatkozólag a Tagok közötti teljes 

megállapodást tartalmazza. A jelen megállapodás módosítása vagy feltételeinek kiterjesztése 

csak írásban és a Felek által szabályszerűen aláírt formában érvényes.  

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így 

különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. sz. rendelet, valamint a Magyar Köztársaság 

Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen 

megállapodást megfelelően előzetesen (minősített többségű határozattal) jóváhagyták, és az a 

jelen megállapodás aláírását követően a Tagokra nézve érvényes és kötelező. 
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Szolnok, 2009. ……………... 

 

 

Szolnok  Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről:  

 

 

 

…………………………. …………………………… 

     Szalay Ferenc       Dr. Szakali Erzsébet  

     polgármester    jegyző 
 

 

Abony Város Önkormányzata részéről:  
 

 

…………………………. …………………………… 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit  Dr. Németh Mónika 

polgármester     jegyző 
 

 

 

Rákóczifalva Város Önkormányzata részéről: 
 

 

…………………………. …………………………… 

Tóth Lajos     Dr. Takács Zsófia 

polgármester            aljegyző 
 

 

Szajol Község Önkormányzata részéről:  
 

 

…………………………. …………………………… 

ifj. Szőllősi József   Dr. Bartók László 

 polgármester           jegyző 
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Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulásának 

Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulásának elnöke az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII.30.) Kormányrendelet alapján a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulásnak Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a következők szerint határozza meg: 

 

I. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. 

 

1. A társulás hivatalos megnevezése:  

 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulása /a továbbiakban: Társulás/  

 

2. A Társulás jogállása és gazdálkodási jogköre: jogi személyiséggel rendelkező önállóan 

működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait külön 

együttműködési megállapodás alapján Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala látja el. 

 

3. A Társulás költségvetési elszámolási számlaszáma: 12050002-00138011-07100006 

 

4. A Társulás számlavezetője: Raiffeisen Bank Zrt 

 

5. A Társulás alapítója: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, Abony Város 

Önkormányzata, Szajol Község Önkormányzata, Rákóczifalva Város Önkormányzata 

 

6. A Társulás létrehozataláról szóló önkormányzati határozatok:  

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 234/2008. (IX.3.) számú kgy 

határozata 

Abony Város Önkormányzatának 301/2008. (IX.25) számú kt határozata 

Szajol Község Önkormányzatának 44/2008. (IX.15.) számú kt határozata 

Rákóczifalva Város Önkormányzatának 106/2008. (IX.11.) számú kt határozata 

 

7. A Társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: 765802 

 

8. A Társulás alapító okiratának kelte: 2008. szeptember 24. 

 

9. A Társulás alapító okiratának azonosítója: 234/2008. (IX.3.) számú kgy határozat 
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10. A Társulás alapításának időpontja: 2008. szeptember 24. 

 

11. Irányítási jogok: 

A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő Testülete 

2740, Abony Kossuth tér 1. 

 

Szajol Község Képviselő Testülete 

5081, Szajol Rózsák tere1.  

 

Rákóczifalva Város Képviselő Testülete 

5085, Rákóczifalva, Szabadság tér 2. 

 

A költségvetési szerv egyéb irányítói jogok gyakorlására jogosult irányító szerve:  

Társulási Tanács (a továbbiakban: TT) 

Székhelye: Szolnok Kossuth tér 9. 

 

A Társulás gazdálkodó szervezet alapításához, tagsági (részvényesi) jogviszony 

létesítéséhez egyedi előzetes engedély kiadására feljogosított irányító szerve:  

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 

5000, Szolnok Kossuth tér 9. 

 

 

12. A Társulás működési területe: Szolnok Megyei Jogú Város, Abony Város, Szajol 

község, Rákóczifalva Város közigazgatási területe 

 

13. A Társulás székhelye: 5000, Szolnok, Kossuth tér 1. 

 

14. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség: Kötelezettség vállalásra jogosultak 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelesek. 

 

 

2. 

 

1. A Társulás alaptevékenysége: 

A Társulás közfeladata a helyi önkormányzatokról 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdése szerinti az épített és természeti környezet védelme.  

 

2. A Társulás TEÁOR’08 szerinti tevékenységei:  

 

TEÁOR 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése 

TEÁOR 38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 

TEÁOR 38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

TEÁOR 38.31 Használt eszköz bontása 

TEÁOR 38.32 Hulladék újrahasznosítása 

TEÁOR 39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 

TEÁOR 42.99 Egyéb m.n.s. építés 
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TEÁOR 43.11 Bontás 

TEÁOR 43.12 Építési terület előkészítése 

TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 

3. A Társulás szakágazat szerinti besorolása 

 

2009. december 31-ig:  

Az alaptevékenység szakágazati besorolása:  

841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása  

 

Alapv. szakfeladat: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

Szakfeladatok: 751889 Gazdaság és területfejlesztési feladatok 

 

2010. január 1-től:  

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

383100 Használt eszköz bontása 

390001 Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése 

390004 Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek 

390005 Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek 

429900 Egyéb m.n.s. építés 

841363Szektorhoz nem köthető komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek 

támogatása 

 

A társult települések kiemelten kezelik a szelektív hulladékgyűjtés teljes körű bevezetését, 

a hulladék maximális mértékű újrahasznosítását, a régi felhagyott szilárd hulladéklerakók 

rekultivációját. Feladatuk e célok elérése érdekében pályázat benyújtása a KEOP program 

keretében elnyerhető támogatás igénybevételére. 

 

4. A jelen fejezet 2. pontjában megjelölt feladatok, tevékenységek forrása a TT által 

elfogadott éves költségvetésben meghatározott előirányzatok. 

 

5. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos általános feltételeket, 

előírásokat a Polgármesteri Hivatal szabályzatai tartalmazzák. A különleges feltételeket és 

előírásokat az éves költségvetés, valamint a jelen Szmsz 1. számú mellékletét képező 

Kötelezettségvállalási, Ellenjegyzési, Utalványozási és Érvényesítési Rendjéről szóló 

Szabályzat szabályozza. 

 

 

II. fejezet 

A TÁRSULÁS BELSŐ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

1. A Társulás belső szervezeti egységeinek elnevezése: 

 

a. Társulási Tanács (feladatáról a Társulási Megállapodás rendelkezik) 

b. Projektszervezet (feladatáról a Társulási Megállapodás rendelkezik) 
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2. A Társulás létszámát az éves költségvetés tartalmazza.  

 

 

 

III. fejezet 

A TÁRSULÁS FELADATAI 

 

 

1. A Társulás a jogszabályokban a Társulási Tanács, az elnök, az elnökhelyettes és a 

Társulás projektszervezete részére meghatározott feladatok és hatáskörök ellátásában 

az SZMSZ-ben és a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint jár el. 

 

2. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulás Kötelezettségvállalási, Ellenjegyzési, 

Utalványozási és Érvényesítési Rendjéről szóló Szabályzat e szabályzat 1. számú 

mellékletét képezi. 

 

3. A Társulás Gesztora (Szolnok Megyei Jogú Város) Polgármesteri Hivatala a pénzügyi, 

gazdálkodási, vagyonkezelési, ellenőrzési feladatokat külön együttműködési 

megállapodás keretében látja el.  

 

4. A Társulási Tanács és az Elnök hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának 

rendjéről e szabályzat 2. számú melléklete rendelkezik. 

 

 

IV. fejezet 

ELNÖK, ELNÖKHELYETTES  

 

 

1. Az elnök feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a Társulási Tanács határozza 

meg. 

a/ irányítja a projektszervezetet, irányítási jogkörében szükség szerint megbeszélést 

tart a projektszervezet vezetőjével 

b/ meghatározza a projektszervezet feladatait a Társulás munkájának a szervezésében, 

a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 

c/ saját feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, az  

utalványozás  és  az  ellenjegyzés  rendjét; 

d/ a Társulási Tanács döntéseivel összhangban irányítja a társulási vagyonnal 

kapcsolatos gazdálkodást, sajtó és  személyzeti munkát. 

e/ összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a Társulási Tanács és a 

projektszervezet munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, 

figyelemmel kíséri és  segíti,  valamint ellenőrzi a Társulási Tanács döntéseinek  

végrehajtását; 

 

2. Az elnök főbb feladatai  a projektszervezet  működésével kapcsolatban: 

 

3. Az elnökhelyettes az elnök által meghatározott feladatokat látja el. 

 

 

V. fejezet 
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A PROJEKTSZERVEZET 

 

 

1. A Társulás a KEOP projekt végrehajtására létrehozott munkaszervezete a 

Projektszervezet.  

A munkaszervezet feladatait a Társulási megállapodás és jelen Szmsz tartalmazza az 

alábbiak szerint:  

 a programhoz kapcsolódó feladatok koordinálása; 

 megfelelő PR tevékenység végzése; 

 folyamatos kapcsolattartás a résztvevő települések képviselőivel; 

 a társulás megfelelő működésének biztosítása; 

 a konzultációk, egyeztetések megszervezése.  

 

2. A Társulási Tanács tagönkormányzatainak a KEOP 2.3.0. pályázattal kapcsolatosan 

tett vállalások ellenőrzésében részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat. 

 

3. A projektszervezet a Társulási Tanács tevékenységével kapcsolatban: 

a/ szakmailag előkészíti a társulási döntés  tervezeteket 

b/ nyilvántartja a Társulási Tanács döntéseit; 

c/ szervezi és ellenőrzi a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtását; 

d/ ellátja a Társulási Tanács munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 

adminisztrációs feladatokat. 

 

4. A projektvezető a projektszervezeti feladatok színvonalas szakmai ellátásáról 

gondoskodik. 

 

5. A projektvezető felelős a feladatok gyors, szakszerű és törvényes ellátásáért, az 

eredményes munkáért.  

 

6. A projektvezető a KEOP támogatási konstrukcióban nyert pályázatoknál menedzseli 

az elnyert programokat. Ezekben az esetekben, mint projekt menedzser viseli az 

általános felelősséget a projektmenedzsment szervezetért, a felállításért, működésért és 

az eredmények eléréséért. Egy személyben felelős a projektjavaslat előkészítéséért és 

a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. 

 

7. A projektszervezet segíti a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos munkáját.  

 

8. A projektszervezet feladata a Társulási Tanács döntéseinek szakmai előkészítése, a 

döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, valamint a projektszervezet 

hatáskörébe utalt ügyek intézése. 

 

9. A projektszervezet működésének forrásai: 

 

 a Tagönkormányzatok által befizetett tagdíj,  

 Tagönkormányzatok által befizetett, a pályázatokhoz szükséges önerő,  

 az EU-s pályázatokon elnyert pénzeszközök. 
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10. A projektszervezet a tagönkormányzatok képviseletére delegáltak munkáját segíti, 

tájékoztatásukat igény szerint megszervezi, technikai, adminisztrációs feladatokat 

végez. 

 

11. A projektszervezet működés-technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört a 

Polgármesteri Hivatal látja el, végzi az iktatást, irattározást. 

 

 

 

VI. fejezet 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 

 

 

1. A képviselet 

 

A Társulás harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 

képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás 

képviseletére az elnök-helyettes jogosult. Esetleges meghatalmazás az ügyleti 

meghatalmazás anyagi jogi feltételei szerint adható.  

A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a 

géppel írt vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök saját 

nevét önállóan írja alá.  

2. Bélyegző használat, nyilvántartás:  

 

- hosszú bélyegző (a bélyegzőn a Társulás neve, címe, bankszámlaszáma és adószáma) 

- körbélyegző (körben a Társulás neve és székhelye) 

 

A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott 

kiadmányokon lehet használni. 

 

3. Társulási Tanács ülései: 

 

A Társulási Tanács évente legalább kétszer ülésezik, a költségvetés ill. beszámoló 

elfogadásakor. Egyebekben Társulási Tanács üléseit szükség szerint tartja. 

 

4. A Társulás hivatalos dokumentumai és szerződései:  

A vonatkozó előírások teljesítése mellett a Társulás hivatalos levelezése során a Társulás 

nevét és székhelyét, illetve a Társulás által kötött szerződések esetében a Társulás 

adószámát és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel kell tüntetni. 

 

VII. fejezet 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ELLENJEGYZÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS, 

UTALVÁNYOZÁS 

 

 

A kötelezettségvállalás szabályai 
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1. Kötelezettségvállalásra az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 

30) Korm. rendelet 134. § (3) bekezdésében meghatározott összeg felett csak írásban 

kerülhet sor.  

 

2. Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a kiadások költségvetési 

fedezete biztosított-e. 

 

3. Kötelezettséget az Elnök és az elnökhelyettes vállalhat. (1. számú melléklet) 

 

 

Az ellenjegyzés szabályai 

 

1. A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal 

kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási hatásköri 

rendjének részletes szabályaira vonatkozó polgármesteri-jegyzői együttes utasításban 

(továbbiakban: PH kötelezettségvállalási utasítás) foglalt szabályok alapján az arra 

kijelölt személyek jogosultak.  

 

2. Az ellenjegyzéskor meg kell győződni arról, hogy a kiadások költségvetési fedezete 

biztosított-e, ellenőrizni kell a jogszabályi előírások megtartását. 

 

 

3. Ha a kötelezettségvállaló, utalványozó – az erre történő figyelmeztetést követően is – 

ragaszkodik jogszabálysértő utasításához az ellenjegyző az okmányra rávezeti a 

„kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” záradékot. 

 

 

4. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a PH kötelezettségvállalási utasításában 

felsorolt dolgozók jogosultak. 

 

 

Az érvényesítés szabályai 

 

1. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt követelményeket 

betartották-e. 

 

2. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell a 

megállapított összeget és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszámot is. 

Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 

 

3. Érvényesítésre a PH kötelezettségvállalási utasításában felsorolt dolgozók jogosultak.. 

 

 

A szakmai teljesítés igazolása és az utalványozás szabályai 

 

1. A szakmai teljesítés igazolására és az utalványozásra az Elnök és az általa kijelölt 

személy jogosult. 
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2. Az utalványon (utalványrendeleten) fel kell tüntetni: 

 

a) a rendelkezőnek és a rendelkezést végrehajtónak a megnevezését; 

b) az ,,utalvány” szót; 

c) a költségvetési évet; 

d) a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát; 

e) a fizetés időpontját, módját és összegét; 

f) a megterhelendő, jóváírandó bankszámla számát és megnevezését; 

g) a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyző aláírását; 

h) a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát. 

 

Jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben – a Polgármesteri Hivatal és a Társulás között 

az Ámr 14.§ 6.b pontja alapján megkötött együttműködési megállapodás alapján- a PH 

kötelezettségvállalási utasítását kell alkalmazni.  

 

 

VIII. fejezet 

 

TULAJDONOSI JOGKÖRBE TARTOZÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK 

  

1. A Társulás által alapított gazdálkodó szervezet megnevezése:  

 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Társulás Korlátolt Felelősségű Társaság 

 5000, Szolnok Arany J. u. 2. 

 

IX. fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

E szabályzat az alapítók jóváhagyásával lép hatályba. 

 

 

Szolnok, 2009. ………… 

 

 

        Szalay Ferenc  

            elnök 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulás kötelezettségvállalási, 

ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési rendjéről 
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2. számú melléklet Az Elnök hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának 

szabályozásáról 

3. számú melléklet az Iratkezelés rendjéről  

 

1. számú melléklet a SZASZR ÖT Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 

S Z A B Á L Y Z A T 

  
 

SZOLNOK-ABONY-SZAJOL-RÁKÓCZIFALVA  TELEPÜLÉSI SZILÁRD 

HULLADÉKLERAKÓI REKULTIVÁCIÓJÁNAK ÖNKORMÁNYZATI 

TÁRSULÁSA 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI, ELLENJEGYZÉSI, UTALVÁNYOZÁSI ÉS 

ÉRVÉNYESÍTÉSI RENDJÉRŐL 

 

 

 

Kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolására és utalványozásra jogosultak: 

 

 

Megnevezés Megnevezés Aláírás 

Kötelezettségvállalásra jogosult 

Szalay Ferenc, Társulás elnöke 

 

 

Tóth Lajos, Társulás 

elnökhelyettese 

 

 

Szakmai teljesítés igazolására 

jogosult 

Szalay Ferenc, Társulás elnöke 

 

 

Tóth Lajos, Társulás 

elnökhelyettese 

 

 

Utalványozásra jogosult 

Szalay Ferenc, Társulás elnöke 

 

 

Tóth Lajos, Társulás 

elnökhelyettese 

 

 

 

 

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, érvényesítésre, és az utalványozás ellenjegyzésére 

jogosultak: 

 

A Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási 

hatásköri rendjének részletes szabályaira vonatkozó polgármesteri-jegyzői együttes 

utasításban foglalt szabályok alapján az arra kijelölt személyek jogosultak. 
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2. számú melléklet a SZASZR ÖT  

Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 

AZ ELNÖK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK 

KIADMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

 

1. Az Elnök hatáskörébe tartozó ügyekben hozott határozatok (egyéb iratok) polgármester 

(fejbélyegző) megnevezéssel a kiadmányozásra jogosult aláírásával kerülnek kiadásra. A 

kiadmányon - a kiadmányozó aláírása felett – fel kell tüntetni „Szalay Ferenc elnök 

megbízásából:” szövegrészt. 

 

3. számú melléklet a SZASZR ÖT  

Szervezeti és Működési Szabályzatához 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gesztor) Polgármesteri Hivatalának, 

Iratkezelési Szabályzatában leírtak szerint jár el. 

 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Amely létrejött, egyrészről a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a 

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 5000, Szolnok, Kossuth tér 9. mint önállóan 

gazdálkodó, valamint a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési intézmény (a továbbiakban Társulás) 5000, Szolnok, Kossuth tér 9. 

(együttes említésük esetén intézmények) között az államháztartásról szóló és többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény végrehajtására kiadott 217/1998. (XII. 30.) 

kormányrendelet alapján a következők szerint: 

 

 

I. Az együttműködés általános szempontjai: 

 

1. Az intézmények együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen 

takarékos gazdálkodás szervezeti feladatellátás feltételeit teremtse meg. 

 

2. Az együttműködés nem csorbíthatja a Társulás gazdálkodási, szakmai döntésjogi 

rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

 

3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei a 

Társulásnál nincsenek meg, köteles a Polgármesteri Hivatal ellátni, így különösen a 

tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, 

fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a 

munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási 

kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 
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4. A Polgármesteri Hivatal a szabályszerű, törvényes gazdálkodás és működés feltételeit 

elsősorban a gazdasági folyamatok szabályozásával, érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének 

gyakorlásán keresztül és a belső ellenőrzési feladatainak ellátása során biztosítja. 

 

5. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a Társulás elnöke a jóváhagyott éves 

előirányzat erejéig gyakorolja e megállapodás 3.1 és 3.2  pontja szerint. 

 

6. A Polgármesteri Hivatal köteles a kiemelt előirányzatokról intézményenkénti előirányzat-

nyilvántartást napra készen vezetni. 

 

7. A kötelezettségvállalás nyilvántartása naprakészen mutatja a folyamatban lévő 

kötelezettségvállalásokat, illetve ezek hó végi állományát, amit a Polgármesteri Hivatal a havi 

zárást követően minden hónapban egyeztet a részben önálló gazdálkodóval. 

 

8. A számviteli (főkönyvi) könyvelést a Polgármesteri Hivatal vezeti a Társulás részére.  

 

9. A tárgyi eszközökre, készletekre vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal a maga által 

meghatározott formában vezeti, és arról negyedévente adatot szolgáltat. 

 

10. A Polgármesteri Hivatal saját szabályzatának megfelelően végzi el az éves leltározási 

feladatokat, és javaslatot tesz a selejtezésre a Társulás részére. 

 

11. A Társulás által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért, saját nyilvántartási 

rendszerénél a Társulás elnöke a felelős, míg az egyéb pénzügyi információszolgáltatások 

tekintetében a Polgármesteri Hivatal. 

 

12. A Polgármesteri Hivatal gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami 

önkormányzati szabályozások eljussanak a Társuláshoz, azok gyakorlati végrehajtását segíti. 

 

13. A Társulás rendelkezik önálló bankszámlával. Az utalások rendjét az Polgármesteri 

Hivatal Pénzkezelési szabályzata tartalmazza. 

 

 

II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során 

 

1. Az éves költségvetés tervezése 

 

A Polgármesteri Hivatal 

 

1.1. A Társulással együttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését, és 

számításokat végez a következő évi előirányzatokra. 

 

1.2. Segíti a Társulás elnöke által felvázolt feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, 

illetve a feltételrendszerének a meghatározását. 

 

1.3. A koncepció közgyűlési megtárgyalása után az abban meghatározott elvek alapján segíti 

a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását. 

 

1.4. Az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének összeállításához a Társulás 

elnökével együttműködve információkat szolgáltat az önkormányzat számára. 
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1.5. A költségvetési rendelet megalkotása után a főkönyvi könyvelésben rögzíti az 

előirányzatokat szakfeladatonként, kiadásnemenként és ezt egyezteti a Társulással. 

 

1.6. Megszervezi az analitikus nyilvántartások részben önálló gazdálkodónál történő év eleji 

újranyitását, szükség esetén módosítását, vagy azok további folyamatos vezetését. 

 

1.7. A Társulás elnöke felelős a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáért, amely a 

jóváhagyott saját bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási 

előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. 

 

 

2. Az éves költségvetési előirányzatok módosítása 

 

2.1. A Társulás elnöke – a közgyűlés által engedélyezett körben előirányzat-felhasználási és 

előirányzat-módosítási hatáskörét a Polgármesteri Hivatallal lefolytatott előzetes egyeztetést 

követően önállóan gyakorolja, és erről a Polgármesteri Hivatalt folyamatosan tájékoztatja. 

 

2.2. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelés esetében fedezet megjelöléssel együtt 

a megemelt kiadásnemet szakfeladatonként közli a Polgármesteri Hivatallal. 

 

 

3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése 

 

3.1. A kötelezettségvállalások rendje 

 

3.1.1. A Társulás elnöke az építési beruházásra, áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására 

irányuló megrendeléseket ellenjegyzésre megküldi az Polgármesteri Hivatalnak. A kísérő 

belső bizonylaton megjelöli azt a szakfeladatot, kiadásnemet, amelynek terhére majd a 

kifizetést teljesíteni kell. 

 

3.1.1.1. Amennyiben a kötelezettségvállalásra a Polgármesteri Hivatal szerint nincs fedezet, 

illetve (kiemelt előirányzat) nem igazolt, „nem teljesíthető fedezethiány miatt” megjegyzéssel 

visszaküldi a Társulás elnökének. 

 

3.1.1.2. Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete vagy igazolt akkor az arra kijelölt személy 

ellenjegyzi, ill. felvezetésre kerül a kötelezettségvállalási nyilvántartásába. 

 

 

3.2. Az utalványozás rendje 

 

3.2.1. A Társulás elnöke a szakmai teljesítés igazolását követően folyamatosan gyakorolja 

utalványozási jogkörét annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési határidőben 

megtörténhessenek. 

 

3.2.2. Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelvény felhasználásával történik. 

 

3.2.3. Az utalványozott számlát a Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni.  
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3.2.4. A számlát a kötelezettségvállalás nyilvántartásával történt összevetés után az 

Polgármesteri Hivatal vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzi, és egyúttal 

intézkedik a kifizetésről, elszámolásról. 

 

3.3. Az érvényesítés rendje 

 

3.3.1.Érvényesítésre a Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzatában felsorolt dolgozók 

jogosultak.. 

 

3.4. Az ellenjegyzés rendje 

 

3.4.1. A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal 

vezetője vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 

 

3.4.2. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése előtt 

meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet (amit megjelölt a Társulás) rendelkezésre áll-e 

és nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak. 

 

3.4.3. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 

tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli a 

Társulás elnökével. 

 

3.4.4. Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos módon 

történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, vagy nincs a 

kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az utalványozónak, hogy nem 

jegyzi ellen a kifizetést. 

 

3.5. A hatáskörök gyakorlását – kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, 

ellenjegyzés – a Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzataiban, a Társulás SZMSZ-ében 

kell rögzíteni. 

 

4. A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerővel való gazdálkodás 

(bérgazdálkodás) szabályai. 

 

4.1. A Társulás elnöke önálló bérgazdálkodói jogkörrel rendelkezik. Ennek keretében a 

munkaerőmozgásból keletkezett bérmegtakarítást, továbbá a tartós távollétek miatti 

bérmaradványt szabadon felhasználhatja, azonban ez a későbbiekben többlettámogatási 

igénnyel nem járhat. 

A bér- vagy személyi juttatások éves előirányzatának esetleges túllépéséért egy személyben 

felelős. 

 

4.2. Az önkormányzat közgyűlése által, a költségvetési rendeletben jóváhagyott 

létszámkerettel – fenntartó utasításait figyelembe véve – a Társulás önállóan gazdálkodik.  

 

 

4.3. A személyi juttatások ellenjegyzése 

 

4.3.1. A munkaviszony létesítés, megszüntetés, átsorolás ellenjegyzése a Polgármesteri 

Hivatalnál történik. 
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4.3.2. A változó bérek esetén a havonta elkészült összesítőt a Polgármesteri Hivatal 

ellenjegyzi. 

 

4.3.3. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a Polgármesteri Hivatal biztosítja, hogy a 

munkerő-bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkormányzat 

közgyűlése döntéseinek megfelelően történjen. 

 

 

Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje 

 

5.1. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal végzi.  

 

5.2. A Társulás a Polgármesteri Hivatal vezetőjének iránymutatása alapján közreműködik a 

tárgyévi leltárfelvételben – a Polgármesteri Hivatal által előírt ütemezés szerint –, valamint a 

leltárak összesítésében és kiértékelésében.  

 

5.3. A polgármesteri Hivatal előkészíti és végrehajtja az esedékes selejtezéseket és 

gondoskodik azok előírásszerű bizonylatolásáról. 

 

5.4. A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása az Szmsz, valamint a 

leltározási és selejtezési szabályzat alapján történik. 

 

6. A felújítási, beruházási tevékenységek tervezése és lebonyolítása 

 

6.1. A felújítások és építési jellegű beruházások előkészítése, a kivitelezés végrehajtásának 

folyamatos ellenőrzése, az elvégzett munka megrendelés alapján történő átvétele, a 

támogatások elszámolása a Társulás feladata, együttműködve a Polgármesteri Hivatal 

illetékes igazgatóságaival. 

 

7. Beszámolás 

 

7.1. A költségvetés végrehajtásáról készítendő beszámolót a Polgármesteri Hivatal állítja 

össze. 

 

7.2. A mérleg alátámasztását biztosító leltárak elkészítés jelen megállapodás 5.2 pontja 

alapján történik.  

 

7.3. A beszámolóhoz igényelt egyéb kiegészítő és a szöveges értékeléshez szükséges 

információkat a Polgármesteri Hivatal felkérésére a Társulás elnöke köteles szolgáltatni. 

 

 

8. A gazdálkodás szabályozása 

 

8.1. A Polgármesteri Hivatal a Társulás részére a gazdálkodás szabályait az alábbi 

Szabályzatokban rögzíti, melynek betartása kötelező: 

- Számviteli politika 

- Számlarend (Számlatükör és annak magyarázata) 

- Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 

- Az eszközök és források értékelésének szabályzata 
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- A tárgyi eszközök és készletek hasznosításának, selejtezésének szabályzata 

- Pénzkezelési szabályzat 

- A Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási 

hatásköri rendjének részletes szabályaira vonatkozó polgármesteri-jegyzői együttes utasítás 

- Belső ellenőrzési szabályzat 

- Az Szmsz FEUVE, szabálytalanságkezelési szabályzat, kockázatkezelési szabályzatra 

vonatkozó rendelkezései 

 

 

9. Belső ellenőrzés 

A Polgármesteri Hivatal ellátja a Társulás részére a külön jogszabályban foglalt belső 

ellenőrzési feladatokat. 

 

 

10. Adatszolgáltatások rendje 

 

Az Polgármesteri Hivatal készíti el: 

10.1. Pénzforgalmi jelentést 

10.2. Időszaki mérlegjelentést 

10.3. Féléves és éves beszámolót 

10.4. Az éves költségvetést 

10.5. A vagyonkataszteri jelentést 

 

 

Az egyéb adatszolgáltatásokat a részben önálló intézmény teljesíti. 

 

 

Hatálybalépés 

 

Jelen együttműködési megállapodás a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételével lép 

hatályba, az abban foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni. 

 

 

Kelt.: Szolnok, 2009. ______________________ 

 

 

 

………………………………  ……………………………… 

      dr. Szakali Erzsébet      Szalay Ferenc 

     Polgármesteri Hivatal Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva 

települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati 

 Társulása 

 

Záradék 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése _______________ számú határozatával az 

együttműködési megállapodást jóváhagyta. 
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Abony Város Képviselő Testülete 296/2009.(IX.24.) számú határozatával az együttműködési 

megállapodást jóváhagyta. 

 

Szajol Község Képviselő Testülete _______________ számú határozatával az 

együttműködési megállapodást jóváhagyta. 

 

Rákóczifalva Város Képviselő Testülete _______________ számú határozatával az 

együttműködési megállapodást jóváhagyta. 

 

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa _______________ számú határozatával az 

együttműködési megállapodást jóváhagyta. 

- - - 

 

8./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában 

végzett oktató, nevelő munkáról 2006-2008. között 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: Ismertette az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság álláspontját. 

Nagyon jónak tartotta a beszámolót a bizottság. Egy észrevétel volt, nyelvvizsga és ECDL 

vizsgával kapcsolatban, pontosabban kimutatást szerettek volna arra vonatkozóan, hogy 

történt-e kiegészítés az anyag elkészítése óta? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, érezhető nyitás a gimnázium részéről a város felé. 

 

Dévainé Kazinczi Sára: Örömét fejezte ki, hogy szeptember 12.-ére elkészült a gimnázium 

felújítása. Szeretné meghívni a testület tagjait az iskolába. Az Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság már megnézte az iskolát. Gulykáné képviselő asszony kérdésére elmondta, hogy 

örült, hogy kért egy beszámolót a testület az iskolától. Röviden ismertette az elért 

eredményeket. Jelenleg 12 fő tett középfokú nyelvvizsgát. Nagyon sok tanuló rendelkezik már 

ECDL vizsgával. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte az iskola munkáját. A beszámolót elfogadásra 

javasolta. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 
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297/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában 2006-2008. között végzett oktató, 

nevelő munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskolában 2006-2008. között végzett oktató, nevelő munkáról szóló beszámolót 

megismerte és elfogadta. 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

- - - 

 

Retkes Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő 

 

9./ Napirendi pont tárgya: SANAMED Kht-val kötött szerződés újbóli módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

298/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a SANAMED Kht-val kötött szerződés újbóli módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Sanamed Kht. - val kötött egészségügyi ellátási szerződést a 

határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat 1. sz. mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 
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Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Településfejlesztési Osztály 

  Sanamed Kht. 

  

298/2009.(IX.24) Képviselő-testületi határozat melléklete  

 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

módosítása 

 

mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2740 

Abony, Kossuth tér 1. képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint tulajdonos 

fenntartó (továbbiakban: Önkormányzat). 

 

másrészről SANAMED Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság  

(továbbiakban: Közhasznú Társaság) 2740 Abony, Szolnoki út 24. (Cg.: 13-14-000018, 

Adószám 18672765-1-13) képviseli dr. Pusztai Dezső ügyvezető, mint működtető 

(továbbiakban: Működtető) (továbbiakban együtt: Felek) között 2007. június 7-én létrejött 

egészségügyi ellátási szerződés módosítására az alábbiak szerint: 

 

Felek a szerződés 7.3. pontját az alábbiakra módosítják:  

 

7.3. Az Önkormányzat által használatba adott ingatlanok, létesítmények működtetésének rezsi 

költségei (fűtés, világítás, vízellátás, telefon, internet, kábel TV stb.), belső állagmegóvás, 

belső felújítás költségei, víz-, fűtésrendszerének, elektromos hálózatának javítási munkálatai a 

Működtetőt terhelik. 

Működtető köteles továbbá a Kálvin J. u. 10 sz. alatti egészségmegőrző központ épületének 

külső állagmegóvási, felújítási munkáinak költségeihez 2.500.000 Ft. – tal hozzájárulni. A 

hozzájárulás összegét a Működtető az Önkormányzat részére a munkálatok hiánytalan 

elvégzését leigazoló műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyv kézhezvételét követően, legkésőbb 

2009. december 31-ig köteles átadni. 

A munkálatokhoz esetleg szükséges fennmaradó összeget az Önkormányzat biztosítja.  

 

A felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag írják alá. 

 

Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 298/2009. (IX.24.) számú 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. szeptember   ….. .  

 

 ………………..…………………… …………….…………………….. 

  

          Abony Város Önkormányzata nevében SANAMED Kht. nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Pusztai Dezső 

 polgármester ügyvezető  

- - - 
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Retkes Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők száma 15 fő 

 

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

1/2009.(II.27.) számú rendeletének módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Kiegészítésül 

elmondta, hogy a televíziós költségekre a költségvetésben betervezett összeg elfogyott. 

Kérdezte, hogy tévé közvetítésre mennyit és honnan tudnak átcsoportosítani. 

 

Tóth Jánosné: Egyházi kártalanítás kamatbevételéből még két testületi ülés közvetítésére 

biztosított a fedezet. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a költségvetési rendelet-módosítást. 

Megkapták a kimutatást a helyi adókról, kamatokról és folyószámla egyenlegről. Adóval 

kapcsolatban elmondta, hogy az előíráshoz képest egy kicsit megugrott. Most 100 %-nak 

kellene lennie, a kimutatásban a lekönyvelt összeg szerepel? 

 

Tóth Jánosné: Szeptember 23-ig befolyt összeget tartalmazza a kimutatás. 

 

Retkes Mária: Ezek szerint az elmaradás ugyanúgy megmaradt, mint az első félévesnél és 

folytatni kell az inkasszót. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást egyhangúlag elfogadta, és a következő 

rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat 

14/2009. (IX.25.) sz. rendelete 

az  Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  – a 1/2009 (II.27.) számú Abony Város 

Önkormányzat  2009. évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) – az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 

 - bevételi főösszegét    4 029 235 e Ft-ra megemeli 
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   ebből a finanszírozási műveletek bevétele 21 915 e Ft 

 

 - kiadási főösszegét     4 029 235 e Ft-ra megemeli 

   ebből a finanszírozási műveletek kiadása 17807 e Ft. 

 

2. § 

 

 (1) Az R. 1. b. számú melléklete az alábbiakban módosul: 

1. Működési kiadások előirányzatát: 2 210 118 e Ft-ra megemeli: 

Ebből: 

 - személyi jellegű kiadások előirányzata:                           925 178 e Ft 

 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:                  318 601 e Ft 

 - dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:                  781 411 e Ft  

 - támogatásértékű kiadások előirányzata:                            38 545  e Ft 

 -végleges pénzeszköz átadás előirányzata:                          12 543  e Ft 

 - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata: 119 207 e Ft 

 - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:         14 633 e Ft 

 (2)     2. A felhalmozási kiadások előirányzata: 316 693 e Ft-ra módosul:         

            Ebből: 

  - intézményi beruházási kiadások előirányzata:                     5 295 e Ft 

  -önkormányzati beruházási kiadások előirányzata:            303 645 e Ft 

  - végleges pénzeszköz átadás áh-kívülre kiad.előirányzata: 6 253 e Ft  

  - kölcsön nyújtásának kiadási előirányzata:                          1 500 e Ft 

(3)     3. Felújítási kiadások előirányzata:  334 024 e Ft.  

 Ebből: 

  - önkormányzati felújítás kiadási előirányzata:  334 024 e Ft. 

(4)    4. Céltartalékok kiadási előirányzata:  1 150 593 e Ft-ra módosul: 

             Ebből: - működési céltartalék előirányzata:                14 763 e Ft 

  - felhalmozási céltartalék előirányzata:              1 135 830 e Ft. 

(5)   6. Hitelek törlesztési kiadási előirányzata:  17 807  e Ft. 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Abony, 2009. szeptember 24. 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit sk.                 Dr. Németh Mónika sk.  

             polgármester                                   jegyző 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. szeptember 25. 

 

                  Dr. Németh Mónika sk. 

                                             jegyző  

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2007.(V.10.) számú rendeletével elfogadott Helyi Építési 

Szabályzat módosítása 
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Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Dr. Németh Mónika: A képviselő-testületnek írásban eljuttatott jegyzői észrevételt 

fenntartja, kiegészíteni nem kívánta. 

 

Retkes Mária: Nem tudja, hogy a kiosztott jegyzői észrevétel elolvasása után ki veszi a 

bátorságot, hogy a rendelet-módosítást megszavazza. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Bölcsőde építése miatt van a rendelet-módosításra szükség. 

Így még meg tudják tenni. 

 

Retkes Mária: Kérdezte, hogy ennek semmilyen következménye nem lesz a testületre nézve? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem lesz semmilyen következménye. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a rendelet-módosítás 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a rendelet-módosítást elfogadta, és a következő rendeletet hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat 

15/2009. (IX.25.)  sz. rendelete  

a helyi építési szabályzatáról szóló 

19/2007. (V.10.)  számú rendeletének módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV tv. 16. § (1) 

bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször 

módosított 1997. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Abony Város 

Önkormányzatának a helyi építési szabályzatáról szóló 19/2007. (V.10.) számú rendeletét 

(továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

Beépítésre szánt területek 

Lakóövezetek 

Lakóövezetek általános előírásai 

5. §. 

5. § (3) A telekalakítás szabályai: 
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a.) Az újonnan építési övezetekké váló területeken a kialakítható új építési telek 

legkisebb szélessége oldalhatáron álló beépítés esetén 16 m, szabadon álló beépítési 

mód esetén 20 m, legkisebb mélysége 30m / 25 m* lehet. 

b.) A már beépült területeken kialakítandó új építési telek legkisebb szélessége 14 m. 

 
* 2740 Abony, Kécskei út 40. (4693 hrsz). 

 

2. § 

 

A Rendelet 13. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

 

A Vt-2 jelű övezet 
(ABONY IGAZGATÁSI, OKTATÁSI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYHÁZI FUNKCIÓJÚ VEGYES TERÜLETEI) 

 

 

13. § (1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb 

építési telek méretét az alábbi táblázat tartalmazza: 

ÖVEZET 

JELE 

BEÉPÍTÉSI 

MÓD 

LEGKISEBB 

TELEKTERÜLET 

LEGNAGYOBB 

BEÉPÍTETTSÉG 

LEGKISEBB/LEGNAGYOBB 

ÉPÍTMÉNY-MAGASSÁG 

ZÖLDFELÜLET 

LEGKISEBB 

MÉRTÉKE 

Vt - 2 Kialakult 2000 m
2
 45 % *** 

10,0/12,0 m /  

4 - 12 m**** 
30 % *** 

*** a saroktelkek esetén, ha a kialakult beépítés módja zártsorú, a beépítés mértéke legfeljebb 70 %. Ebben az 

esetben a zöldfelület mértéke legalább 15 %. 

**** 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3 (4894 hrsz). 

 

3. §. 

 

A Rendelet 16. § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

A Gksz-1 JELŰ KERESKEDELMI –GAZDASÁGI ÉPÍTÉSI ÖVEZET 
(ABONY MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT, BELTERÜLETI GAZDASÁGI TERÜLETEI) 

 

16. §. 
 

(6) Az Abony 0375/8, 0375/4, 0375/5, 0375/13, 0375/12, 0375/10, 0375/9, 0380/4, 0378/28 

hrsz-ú ingatlanok a Gksz-1 jelű kereskedelmi – gazdasági építési övezetbe tartoznak.  

 

4. § 

 

A Rendelet 39. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 

 

 

Az Má-f1 JELŰ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZET 
(MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSI SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉT MEGENGEDŐ, 

FARMGAZDASÁGI TERÜLETEK) 

 

39. § 

 

39. § (1) Az övezetben beépíthető legkisebb birtoktest és az engedélyezhető beépítés fő 

paramétereit az alábbi táblázat előírásai tartalmazzák. 
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Beépítési mód Szabadonálló 

A legkisebb beépíthető telek területe (m2) 10.000 / 3.000 * 

A legkisebb beépíthető telek szélessége (m) - 

A legkisebb beépíthető telek mélysége (m) - 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%) 3,0 / 40* 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 3,0 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület 

m2/telek m2) 

0,06 

Legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 

Legkisebb építménymagasság (m) - 

Zöldfelület legkisebb mértéke (%) - 
 

* 2740 Abony, Rózsás dűlő 9. sz (0366/3 hrsz) 

 

 

5. §. 
 

 

A Rendelet 40. § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

 

 

Az Má-f2 JELŰ ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÖVEZET 
(MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉST SZOLGÁLÓ ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉT MEGENGEDŐ, 

FARMGAZDASÁGI TERÜLETEK) 

 

40. §. 
 

 

(18) Az Abony 0375/8, 0375/4, 0375/5, 0375/13, 0375/12, 0375/10, 0375/9, 0380/4, 0378/28 

hrsz-ú ingatlanok nem tartoznak az Má-f2 jelű általános mezőgazdasági övezetbe. 
 

 

6. §  

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit az I. fokú határozattal el nem 

bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 

 

Abony, 2009. szeptember 24. 

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit sk. Dr. Németh Mónika sk. 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2009. szeptember 25. 

 

 Dr. Németh Mónika sk. 

 jegyző 
 

- - - 
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12./ Napirendi pont tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2010. évi csatlakozása, és a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer eljárási 

rendjének és megállapításának módjára vonatkozó szabályzat 

módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és az I. számú határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és az I. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

299/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 

csatlakozásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendeletben és a pályázat 2010. évi fordulójának általános szerződési feltételeiben 

foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi 

fordulójához csatlakozik 2.500.000.-Ft összeggel, melyet a 2010. évi költségvetés 

terhére biztosít.   

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási Nyilatkozat 

aláírására, valamint a pályázati kiírás általános szerződési feltételek szerinti 

közzétételére.  

 

Határidő: 2009. október 01. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  

A végrehajtásban közreműködik:  

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály  

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester  

Dr. Németh Mónika jegyző  

Urbán Ildikó aljegyző 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 
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Jegyzői Titkárság 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a II. számú határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a II. számú határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

300/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének 

és megállapításának módjára vonatkozó szabályzat módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendeletben és a pályázat 2010. évi fordulójának általános szerződési feltételeiben 

foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1.)  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárási rendjének és megállapításának módjára 

vonatkozó szabályzat határozat mellékletét képező módosítását jóváhagyja. 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester  

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester  

Dr. Németh Mónika jegyző  

Urbán Ildikó aljegyző 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

 

 

Abony Város Önkormányzatának 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

eljárási rendjének és megállapításának módjára 
 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálására az alábbi szabályzatot alkotja. 

 

I. Pályázati követelmények 

 

1) Ösztöndíjban kizárólag azok a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló pályázók 

részesülhetnek, akiknek állandó lakóhelyük Abony Város területén van, akik 

felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytatnak, illetve tanulmányokat kívánnak 

kezdeni és megfelelnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra 

vonatkozó hatályos jogszabályok valamint a pályázati kiírás szerinti feltételeknek. 
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2) A pályázatokat az „A” és „B” típusú pályázatok esetén a bírálati szabályzat 3/A vagy 

3/B számú mellékletét képező pályázati űrlapon, írásban, a pályázó által aláírva, a 

pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal 

Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály ügyintézőjéhez. 

 

3) A pályázónak pályázata mellékleteként csatolni kell a szociális rászorultságot igazoló 

dokumentumok másolatát a pályázati kiírás tartalmának megfelelően. 

 

4) A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon 

közzé kell tenni. 

 

5) Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala köteles gondoskodni arról 

hogy a pályázati részvételhez szükséges űrlapok és egyéb tájékoztató anyagok 

rendelkezésre álljanak. A pályázati űrlapok a Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 

Osztályon vehetők át. 

 

 

II. A pályázattal kapcsolatos határidők 

 

 

6) A pályázatok kiírásának határideje: 2008. október 1. 

 

7) A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31. 

 

8) A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. november 24. 

 

 

III. A pályázatok elbírálásának módja 

 

9) A pályázatokat Abony Város Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága illetve  Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsága (továbbiakban: Szociális  

Bizottság és Oktatási Bizottság) a pályázati felhívásban meghatározott határidőre 

bírálja el. A bizottsági munka előkészítését a hivatal Humán Közszolgáltatások és 

Munkaügyi Osztálya végzi (alaki, tartalmi követelményeknek való megfelelés, 

szükség esetén környezettanulmány, szociális szempontú javaslat). 

 

10) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi 

eredményétől függetlenül történik. 

 

11) A határidőn túl benyújtott, valamint a formailag nem megfelelő pályázatokat Abony 

Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága és Oktatási Bizottsága kizárja a 

bírálatból. Elutasító döntését írásban köteles indokolni. 

 

12) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság minden határidőn belül benyújtott, 

formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál és döntését írásban indokolja. 

 

13)  Abony Város Önkormányzatának Szociális  Bizottsága és Oktatási Bizottsága 

rangsorolja a pályázókat, és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget 

figyelembe véve dönt az ösztöndíjban részesülőkről. 

 



 98 

14) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság határozata alapján a Polgármesteri 

Hivatal Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztálya gondoskodik a Bírálati 

Lapok kitöltéséről. 

 

15) A „B” típusú pályázatok esetében a Szociális  Bizottság és az Oktatási Bizottság 

évente egyszer felülvizsgálja a támogatott pályázók rászorultságát. A megítélt 

támogatás visszavonásáról dönt, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll 

fenn, vagy ha a támogatásban részesült a szociális rászorultság évenkénti 

felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik együtt. 

 

16) A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság határozatban rendelkezhet a támogatás 

visszavonásáról, ha a támogatásban részesített az önkormányzat illetékességi 

területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 

hatállyal hozható meg. 

 

IV. Az ösztöndíj mértéke, folyósítása 

 

17) Az ösztöndíj alapösszege „A” típusú pályázat esetén: 1.000.-Ft. 

       „B” típusú pályázat esetén: 1.000.-Ft. 

 

 A Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság a körülmények mérlegelésével az egyes 

pályázóknak az ösztöndíj alapösszegének többszörösét is odaítélheti úgy, hogy a 

támogatás összege a jogszabályi feltételeknek megfeleljen. 

 

18) Az ösztöndíj folyósításának  időtartama: 

a. „A” típusú pályázat esetében: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 

félév ( az elbíráláskori tanév második és az azt követő tanév első féléve) 

b. „B” típusú pályázat : 3-szor 10 hónap, azaz 6 egymást követő tanulmányi félév 

( az elbírálási évet követő tanév és az azt követő 2 tanév) 

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

19) A pályázat eredménye nyilvános. Az önkormányzat az Ösztöndíjpályázat keretében 

kizárólag a nyújtott támogatások összesített adatait („A” és „B” típusú támogatottak 

szerinti bontásban) hozza nyilvánosságra hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb 

módon. 

 

20) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala az Általános Szerződési 

Feltételek és a pályázati kiírás tartalmának megfelelően döntéséről és annak indokairól 

értesíti a pályázókat.  

 

21) A pályázó a Szociális Bizottság és az Oktatási Bizottság döntése ellen fellebbezéssel 

nem élhet. 

 

22) A Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály a kitöltött bírálati lapokról és a 

benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít az irattár számára. A támogatott 

pályázók bírálati anyagát az Általános Szerződési Feltételek és a pályázati kiírás 

tartalmának megfelelően elküldi az illetékes megyei önkormányzat részére illetve a 

nem támogatott és az elbírálásból kizárt pályázat Bírálati anyagát elküldi az OKM 

Támogatáskezelő részére. 
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23) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendelet rendelkezései, az Általános Szerződési feltételek és a pályázati 

kiírás az irányadók. 

 

Abony, 2008. szeptember 17. 

 

             Romhányiné Dr. Balogh Edit 

            polgármester 

- - - 

 

13./ Napirendi pont tárgya: A Város forgalmi rendjének felülvizsgálatából adódó feladatok 

megvalósításához szükséges fedezet biztosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 

Orgovány úr elkészítette a tervet, és javaslatot tett a táblák cseréjére és kihelyezésére 

vonatkozóan, mely 160 darab táblát érint. ABOKOM Nonprofit Kft. ajánlata alapján 

3.240.000 forintot kell betervezni a jövő évi költségvetésbe, hogy a hiányzó táblák 

kihelyezésre kerüljenek. 

 

Retkes Mária: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Javasolta kiegészíteni 

azzal, hogy a felhasználást a Gazdasági Bizottság által javasolt sürgősségi sorrendben 

készítsék el. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak a Pénzügyi Bizottság javaslatáról, mely szerint 

a felhasználást a Gazdasági Bizottság által jóváhagyott sürgősségi sorrend szerint fogadják el. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatátt egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

301/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Város forgalmi rendjének felülvizsgálatából adódó feladatok megvalósításához 

szükséges fedezet biztosítására  
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

figyelembe véve a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény 34§ (2) bekezdését és a 
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helyi közutak kezelésének szakmai szabályzatairól szóló 5/2004. (I.28.) sz. GKM rendeletben 

foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Gazdasági Bizottsága által jóváhagyott forgalmi rend változtatásokhoz 

szükséges bruttó 3.240.000,-Ft fedezetet a 2010. évi költségvetésben biztosítja.  

 

2. Képviselő-testület a felhasználást a Gazdasági Bizottság által jóváhagyott sürgősségi 

sorrend szerint jóváhagyta. 

 

Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 FLIESEN-BAU Kft. 

- - - 

 

14./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező 

polgárok védelme érdekében szükséges egyes 

törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. Törvény hatályba 

lépéséről 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

302/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges 

egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvény hatályba lépéséről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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A Képviselő-testület a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme 

érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2009. évi XLVIII. törvényben 

foglaltakat megismerte, elővásárlási jogát nem kívánja gyakorolni.  

 

Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

  Valamennyi osztályvezető 

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya: Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és a Kár-Mentor Bt. 

megbízása az Abony Város Önkormányzatának és 

Intézményeinek egységes vagyonbiztosítására irányuló 

közbeszerzési eljárásban 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az 

érintettek a nyílt üléshez hozzájárultak. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

303/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és a Kár-Mentor Bt.  megbízásáról az Abony Város 

Önkormányzatának és Intézményeinek egységes vagyonbiztosítására irányuló 

közbeszerzési eljárásban 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. § (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzatának 

és Intézményeinek egységes vagyonbiztosítására irányuló közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó feladatok ellátásával 

 

m e g b í z z a 
 

Retkes Mária 

(2740 Abony, Kapisztrán u. 43.) 
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Mészáros László 

(2740 Abony, Vasút út 104.) 

Urbán Ildikó 

(5081 Szajol, Ady E. u. 26.) 

Csányi Tibor 

(2740 Abony, Kodály Z. u. 58.) és 

Kovács Jánosné 

(5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 42.) 

személyeket. 

 

2. A Képviselő-testület az eljárás lebonyolításával a Kár-Mentor Bt-t bízza meg, mely 

megbízást Megbízott a Kár-Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. és Abony Város 

Önkormányzata között 2009. április 15-én létrejött megbízási szerződés keretében 

vállalja. 

 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

Retkes Mária (2740 Abony, Kapisztrán u. 43.) 

Mészáros László (2740 Abony, Vasút út 104.) 

Csányi Tibor (2740  Abony, Kodály Z. u. 58.) 

Kovács Jánosné (5200 Törökszentmiklós, Petőfi u. 42.) 

Kár-Mentor Bt. 

- - - 

 

16./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, kiegészíteni nem 

kívánta. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

304/2009. (IX.24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete által hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat: 

 

 360/2008. (X. 30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről 

kötendő szerződésről 

 361/2008. (X. 30.) A városi szennyvíztelep tisztított szennyvizének elvezetéséről 

kötendő szerződésről 

 422/2008. (XII. 18.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 50. éves 

évfordulója alkalmából kiadvány készítésére és a Kinizsi színmű bemutatására 

fedezet biztosítása 

 4/2009. (I. 29.) Megállapodás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által a 

logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2009. augusztus 31-ig történő ellátására 

 8/2009. (I. 29.) 1., 5. és 6. pontja tekintetében 
A 2009/2010. tanév fenntartói órakeretének meghatározás 

 9/2009. (I. 29.) 1., 2., 3., 4., 6., 7. és 8. pontja tekintetében 
Pedagógus álláshelyek számának meghatározása az oktatási intézményekben 

 74/2009. (III. 26.) Az Abonyi Két Torony kötvény szerződés módosítása 

 126/2009. (IV. 30.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratainak 

felülvizsgálata 

 133/2009. (IV. 30.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat kivitelező 

kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató Eunitas Kft-vel kötött 

megbízási szerződés módosítása 

 Z-144/2009. (IV. 30.) Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárás hirdetményének megtárgyalása 

 Z-151/2009. (V. 28.) KMOP-2.1.1/B „Abony város belterületi kapcsolatainak 

javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében” c. pályázat, valamint a 

KMRFT-TEUT-2008. „Az Apponyi út felújítása” c. pályázatok megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás hirdetményének megtárgyalása 

 157/2009. (V. 28.) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratának 

módosítása 

 176/2009. (V. 28.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség 

 177/2009. (V. 28.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség 

 196/2009. (VI. 25.) A volt Lavatka kúria épületének közoktatási célra történő 

bérbevétele 

 Z-250/2009. (VIII. 27.) Bendáné Gáspár Anita részére önkormányzati lakás 

önkormányzati érdekből történő bérbeadása 
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 Z-251/2009. (VIII. 27.) Zsenyukné Toroczkai Katalin részére önkormányzati 

lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása 

 265/2009. (VIII. 27.) 1. pontja tekintetében 
Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcseréje 

tárgyú projekt műszaki ellenőri és tervellenőri feladatának ellátására történő cég 

kiválasztása 

 266/2009. (VIII. 27.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. megbízása a bölcsődék és 

közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázaton belül a 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde vizesblokkjának teljes felújítására 

 267/2009. (VIII. 27.) Tájékoztató a Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat ajánlattételi 

felhívásának módosításáról 

 269/2009. (VIII. 27.) Abony Város belterületén vezetett 22 kV-os villamos 

vezetéket veszélyeztető fák gallyazása 

 276/2009. (VIII. 27.) A Vasút út alatt húzódó vízvezeték hálózat csere 

megvalósítása, és az ahhoz szükséges fedezet biztosítása 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 7/2009. (I. 29.) Az abonyi mezőőri őrszolgálat felállítása 

Határidő: 2009. december 31. 

 66/2009. (III. 26.) Beszámoló a város közrend-és közbiztonságának helyzetéről 

2. pontja tekintetében 

Határidő: 2009. december 31. 

 172/2009. (V. 28.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került önkormányzati fejlesztések támogatása területi 

kötöttség nélkül című (KMRFT-CEDE-2009) pályázati kiíráson történő részvételi 

lehetőség 

Határidő: 2009. december 31. 

 173/2009. (V. 28.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került önkormányzati fejlesztések támogatása területi 

kötöttség nélkül című (KMRFT-CEDE-2009) pályázati kiíráson történő részvételi 

lehetőség 

Határidő: 2009. december 31. 

 175/2009. (V. 28.) A Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra 

került „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” c. 

és a KMOP-2009-4.5.3. kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

Határidő: 2009. december 31. 

 178/2009. (V.28.) A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség 

Határidő: 2009. december 31. 

 Z-247/2009. (VIII.27.) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tetőcsere tárgyú projekt megvalósulására irányuló 

közbeszerzés ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. október  31. 
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 Z-248/2009. (VIII. 27.) „Abony Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti 

fejlesztése” című ÁROP-3.A.1/A 2008-004 jelű pályázat megvalósítására irányuló 

közbeszerzés ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. október  31. 

 Z-249/2009. (VIII. 27.) A gyermekétkeztetés megszervezésére irányuló 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása 

Határidő: 2009. október  31. 

 260/2009. (VIII. 27.) A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 keretében a „Távmunka Program a Szlovák-

Magyar Határtérségben” című, az Aktív polgárokat Európának c. program 

keretein belül „Testvérvárosi kapcsolatok kiépítése Abony és … között” című, 

valamint a KMOP – 3.1.1/C „Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” című 

pályázati kiírásra pályázat benyújtása 

Határidő: 2009. december 31. 

 265/2009. (VIII. 27.) 2-3. pontja tekintetében  
Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőcseréje 

tárgyú projekt műszaki ellenőri és tervellenőri feladatának ellátására történő cég 

kiválasztása 

Határidő: 2009. október 31. 

 274/2009. (VIII. 27.) 2., 3. és 4. pontja tekintetében A Közép-magyarországi 

Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a KMOP-2009-

4.5.2./B kódjelű pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

Határidő: 2009. december 31. 

A határozatról értesülnek: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

Dr. Németh Mónika jegyző 

Urbán Ildikó aljegyző 

ABOKOM Nonprofit Kft. 

Valamennyi Osztályvezető 

- - - 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így a nyílt ülést Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester bezárta. 

 

Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 

 

Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült! 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika 

             polgármester                jegyző 

 

 

 

Krupincza Tibor            Murvainé Kovács Rita 

jegyzőkönyvi hitelesítők 


