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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást tett a Dombóvár Térségi
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodását elfogadó
34/2012. (II.9.) Kt. határozattal kapcsolatban.
A társulási megállapodás több pontjának kisebb, lényegében adminisztratív
módosítása szükséges, mivel azok 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezett
jogszabályokra való hivatkozást tartalmaznak, illetve nem tartalmaz minden Mötv-ben
meghatározott kötelező tartalmi elemet. Javaslom egyúttal a Társulás székhelyének
(Dombóvár, Szent István tér 1.) az önkormányzat székhelyével azonos címre
(Dombóvár, Szabadság u. 18.) történő módosítását is.
A törvényességi felhívásban foglaltakat javaslom elfogadni és a megállapodást
megfelelően módosítani.
A törvényességi felhívás 18. pontjában foglaltakkal kapcsolatban meg kívánom
jegyezni, hogy a Társulás döntéshozó szerve (a Tanács) négytagú, a megállapodás
értelmében a döntéseit egyhangúlag hozza, így a minősített döntéshozatal eseteinek
meghatározását indokolatlannak tartom.
A felhívásban rögzített határidő július 31. napja, amelynek kértük az augusztus 31.
napjáig történő meghosszabbítását. A társult tag, Attala Község Önkormányzata
szintén 2014. augusztus 28-án tart képviselő-testületi ülést, így a módosító
megállapodás augusztus 31. napjáig aláírható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolna Megyei
Kormányhivatalnak a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatával kapcsolatban tett
törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és a
Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megállapodásmódosítást és a módosított, egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást a Képviselő-testület, mint a Társulás tagja nevében aláírásával
lássa el.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Nagy Roland
alelnök

Melléklet
A Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának 7. számú módosítása
Attala és Dombóvár társult önkormányzatok képviselő-testületei a Dombóvár Térségi
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (a
továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint módosítják:
1. A Társulási Megállapodás Bevezető része helyébe a következő szöveg lép:
„Az alábbi önkormányzatok képviselő-testületei (a továbbiakban: társult
önkormányzatok) szennyvízelvezetési és –tisztítási feladatainak korszerű,
hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.
§ alapján társulási megállapodást kötnek.”
2. A Társulási Megállapodás Bevezető része 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Dombóvár Város Önkormányzata, székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.”
3. A Társulási Megállapodás I. fejezet helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A Társulás neve: Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás
A Társulás idegen nyelvű elnevezése: Sewage-treatment co-operation of
Dombóvár region
A Társulás rövidített neve: DTSZÖT
A Társulás tagja, azok székhelye és képviselője:
1. Dombóvár Város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.,
képviseli Szabó Loránd polgármester,
2. Attala Község Önkormányzata, 7252 Attala, Kossuth L. u. 15., képviseli
Gelencsér István polgármester.
A Társulás alaptevékenysége (a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.)
NGM rendelet szerint):
052020
052080

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Működési területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: A társult önkormányzatok
képviselő-testületei
A Társulás irányító szerve: Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa
Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Tolna Megyei Kormányhivatal
A Társulás létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) megnevezése, kelte,
száma:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének: 17/2010. (I.25.) számú
határozata
Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2010. (I.26.) számú
határozata
A Társulási Megállapodás 1. számú módosításáról rendelkező határozatok
száma:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének: 109/2010.(III.29.) számú
határozata
Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének 21/2010. (III.30.) számú
határozata
A Társulási Megállapodás 2. számú módosításáról rendelkező határozatok
száma:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének: 183/2010.(V.12.) számú
határozata
Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének 36/2010. (V.17.) számú
határozata
A Társulási Megállapodás 2. számú módosítása 2010. május 15-én lép hatályba.
A Társulási Megállapodás 3. számú módosításáról rendelkező határozatok
száma:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének: 379/2010.(X.25.) számú
határozata
Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének 64/2010. (XI.22.) számú
határozata
A Társulási Megállapodás 3. számú módosítása 2011. november 22-én lép
hatályba.
A Társulási Megállapodás 4. számú módosításáról rendelkező határozatok
száma:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének: 55/2011.(II.14.) számú
határozata
Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011. (II.8.) számú
határozata

A Társulási Megállapodás 4. számú módosítása 2011. február 15-én lép hatályba.
A Társulási Megállapodás 5. számú módosításáról rendelkező határozatok
száma:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének: 141/2011.(IV.28.) számú
határozata
Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2011. (V.12.) számú
határozata
A Társulási Megállapodás 5. számú módosítása 2011. május 1-jén lép hatályba.
A Társulási Megállapodás 6. számú módosításáról rendelkező határozatok
száma:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének: 34/2012.(II.9.) számú
határozata
Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2012. (II.9.) számú
határozata
A Társulási Megállapodás 6. számú módosítása 2012. április 15-én lép hatályba.
A Társulási Megállapodás 7. számú módosításáról rendelkező határozatok
száma:
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének: …/2014.(VIII.28) számú
határozata
Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) számú
határozata
A Társulási Megállapodás 7. számú módosítása 2014. augusztus 28-án lép
hatályba.
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt
általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az alelnök jogosult.
A Társulás belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Dombóvári Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
A Társulás, Attala Község Önkormányzata Képviselőtestületének és Dombóvár
Város Önkormányzata Képviselőtestületének jogi személyiséggel rendelkező
önkormányzati társulása.”
4. A Társulási Megállapodás Preambulumának 1. bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„Ezen társulási megállapodás megkötésénél a Tagok elsősorban az Európai Unió
szervei által elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projekt
megvalósításával összefüggő hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és
útmutatót, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.) a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény továbbiakban Vgtv., és az ezen törvények végrehajtásával
kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.). rendelkezéseit veszik figyelembe.”
5. A Társulási Megállapodás VIII. 1.2. cím második bekezdésének második mondata
és tizenkettedik bekezdése utolsó mondatának „Dél-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Tolna Megyei Kormányhivatal”
6. A Társulási Megállapodás III. fejezet második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el, jelen társulási megállapodásban, az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló
317/2009.(XII.29.) Korm. rendeletben – továbbiakban Áhsz. – foglaltak és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (Ávr.) szerinti megállapodás alapján.”
7. A Társulási Megállapodás V. Fejezet második bekezdésének és a IX. Fejezet
ötödik bekezdésének „Ámr” része helyébe a következő rendelkezés lép:„Ávr.”
8. A Társulási Megállapodás V.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás működési költségeit a társult önkormányzatok a szennyvízkezelési
program keretében megvalósuló beruházás becsült értékének a településre eső
arányában az alábbiak szerint biztosítják:
Dombóvár Város Önkormányzata: 83%;
Attala Község Önkormányzata: 17%.
A társult önkormányzatok hozzájárulnak, hogy az általuk vállalt kötelező
befizetések nem teljesítése esetére a Társulás a települési önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára azonnali beszedési megbízást nyújtson be. A
társult önkormányzatok kötelezik magukat, hogy az azonnali beszedési megbízás
benyújtására jogosító felhatalmazó levelet a képviselő-testület döntését követő 8
napon belül a számlavezető bankjukhoz benyújtják és a bank által záradékolt egy
példányát a Társulás részére átadják. A felhatalmazás a számlavezető banknál
csak a Társulás hozzájárulásával vonható vissza. A Társulás elnöke köteles a tag
fizetési határidejének lejártát követően legalább egy alkalommal 15 napos
határidővel fizetési felszólítást küldeni, annak eredménytelen elteltét követően
jogosult a Társulás az azonnali beszedési megbízás benyújtására.

9. A Társulási Megállapodás VIII. fejezetének első bekezdése 4. pontjának „Társulás
Munkaszervezete” és szervezeti ábrájának „Munkaszervezet” része helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A munkaszervezeti feladatokat ellátó közös önkormányzati hivatal.”
10. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás Bevezető részének „önkormányzatok,
mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) Dombóvár Térségi
Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás néven önálló jogi személyiséggel
rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoznak létre és
biztosítják annak működési feltételeit” része, a VII.12. pont utolsó bekezdése,
VIII.1.2. alcím hetedik bekezdése, VIII.1.3. alcím ötödik bekezdése, a VIII.2. cím
kilencedik bekezdése, VIII.2. cím tizenegyedik bekezdésének utolsó mondata,
XII/2. pontjának utolsó bekezdése, továbbá a XV. Fejezet első bekezdésének
harmadik mondata.
11. A Társulási Megállapodás VIII./1. pontjának első bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tag
Önkormányzatok képviselő-testületeinek delegáltjaiból áll.”
12. A Társulási Megállapodás VIII.2. alcím hetedik bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A felügyelő bizottság évente legalább hat alkalommal, de szükség szerint többször
is ülésezik.”
13. A Társulási Megállapodás VIII.1.2. alcím tizenegyedik bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„A Társulási Tanács tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30
napon belül írásban (elektronikus, vagy postai úton) tájékoztatni az őket delegáló
önkormányzat képviselő-testületét.”
14. A Társulási Megállapodás VIII/1.1 alcíme helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„A Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, alelnökének a megválasztása, visszahívása,
b. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
c. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint
szakértői vélemények figyelembe vételével,
d. Döntés tag kizárásáról,
e. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés
első félévi, háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves
mérlegének elfogadása,
f. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai
célok meghatározása,

g. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos
állapotának elemzése és értékelése,
h. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák
körében,
i. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása.”
15. A Társulási Megállapodás VIII./1.2 alcím második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal
össze kell hívni. Az elnök köteles 15 napon belüli időpontra összehívni a
Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács tagjai egynegyedének, a Társulás
bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az ülés összehívásának
indokát is tartalmazó indítványára.”

16. A Társulási Megállapodás VIII.1.3 alcím első és második, valamint nyolcadiktízedik bekezdésének és a IX. Fejezet első bekezdésének „elnökhelyettes”
rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: „alelnök”.
17. A Társulási Megállapodás VIII.1.2. alcím tizenkettedik bekezdés harmadik
mondatának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
A Társulási Tanács üléseiről az önkormányzat képviselőt-testületének üléséről
készült jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvet az elnök és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének
kell aláírnia. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a
társulás törvényességi felügyeletét ellátó megyei kormányhivatalnak.”

18. A Társulási Megállapodás VIII.2. cím tizenhatodik bekezdésének
„jegyzőkönyvvezető” része helyébe a következő rendelkezés lép: „bizottság egy
tagja”.
19. A Társulási Megállapodás XII/1. pontja és annak címe helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„XII/1. Kiválás a Társulásból

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok
a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben
biztosított kiválási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási
Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel és a KEOP Közreműködő
Szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés aláírását követő három
évig, és amennyiben a KEOP projekt beruházási szakasza jelen szerződés aláírását
követő három éven belül megkezdődik, a beruházási szakasz lezárásáig a
társulásból nem válnak ki.”

20. A Társulási Megállapodás XV. fejezet „Záró rendelkezések” cím hatodik
bekezdésének „Tolna Megyei Bíróság” része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szekszárdi Törvényszék.”
21. A Társulási Megállapodás a jelen módosítás mellékletét képező 5. számú
melléklettel egészül ki.
Társulási Megállapodás módosítását a társult önkormányzatok képviselő-testületei
határozataikkal jóváhagyólag elfogadták.
Önkormányzat:

Képviselő-testületi határozat száma:

Attala Község Önkormányzata
Dombóvár Város Önkormányzata
A Társulási Megállapodás módosítását annak átolvasása és tartalmának megértése után
a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek – mint az önkormányzati
akarattal teljességgel megegyezőt – saját kezűleg aláírták.

Szabó Loránd
Dombóvár város polgármestere
Dombóvár, 2014. …………

Gelencsér István
Attala község polgármestere
Dombóvár, 2014. …………

5. számú melléklet
A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2014. január 1-ji állapot szerint).
Önkormányzat:
Attala Község Önkormányzata
Dombóvár Város Önkormányzata

lakosságszám:

