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K I V O N A T 
 

 
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. június 15-i 

testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el: 
                             
 

48/2011. (VI.15.) számú Önkormányzati Képviselő-testületi 
              Határozat 
 
I. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását a következők szerint határozza meg: 

1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló 
jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek 
gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik 
bekezdése hatályát veszti. 
3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak 
módosításait megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel 
rendelkező kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele 
céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának. 
4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 
5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alapján 
meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles 
nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állásáról 
félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak. 
6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését Felügyelő 
Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás szakmai 
ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.  
7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
Szervezeti rendszer: 

1. Társulási Tanács 
2. Társulási Tanács Elnöke,  
3. Operatív Tanács 



4. Felügyelő Bizottság 
5.KDV Projekt Iroda 

 
8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói 
jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés 
kiszabása) gyakorlása 
 
9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 

Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegáció 
kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is 
történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a 
javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott 
döntése szükséges. 

 
10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 
 
11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel 
egészül ki a következők szerint: 
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési 
Szabályzat tartalmazza. 
12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Projekt Iroda (KDV Projekt Iroda) 
A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebonyolítását a 
Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése: Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda. 
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
tv. 88.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati 
költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés d) 
pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv.  
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó 

feladatokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát. 

A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irányítja. 

A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Projekt 

Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az egyéb munkáltatói 

jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja. 



A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak. 

A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatások 

pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, felhatalmazva 

egyidejűleg azok teljesítésére. 

A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, 

értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fogadhat el. 

A Projekt Iroda feladatai: 
-A Társulás működésével összefüggő tevékenységek: 

• Jogszerű működés folyamatos biztosítása, 
• Értekezletek, ülések megszervezése, 
• A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelő Bizottság 

munkájának segítése, 
• Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők 

elkészítése, határozatok végrehajtása, 
• Adminisztráció, levelezés, iktatás -  irattározás, adatszolgáltatás, 
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatoknak, érintett 

minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek, 
• Szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel 

kapcsolatos döntések előkészítése, 
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves 

költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése 
 

- A projektek megvalósításával összefüggő feladatok: 
A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban 
meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása. 
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást 
a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
13./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét, vagy a 
személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére 
írásban bejelenteni. 
14./ a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés harmadik 
mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba 
is. 
15./ a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti. 

II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a a Társulást 
tájékoztassa. 
 

Kivonat hiteléül: 

Balázsné Pető Adrienn 

Daruszentmiklós, 2011. június 17. 


