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Előterjesztés
a Társulási Megállapodás módosítására
Tisztelt Társulási Tanács!
Ráckeve, Kiskunlacháza, Szigetbecse, Szigetszentmárton, Szigetcsép, Dömsöd, Makád,
valamint Tass polgármesterei Elnök úrhoz eljuttatott levélben kezdeményezték a Társulási
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:
-

-

-

-

a Társulási Tanács ülését az erre irányuló indítvány, kezdeményezés esetén, az ezekről
való tudomásszerzéstől számított 15 napon belüli időpontra köteles legyen az Elnök
összehívni;
amennyiben az Elnök a fenti kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, úgy ez
minősüljön olyan akadályoztatásnak, amely esetében az ülést az Alelnök is
összehívhatja;
az Elnök képviseleti jogát javasoljuk akként korlátozni, hogy a garanciális javítások
elvégzésére visszatartott összeg visszafizetését csak a garanciális javításokkal érintett
valamennyi
település
polgármesterének
írásos
nyilatkozatát
követően
engedélyezhesse;
eseti vizsgálóbizottság felállítása a Társulási Tanács tagjaiból, amely megvizsgálja a
fent vázolt problémákat, valamint a társulás költségére összeveti az eddig elvégzett, és
kifizetett házi bekötések bizonylatokkal igazolt megvalósulását a ténylegesen
elkészültekkel.

Javaslatok beépíthetősége a Társulási Megállapodásba:
1. A javaslatok közül az első pontban szereplő, társulási tanácsi ülés összehívására irányuló
kezdeményezést javasoljuk az alábbiak szerint beépíteni (a módosított szövegrész dőlt betűvel
jelölve):
VII.1.3. A Tanács működése
10. Az Ülés összehívása és a napirend kialakítása az Elnök feladata, de a napirend
összeállításában, bármely Tagnak előzetes indítványtételi joga van.
10/A. Az Ülést az arra irányuló indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belüli
időpontra össze kell hívni, ha azt a Tagok legalább egynegyede, a napirend egyidejű
megjelölésével – indítványozza.
2. Az ülés előző pontban szereplő módon történő összehívásának elmulasztása nem minősül
akadályoztatásnak, hanem kötelezettségszegésnek, melyet a Kormányhivatal felé szükséges
jelezni, aki jogosult a szükséges intézkedések megtételére, így ezt a pontot ilyen formában
nem javasoljuk a Társulási Megállapodásba illeszteni.
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3. A harmadik pontban foglalt javaslat nem releváns, miután a garanciális hibák javításának
fedezetét a Kivitelező bankgaranciával biztosította, melynek meghatározott érvényességi ideje
van (60 hónap).
4. A vizsgálóbizottság felállítását nem javasoljuk a Társulási Megállapodásban rögzíteni,
tekintettel arra, hogy a bizottság a Társulási Tanács nem állandó bizottsága, hanem egy eseti
bizottság. Ettől függetlenül a Társulási Tanács külön határozatban a bizottság felállításáról
dönthet, meghatározva a Tagokat és a bizottság feladatait.
Határozati javaslat:

..../2020. (.......)
Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodás
módosítását a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
A javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Taksony, 2020. augusztus 28.

Kreisz László
elnök

