PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: JT/150-1/2019.
KIVONAT
K’szütt: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 31-én megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

T~rgv: A T~rsadaLmi Ellenőrző, Informkiós ‚s Települósfejtesztósi T~rsut~s T~rsuLási
Meg~t1apod~s~nak módosít~sa
6/2019. (I. 31.) Kt. sz~mú hat~rozat:
I. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
alábbiak szerinti módosításával egyetért:
1. A T~rsul~si Meg~llapodás IV. fejezet 13. pontja az at~bbiak szerint
mádosul:
13. A Paksi Atomeró’niű Zrt. és az Információs és Technológiai
Minisztérium. által a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft
-

közreműködésével, a KNPA-ból, támogatási szerződés keretében a
társulási megállapodásban rögzített közös feladatokra és célokra
juttatott pénzeszközőknek, a társult önkormányzatok közötti
szétosztása (a 3. számú mellékletben foglaltak szerint), hatékony
felhasználásuk elősegítése.
—

2. A T~rsul~si MegáLlapod~s V. fejezet 12. pontja az al~bbiak szerint
módosuL:

12. A Tanács döntéseit általában nyílt szavazás útján, határozattal hozza.
A határozat elfogadásához a X.1. pontban foglalt a csatlakozással
kapcsolatos döntések, a székhely kérdése valamint a tagokat
megillető részarány3. számú melléklete szerinti felosztása kivételével
a Tanács jelenlévő tagjainak több mint 2/3-ának igen szavazata (13
tag esetén legalább 9 tag) szükséges, és amely meghaladja az általuk
képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát. A
csatlakozással kapcsolatos kérdésben (X.1) székhelykérdésben (1.2) és
a tagokat megillető részarány szerinti felosztás (3. sz. mell.)
kérdésében valamennyi tag önkormányzat képviselő-testületének
Mhötv. szerinti minősített többséggel hozott döntése szükséges. A
lakosságszámot a megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza.
Minősített többséghez valamennyi tag 2/3-ának igen szavazata
szükséges, amelynek el kell érni az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét
-

-
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3. A Társul~si Megállapod~s VIII. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint
módosul:

1. A Központi Nukleóris Pénzügyi Alapból (KNPA) az Atv. 10/A.~ (2)
alapján, a Társulás részére a feladatok elvégzésére rendelkezésre
átadott pénzügyi támogatásból származott vagyon, amelynek
felosztása a 3. számú melléklet szerint történik.
4. A T~rsuLási MegáLlapod~s X. fejezet 1. pontja az al~bbiak szerint
módosul:

1. A társulóshoz a Paksi Atomerőmű telephelyétó’l számított 12 km-es
sugarú kör által érintett települések (5. sz. melt) csatlakozhatnak,
amennyiben a közigazgatási területük több mint 10 %-a az érintett
körön belül van. A társulóshoz csatlakozni az év bármely hónapjának
elsó’ napján lehetséges. A Tanács a csatlakozási kérelemről, a
csatlakozással összefüggő vagyoni, költségvetési hozzájárulásokkal
kapcsolatos kérdésekről, a szavazati arányok alakulásáról a Tanács
összes tagja egyhangúan hozott határozatával előzetesen állást
foglal. A Tórsuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz
valamennyi tag önkormányzat képviselő-testületének Mhötv. szerinti
minősített többséggel hozott döntése szükséges.
-

-

5. A T~rsul~si Meg~lLapodás X. fejezet 7.b. pontja az aL~bbiak szerint
módosul:

b.) a Paksi Atomerőmű Zrt.-től, és a Központi Nukleáris Alapból külön
szerződés keretében kapott pénzeszközökből amennyiben az adott
évre vonatkozóan a szerződés megkötése a tagsági jogviszony
megszűnésének napját megelőzően már megtörtént a tagot a 3. sz.
melléklet szerint megillető összeg, teljes körű elszámolási
kötelezettséggel, továbbá
—

—

6. A T~rsulási MegáLLapod~s z~ró rendelkezósek 3. pontja az alábbiak
szerint módosul:

3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az
Mhötv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell alkalmazni.
7. A társulási megállapodás 4. számú mellókletóben
lakosságszámok aktualizálásra kerülnek az alábbiak szerint:

foglaLt

3
Lakossógszóm 201& Január 1-i óflapot szerinti
Bátya:
2105
Dunaszentbenedek
805
Dun aszen tgyőrgy
2598
Fadd
4250
Foktó’
1541
GerJen
1231
Gáderlak
1002
Kalocsa
16302
Ordas
445
Paks
18936
Pusztahencse
1050
Tengelic
2232
Uszód
969
8. A Társulási Megállapodás az alábbi 5. szám’~ melliklettel egászül ki:
5. sz.
meLL’klet
A TElT működósi területe:
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II. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert Jelen határozat szerint módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelős: Szabó Péter polgármester
Határidő: azonnal

kmft

Szabó Pétersk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Dr. Blazsek Balázs sk.
címzetes főjegyző

