J E GYZ Ő K Ö NYV
a Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
megismételt taggyűléséről

Helyszín:
Időpont:
Jelenlévők:

Áporka, Rózsakert Vendéglő
2016. szeptember 10. 10:00 óra
csatolt jelenléti ív alapján

10.00 óra:
Dr. Kovács Tibor: Mindenkit köszöntök az RSD Víziközmű Társulat tisztújító taggyűlésén.
Bejelentem, hogy a taggyűlés határozatképtelen, mivel 24 küldött van jelen. Kihirdetem, hogy a
meghívónak megfelelően, az Alapszabály 14. § (10) bekezdése alapján, változatlan helyszín és
napirend mellett a megismételt Taggyűlést 2016. szeptember 10. 10 óra 30 perckor kezdjük meg.
Ebben az esetben a Taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, a meghirdetett napirendi
pontokban szereplő ügyekben határozatképes.
10.30 óra:
Dr. Kovács Tibor: Újfent köszöntök mindenkit az RSD Víziközmű Társulat megismételt
taggyűlésén.
1./ Határozatképesség megállapítása. Beszámoló a megválasztott és jelenlévő küldöttek számáról.
Dr. Kovács Tibor: Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a küldöttek aktuális létszáma 51 fő, közülük
megjelent 31 fő, tehát az alapszabályban foglalt feltételekkel a taggyűlés most már a főszabály
szerint is határozatképes. Az ülést azonban a megismételt taggyűlés szabályai szerint kell tartani; a
megismételt Taggyűlésen csak azok a napirendi pontok tárgyalhatók, amelyek a kiküldött írásos
meghívóban szerepelnek. Egyéb kérdésekről a taggyűlés nem tárgyalhat.
2./ A taggyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
Dr. Kovács Tibor: Tájékoztatom a megjelent küldötteket, hogy törvényes előírás, hogy minden
határozathozatal előtt meg kell állapítani a jelenlevők számát. Ezért javaslatot teszek arra, hogy a
szavazatokat egy szavazatszámláló segéd számolja. A segéd munkáját a taggyűlés bármely tagja
ellenőrizheti. A segéd személyére Lak Gergelyt javasolom. Megkérdezem, van-e más javaslat. Ilyet
nem látok. Következik a határozatképesség megállapítása. Jelen van 31 fő. Kérem, hogy aki
egyetért azzal, hogy a szavazatszámláló segéd Lak Gergely legyen, kézfelemeléssel jelezze. A
taggyűlés (31 fő szavazó) 31 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
80/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy határoz,
hogy a 2016. szeptember 10-i tisztújító taggyűlésen a szavazatokat számláló
szavazatszámláló segéd Lak Gergely.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Kovács Tibor: Javaslatot teszek a jegyzőkönyv-vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
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A jegyzőkönyv-vezetőnek Szabó Ildikót, a Társulat munkatársát, és a jegyzőkönyv egyik
hitelesítőjének Nagy László küldöttet javasolom. Következik a határozatképesség megállapítása.
Jelen van 31 fő. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (31 fő
szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
81/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy határoz,
hogy a 2016. szeptember 10-i tisztújító taggyűlésről készülő jegyzőkönyv vezetője
Szabó Ildikó, a Társulat munkatársa, és a jegyzőkönyv egyik hitelesítője Nagy
László küldött.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Kovács Tibor elnök: A jegyzőkönyv másik hitelesítőjének javasolom Vargáné Rácz Erika
küldöttet. Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. Következik a
határozatképesség megállapítása. Jelen van 31 fő. A taggyűlés (31 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem,
1 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
82/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy határoz,
hogy a 2016. szeptember 10-i tisztújító taggyűlésről készülő jegyzőkönyv
hitelesítője Vargáné Rácz Erika küldött.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
3./ Az Intézőbizottság beszámolója az elmúlt 5 év munkájáról, a Társulat aktuális pénzügyi
helyzetéről
Dr. Kovács Tibor: A Társulat a beszámolási időszak alatt 3 közgyűlést, küldöttgyűlést illetve
taggyűlést, valamint 17 Intézőbizottsági ülést tartott. Ezeken az üléseken stratégiai és technikai
jellegű ügyekben az IB előterjesztése alapján került sor döntések meghozatalára. A beszámoló
egyszerűsítése érdekében nem jelzem, hogy valamennyi ülés napirendjére került az Elnöki
beszámoló az előző ülés óta eltelt eseményekről és a Társulat pénzügyi helyzetéről. A beszámolókat
minden esetben elfogadta a Társulat. A taggyűléseken ezen kívül minden évben elfogadtuk az
Ellenőrző Bizottság jelentése alapján a mérlegbeszámolókat. Az üléseinken szinte minden
alkalommal, úgy mint a mai napon is megjelent Kreisz László Elnök Úr a RSD Parti-Sáv
Önkormányzati Társulás képviseletében, hogy beszámoljon a KEOP-os projekt állásáról. Állandó
meghívottjaink voltak a lakosságot képviselő Polgármesterek, Alpolgármesterek, Önkormányzati
képviselők. Az IB 2011. szeptember 14.-n tartott ülésén elvi döntés született a Társulat
adminisztratív szervezetének kialakításáról. 2012. február 11.-n az IB jóváhagyta az ülést követően
megtartott taggyűlésre készült előterjesztéseket. Továbbá döntött a Társulás és a Társulat közötti
együttműködési egyik elvi sarokpontjáról, mely szerint „a kizárólagos felelősség – a KEOP-os
beruházás lebonyolításában - az RSD Parti-Sáv Önkormányzati Társulásé”. 2012. május 18.-n az IB
egyhangúan hozott határozatában a Taggyűlésnek elfogadásra ajánlotta az RSD Parti sáv
Önkormányzati Társulással kötendő együttműködési és finanszírozási megállapodásokat, amelyeket
a 2012 június 23.-n megtartott rendkívüli Taggyűlés elfogadott. Továbbá döntött arról, hogy
szociális ok miatt egyetlen tagtársunk sem mentesülhet befizetési kötelezettsége alól. 2012. október
18.-n tartott ülésén az IB előterjesztésre javasolta a Társulat Pénzügyi tervét és belső szabályzatait a
taggyűlés részére. 2013 március 14.-n az IB ügyvitel-technikai kérdésekről, valamint a következő
Taggyűlés előkészítéséről döntött. 2013. április 13.-n tartott Taggyűlés meghallgatta a Társulás
Elnökének beszámolóját a KEOP-os projekt állásáról. 2013. december 5.-n tartott IB ülés a KEOP2

os beruházás előkészítésének aktuális kérdéseivel foglalkozott. A 2014. május 9.-i ülésen az IB
elismerése mellett tudomásul vette az Elnök beszámolóját arról, hogy az érintett Társulás és
Társulat együttműködésével, a helyi kötődésekkel rendelkező kompetens kormányzati tényezők
támogatása mellett végzett kitartó és következetes érdekérvényesítő munka eredményeképpen a
projekt támogatottságának intenzitása 70-ról 95 %-osra növekedett. A későbbiekben az intenzitást
szinte 100 %-osra sikerült emelni. Az IB állást foglalt arról, hogy a felszabaduló önrész terhére –
amennyiben ehhez a Taggyűlés hozzájárul – a Társulat megvalósíthatja a belső bekötéseket. A 2014.
május 24.-i rendkívüli ülésén az IB tudomásul vette 2 tagjának lemondását. Az ugyanezen a napon
tartott taggyűlés új tisztségviselőket választott. 2014. november 6.-n az IB döntött a belső bekötések
kivitelezésére és műszaki ellenőrzésére vonatkozó beszerzési eljárás feltételes megindításáról.
Ugyanezen kérdéskörben tárgyalt 2014. december 19.-n és 2015. február 3.-n. Az előkészítés
eredményeképpen a Taggyűlés 2015. február 21.-n jóváhagyta a házi bekötések technikai
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződéseket, valamint új alelnököt választott Finta Zenóbius
tagtársunk személyében. 2015. május 22.-n az IB a KEOP-os beruházás és a belső bekötések
projektjeinek aktuális kérdéseit tárgyalta. Viszont 2015. október 9.-n ezen kívül napirendre vettük a
Kerekzátony szigeten érdekelt tagtársaink helyzetét és ott megkíséreltünk létrehozni egy
konszenzust az egyesület képviselő, valamint a Társulás elnöke Kreisz László úr között. Sajnos nem
sikerült eredményre jutni ebben a tekintetben, amelyben a Kerekzátony sziget lakosságának érdeke
nyilvánvalóan az ivóvíz ellátás és az elektromos hálózat biztosítása lett volna az ellátatlan területre
nézve. Azonban meg kellett állapítanunk, hogy ebben sem a Társulatnak, sem a Társulásnak
lehetőségei nincsenek. 2015. december 18.-i ülésén az IB foglalkozott azzal a méltánytalan
gyakorlattal, hogy egyes szolgáltatók összegszerűen eltérő díjat számolnak fel a belső bekötések
élőre kötésének átvételéért, a szolgáltatási szerződések megkötéséért. Ezt követően együttműködve
dr. Répás József Polgármester úrral, sőt az úgymond ellenérdekű DPMV Zrt-vel, nem mellékesen
megszerezve 2 országgyűlési képviselő úr írásbeli támogatását, többször is megkísérelte az
Energiahivatal engedélyét a díj mérséklése tárgyában. Törekvéseink azonban nem jártak
eredménnyel, mert az Energiahivatal elutasította kezdeményezéseinket. A díj átvállalása sem
lehetséges, mert az nem a Víziközmű Társulatokról rendelkező törvényben rögzített közfeladat. Az
ülésen az IB Elnöke ismertette a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság által lefolytatott
vizsgálat eredményét. Ennek az előzménye az, hogy a Kerek-zátony sziget csatornázásában érintett
két tagtársunk bejelentéssel élt a Belügyminisztérium felé; a társulat tevékenységének ésszerűségét
és törvényességét kifogásolták. A Belügyminisztérium az illetékes KDV Vízügyi Igazgatóságnak
adta át az ügy kivizsgálását. Az Igazgatóság megállapította, hogy a társulat tevékenysége törvényes,
ésszerű és egyben a tagok érdekét szolgálja. Kisebb jelentőségű észrevételt tett, miszerint a
felügyeleti szerv megjelölését nem tartalmazza az Alapszabály. Továbbá az hibásan a Társulással
azonos státuszban társberuházóként tünteti fel a Társulatot, ami egy korábbi szándékot jelez, és a
KEOP-os beruházás Támogatási Szerződése alapján nem realizálódhatott. Másfelől az Alapszabályt
ki kell egészíteni a belső bekötések elvégzésére vonatkozó szándékunkkal, nem elég ennek
taggyűlési határozatban rögzítése. A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság Határozata alapján
ezeket a változásokat szükséges átvezetni az Alapszabályban, mely azóta meg is történt.
Megjegyzem, hogy ez utóbbi két, hatósági kötelezés alapján történt Alapszabály módosítást is
megtámadta a Bíróságon egyik tagtársunk. A KDV a két panaszosnak írt válaszában biztosította a
panaszosokat arról, hogy a Társulat tagjai érdekében szakmai szempontból a lehető legcélszerűbb,
egyben jogszerű döntéseket hozta meg. A 2016. március 5.-n megtartott Taggyűlés az új PTK
normaszövegének megfeleltetése érdekében Alapszabályunkat átdolgozta. Átvezettük a KözépDuna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság Határozatában rögzített kötelezéseket is. 2016. május 20.-i
ülésén az IB megtárgyalta az Alapszabály Cégbírósági bejegyeztetésének aktuális kérdéseit. Ezt a
beszámolóm részletesen tartalmazza, melyet nem olvasnék fel. Azt viszont ismételten ki kell, hogy
emeljem, hogy van olyan tagtársunk, aki minden elképzelhető és elképzelhetetlen eszközt megragad
annak érdekében, hogy Társulatunk célja – mely nem más, mint a szennyező anyagok kivezetése a
parti sávból – meghiúsuljon. Tevékenységünkkel elégedetlen tagtársunk azt is kilátásba helyezte,
hogy ha kell, a magyarországi jogintézmények után – ha már minden hazai lehetőséget kihasznált –
Nemzetközi fórumokhoz, az Európai Unió illetékes szerveihez fog fordulni annak érdekében, hogy
Brüsszel mondja ki vagylagosan a már lezárult KEOP-os RSD projekt meghiúsulását, állapítsa meg
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a lebonyolítás szabálytalanságát illetőleg azt, hogy a projekt nem valósítható meg. Ismételten fel
kell hívjam küldött-társaim, és a Társulat valamennyi érdekelt tagjának figyelmét, hogy tagtársunk
tevékenységének sikere esetén az EU végső soron megállapíthatja, hogy a gerincvezeték lefektetése
EU-s szabályokat sértett, és a támogatást a lakosságnak nemcsak a Magyar Államnak az EU felé,
hanem a családoknak is vissza kell fizetni. Az Intéző Bizottság a jövőben is mindent meg fog tenni
azért, hogy a Hatósági eljárásokban sikeresen képviseljük a Társulat tagságának valós érdekeit.
Ebben a kiváló munkakapcsolatban partnerünk a Kreisz László Elnök Úr által vezetett RSD PartiSáv Önkormányzati Társulás. Pénzügyi helyzetünk szilárd, folyószámla egyenlegünk 140 millió Ft
többletet mutat, mely a folyamatban lévő és a közeljövőben várható kifizetéseket tartalékkal együtt
fedezi.
4./ Az Intéző Bizottság beszámolója a házi bekötések technikai és pénzügyi helyzetéről
Dr. Kovács Tibor: A 100 %-osan teljesített élőre kötések száma 2312 db, amely a szerződéses keret
teljesítésének a 36,32%-a. Hasonló nagyságrendben 2197 db tekintetében élőre köthető és
összességében 68,7% tekinthető 75%-os készültségi fokra. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy
egyáltalán nem állunk rosszul, ami a kivitelezést illeti. Megállapítható, hogy a kifizetések a
teljesítésekkel és a Társulat rendelkezésére álló pénzeszközökkel arányosan történtek. A
továbbiakban a részletekben rendesen fizető tagjainktól 240 millió Ft, a hátralékok rendezéséből és
a késedelmi kamatokból mintegy 350 millió Ft fog befolyni. A rendelkezésre álló anyagi eszközök,
a hátralévő kifizetések fedezete tehát a beruházás időszakában tartalékkal növelten is rendelkezésre
áll, abból a 8476 érdekeltségi tulajdonos mindegyikénél megtörténhet a házi bekötések kivitelezése,
ha tagunk legkésőbb a Társulat tevékenységének lezárásáig, azaz 2020. május 31.-ig tartozását
rendezi. A tevékenység folyamatosságának biztosítéka, hogy csak azoknál teljesül a házi bekötés,
akik rendesen fizetnek, tehát vagy a részletüket elmaradás nélkül teljesítik, vagy már befizették az
érdekeltségi hozzájárulást. Javasolom, hogy hallgassuk meg Dóka Gábor projektfelelős
beszámolóját és majd azt követően nyissuk meg a vitát a beszámolók elfogadásáról.
Dóka Gábor projektmenedzser: A projekt területen lévő 8476 db érdekeltségi területbe tartozó
ingatlanból 5506 db ingatlannál rendelkezünk a PSZ konzorcium által megküldött külső
munkalappal, 1511 db ingatlannál előzetes információ és dokumentáció nélkül kezdhettük meg a
munkát. További kb. 1459 még munkaterületbe nem vont ingatlanról szintén nem rendelkezünk
előzetes információval és dokumentációval. 1. sorszámú Munkaterület átadás: 2015.03.27. a Pulzus
Plusz Kft. részére ezidáig 6815 db ingatlan munkalapja került kiadásra, a szerződött 6357
darabszám ellenére, a többlet szám oka a nagy számú akadályozott ingatlanok ebből 62. sorszámú
munkaterület átadásnál tartunk a kivitelező részletekben kapott munkaterületet legutóbb
2015.09.06-án. A szerződött 6357 db rákötés 95%-án történt már elszámolt részmunkavégzés. Az
élőre kötött, kész ingatlanok száma 2016.09.09-én 2312 db. Akadályok, problémák; a 8476
ingatlanból min 2970 esetében nem kaptunk a KEOP projekttől igazolást, így nem mindig biztos,
hogy az akna a tulajdonossal egyeztetett / elfogadott helyre került lehelyezésre. A Pulzus Plusz Kft.
a munkavégzésre való felvonuláskor, a Társulat felé az alábbi problémákat jelezte: Nincs, vagy a
bekötésre teljesen alkalmatlan helyen van akna: 220 db; szerelvény, vezérlő, elzáró hibás, sérült,
vagy nem készült: 310 db; folyamatosan érkeznek lakossági bejelentések további, a PSZ-t terhelő
garanciális hibákról, melyek kezelésében nekünk kell közreműködni, mivel a PSZ, a projektje
lezárásáig sem igazán folyamatos lakossági elérhetőségét felszámolta. További akadály, hogy 2313
tartozó van; 777 ingatlan nem jelentkezett továbbra is várjuk információnk nincs; 112 Tulajdonos
későbbre kérte a bekötést, jelenleg nem tudja megoldani, hogy az élőre kötés miatt az ingatlanra a
kivitelezőt beengedje; 384 Tulajdonos nem elérhető, sem a telefonos, sem a postai megkeresésre
nem reagál. 76 Tulajdonos nem engedi a bekötés megvalósítását; 101 üres telek vagy nincs kitörési
pont. 1910 esetben tudunk arról, hogy nincs mért ivóvíz az ingatlanon, és a szolgáltatók a 2011. évi
CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról alapján átmenetileg, bár köthetnének, nem kötnek
átalányos szerződést, mivel az átalányos szerződés esetén, az átalánydíjat akkor is folyamatosan
fizetni kell ha az ingatlanon időszakosan nem keletkezik szennyvíz. A fentiek alapján a Társulat a
8476 db teljes érdekeltségi egység számból megközelítőleg 3250 ingatlanon van akadályozva mely
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a projektbe vont összes ingatlan közel 40 %-a. Az akadályoztatott ingatlanok száma a terület
felmérésének függvényében folyamatosan változik, mert a PSZ javítja a felfedezett garanciális
hibákat, azonban közben újabbak kerülnek felfedezésre. A munkába vont ingatlanokból 876 db 3
méternél rövidebb bekötéssel rendelkező ingatlanon csak az idén kezdhettük meg kivitelezési
munkálatokat, a tulajdonosok legkisebb zavarása mellett. 362 db már el is készült. A
kommunikációs hiányosságok: PSZ ügyfélszolgálat, Társulási ügyfélszolgálat nem létezik, a
„külső” projekt bármilyen hibája hozzánk fut be. A problémák, akadályok kezelése folyamatos,
kooperációkat tartunk a problémák átbeszélésére. A probléma megoldása érdekében helyszíni
szemléket is tart a projektvezetés. Az Általános problémák megrendelői utasításban kerülnek
rendezésre. A garanciális problémák folyamatosan megküldésre kerülnek a PSZ konzorcium felé. A
sikerekről; 5543 tulajdonossal való kapcsolatfelvétel a csőfektetésre és átfedéssel további 2312
kapcsolatfelvétel az élőre kötés ügyében, 2312 db élőre kötött kész ingatlan, mely érdekeltségi
terület 25,53%-a. Napi szinten 5 - 15 problémás ügyet oldunk meg sikeresen.
Lak Gergely irodavezető: Problémát jelent még, hogy a területen 6 szolgáltató van, akik mind-mind
máshogy kezelik a projektet. A bonyolult ügyek maradtak a végére. Türelmet kérünk a lakosságtól,
mert már mi is türelmetlenek vagyunk.
Dr. Kovács Tibor: Még mielőtt a vitát megnyitnánk, még egy kötelezettségnek kell eleget tennie a
taggyűlésnek, hogy levezető elnököt kell választani. Az Intéző Bizottság általános érvényű
állásfoglalása szerint a levezető elnök a Társulat mindenkori elnöke. Ez annyiban módosulna a mai
napon, hogy az 1-5. napirendi pontok esetében a levezető elnök személyem, Dr. Kovács Tibor;
illetve a 7-8. napirendi pontok esetében a Társulat újonnan megválasztott elnöke. Azonban az 6.
számú napirendi pont önálló megtartására és levezetésére a taggyűlés számára Dr. Szende Zsófia
ügyvéd asszonyt javasolom felkérni. Szeretném megkérdezni, hogy van-e más személyi javaslat
levezető elnöklés tekintetében. Nem látok ilyet. Következik a határozatképesség megállapítása. 31
küldött van jelen. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (31 fő
szavazó) 31 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
83/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy határoz,
hogy a 2016. szeptember 10-i tisztújító taggyűlés levezető elnöke
- az 1-5. számú napirendi pontok esetében Dr. Kovács Tibor;
- az 6. számú napirendi pont esetében Dr. Szende Zsófia ügyvéd;
- a 7-8. számú napirendi pontok esetében a Társulat újonnan megválasztott elnöke.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Kovács Tibor: Akkor most megnyitom a vitát a beszámolók tekintetében. Felkérem az Ellenőrző
Bizottság Elnökét, hogy amennyiben van észrevétele a beszámolókkal kapcsolatosan, azt tegye
meg.
Vargáné Rácz Erika EB elnök: Az Ellenőrző Bizottságnak nincs észrevétele a beszámolókkal
kapcsolatosan, azokat teljes körűnek tartjuk.
Stettner Annamária küldött: Azt szeretném megkérdezni, hogy a ráckevei problémás szigetek közé
tartozik-e a Somlyó-sziget is.
Dóka Gábor projektfelelős: Nem tartozik a problémás szigetek közé.
Gábor József soroksári érdekelt: Budapest olyan értelemben kilóg a rendszerből, hogy egy kétszintű
önkormányzati rendszer működik. Tehát Soroksár saját hatáskörrel, jogkörrel ebben az ügyben nem
rendelkezik. A Fővárosi Közgyűlés rendelkezik hatáskörrel. Az a kérdésem ezek után, hogy
5

Soroksárról az önkormányzatnak lett volna feladata felvenni az illetékes ügyosztállyal a
kapcsolatot, vagy pedig Önöknek és ki az, aki ebben az esetben mulasztott.
Dr. Kovács Tibor: A feladat tekintetében hatáskörrel rendelkezik Kreisz László úr, az RSD Parti Sáv
Önkormányzati Társulás elnöke.
Kreisz László, az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás elnöke: A soroksári önkormányzat
mindent megtett, ami tőle telhető. Arról nem tudok beszámolni, hogy a soroksári Önkormányzat a
Főváros és a Társulás közötti együttműködésben ne tett volna meg mindent. Az összes
önkormányzat meghozta a vagyonátadással kapcsolatos döntését, ami a feltétele a szolgáltatásnak.
A szolgáltatókkal pedig szinte együtt lélegeztünk az elmúlt 5 évben. A Szolgáltatónak pedig be kell
emelnie az ellátási területébe ezeket a területeket. A Főváros tekintetében azt szeretnénk elérni,
hogy üzemeltetésre az FCSM megkaphassa a területet. Erről a Fővárosi Közgyűlés dönt.
Dr. Kovács Tibor: Annyival szeretném kiegészíteni Kreisz László elnök úr hozzászólását, hogy a
társulat természetesen azonosul a lakosság érintett részével. Sajnos azonban a hatósági eljárásban
sem a Társulat, sem a Társulás nem közreműködő szervezet.
Szabó István küldött: A DAKÖV területen nem értesítik a lakókat arról, hogy az a kötelességük,
hogy bemenjenek szerződést kötni. Nagyon sokan nem is tudják, hogy be kellene mennie, hogy
előrébb lépjen a bekötés. Javasolom, hogy értesítse a Társulat a tulajdonosokat erről a
körülményről. Egy másik dolog, hogy előfordul, hogy a Kevevíz megtagadja az almérős
szolgáltatást. Van-e erre joga? Továbbá, ha a kivitelező késik a munkával, akkor nem kellene-e a
késedelemért kötbért fizetnie, vagy ezért beperelni.
Dr. Kovács Tibor: Az, hogy a Kevevíz milyen eljárásrendet alkalmaz és hogy az sért-e jogszabályt-e
vagy sem, a Társulatnak nincs hatásköre ezt vizsgálni. Az értesítések tekintetében annyit tudok
mondani, hogy az internetes honlapunkon fent van a tájékoztató. Az így értesült tulajdonosok élnek
is a lehetőséggel és ez nagyjából arányban is áll a DAKÖV-nek a befogadási kapacitásával.
Azonban nem lenne szerencsés, ha a szolgáltatóra egyszerre több ezer ügyfél zúdulna. A
kivitelezővel kapcsolatosan pedig az a helyzet, hogy jelenleg a Társulat nem tudja részére a
megfelelő mennyiségű munkalapot, munkaterületet átadni. Úgyhogy erre a kérdésre nem a válasz.
Lak Gergely irodavezető: A csekken fizetők megkapták a csekk mellé az értesítőt. Akit lehet e-mail
útján értesítünk.
Somorjai-Pálvölgyi Nóra Kiskunlacháza: Azt szeretném kérni, hogy Szabó úr kérdésére Elnök úr
adjon bővebb választ.
Dr. Kovács Tibor: Ha Szabó úr fenntartja a javaslatát, annak ellenére, hogy az a Társulat számára
lenne hátrányos, akkor megkérem a javaslattevőt, legyen szíves megismételni a kérését, amelyet
ügyrendi szavazásra fogok bocsátani. Megkérdezem Szabó urat, hogy annak ismeretében, hogy mi
vagyunk késedelemben és ránk nézve egy ilyen per hátránnyal bírna, akkor fenntartja-e a javaslatát.
Szabó István küldött: A kérdésem az lenne, hogy mely szerződés alapján kellene a munkalapokat
megkapnia.
Dr. Kovács Tibor: A kivitelezésre vonatkozó szerződés alapján nekünk munkaterületet kell átadni.
Méghozzá lejárt ütemezésben. Tehát már nem tartjuk be maradéktalanul a szerződést, de a
kivitelezővel való jó munkakapcsolat miatt ő semmilyen követelést ezzel kapcsolatban felénk nem
támaszt. A helyzet az, hogy a Penta-Szabadics Konzorcium mulasztása kihat a mi
tevékenységünkre; tehát a mi tevékenységünk ezért akadályozva van.
Szabó István küldött: Akkor a kérdésem az, hogy az előbb említett Penta-Szabadics Konzorciummal
szemben a Társulás eljárt-e valamilyen módon.
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Kreisz László elnök: Ez nem volt szerződéses feltétel, egy megállapodás van közöttünk, amit
mindenki próbál maradéktalanul betartani.
Dr. Kovács Tibor: Megkérdezném, hogy ezután Szabó úr kér-e ügyrendi szavazást, vagy sem.
Szabó István küldött: Elállok tőle.
Halász István Ráckeve: Nagyon sokan a szomszédoktól tudta meg, hogy szerződést kell kötni a
szolgáltatóval. Ha ez most itt nem merül fel, akkor mikor lettek volna értesítve a tulajdonosok? Az
én tapasztalatom az, hogy nincsen annyira leterhelve a szolgáltató emiatt, amikor én bementem,
nem volt rajtam kívül egy ügyfél sem. Meg szeretném még jegyezni, hogy nagyon sokszor rossz
helyen vannak a tartályok, ez is akadályozza a haladást, pedig a tulajdonosokkal meg lett beszélve,
most mégis gond, hogy nem jó helyen van. Azt szeretném még megkérdezni, hogy a 3.600,- Ft
áfával van-e, vagy sem.
Dr. Kovács Tibor: Ne haragudjon, de a Társulat a tartályok elhelyezésében nem illetékes. Az első
felvetésre vonatkozóan, már korábban jeleztem, hogy fent van az értesítés. A munkatársam
elmondta, hogy hogyan történik a kiértesítés. Adjunk egy kis időt az iroda munkatársainak, hogy
intenzifikálják a kiértesítéseket. A harmadik kérdést, ami valamilyen forintot tartalmaz, azt nem
értem.
Halász István Ráckeve: A 3.600,- Ft az átalány annak, aki nem rendelkezik vízórával. Az lett volna
a kérdésem, hogy ez áfával van-e, vagy sem.
Dr. Kovács Tibor: Erről a Társulatnak nincs információja.
Lak Gergely irodavezető: Meg fogjuk kérdezni a DAKÖV-től, mert eddig összegszerűen nem
foglalkoztunk a szolgáltató díjszabásával. A szolgáltatók leterheltségét pedig nem a szerződéskötés
jelenti, hanem a szivattyúk elhelyezése.
Farkas István Szigetcsép: Nagyon sokan azon az állásponton vannak, hogy ő nem tesz egy lépést
sem, ha akarnak valamit, jöjjenek ide és különben sem tudja, hogy ki az a DAKÖV. És ezeknek az
embereknek nem lehet megmagyarázni, hogy ez a menete a dolgoknak. Nagyon lényegesnek
tartom, hogy szerintem nagyon nagy az elmaradás a meglévő projektnél, ami kifejezetten a
tulajdonosok számlájára írható; nem jelentkezik, utolérhetetlen, eladják, veszik; ez mind a Társulat
munkáját hátráltatja. Továbbá szeretném megkérdezni, hogy a nem fizetőkkel szemben akkor van-e
a Jegyzőknek lehetősége fellépni, mint ahogy ez az előző közgyűlések egyikén már elhangzott.
Dr. Kovács Tibor: A szolgáltatók szerződéskötési gyakorlata eltérő, ebben a Társulat nem tud
eljárni. Ami a Jegyzőket illeti; az alapszabály módosítás napirendi pontban szerepel, hogy a
lakóhely szerinti Jegyző helyett módunk lesz áttérni a beruházás megvalósulásának helye szerinti
Jegyző személyére.
Enczi László küldött: El szeretném mondani, hogy nagyon sokaknak elfogyott a türelme, köztük
nekem is. Hogy miért? Azért mert én például az elsők között fizettem be egy összegben a
hozzájárulást; nincs a telkemen semmiféle technikai akadályoztatás; az akna el van helyezve, a
kapcsolódoboz kész, szerződtem a DAKÖV-vel; a DAKÖV már legalább tízszer jelezte, hogy be
szeretné kötni a szivattyút, de nem tudja megtenni, mert nincs áram. Tavaly egyszer, idén háromszor
hívtak ki, hogy menjek, mert be fogják kötni az áramot. Nem jöttek egyszer sem. Ez érthetetlen
számomra, mert nálam a környéken mindenki élőre van kötve, csak én nem.
Lak Gergely irodavezető: Tudunk a problémáról. Jogos a panasz.
Nagy László Kiskunlacháza: Többen megkerestek a 18.500,- Ft-os rákötési díjjal kapcsolatban.
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Erről szerintem értesíteni kellett volna a tulajdonosokat. Elképesztő, hogy egyik szolgáltató nem kér
ezért semmit, a másik pedig egy ilyen magas összeget. Esetleg egy szolgáltató váltás nem szolgálná
jobban a lakók érdekeit?
Dr. Kovács Tibor: Amikor ez a projekt elindult, akkor egészen más jogszabályok voltak érvényben.
A rákötési díj jelen pillanatban egy 2015-ös jogszabálynak a következménye. A rákötési díj
mértékére nézve a Magyar Energiahivatal nem szabott meg konkrét összeget, hanem ezt az adott
szolgáltatóra bízta. Az adott szolgáltatók ezt a díjat eltérően állapították meg. Megkérdezem, hogy
van-e még a beszámolóhoz további hozzászólás. Ha nincsen, akkor kérem, hogy állapítsuk meg a
jelenlévők számát. Jelen van 30 küldött. Kérem, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a beszámolót
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
84/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy határoz,
hogy elfogadja az Intéző Bizottság beszámolóját a házi bekötések technikai és
pénzügyi helyzetéről.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
5./ Ellenőrző Bizottsági Beszámoló megtárgyalása és elfogadása
Vargáné Rácz Erika elnök: Az Ellenőrző Bizottság 14 főből áll, elnök, alelnök és 12 tag. Munkáját
az alapszabályban valamint a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően látta el. Az
Ellenőrző Bizottság feladata, hogy őrködjön a Társulat alapszabályszerű működése és a pénzügyi,
vagyongazdálkodási előírások megtartása felett. A Bizottság Ügyrendje szerint működik,
ellenőrzéseit éves munkaterv alapján végzi. A munkaprogramban előre tervezett ellenőrzési
feladatokat végez el, de egyes eseti felkéréseknek is eleget tesz, igény szerint. Ellenőrzési
tapasztalatait írásban rögzíti és évente tájékoztatást ad a küldötteknek. Az Ellenőrző Bizottság
vizsgálatai, elsősorban a gazdálkodás szabályszerűségére, a pénzügyi- számviteli szabályok
megtartására terjedtek ki. A Bizottság ennek megfelelően, minden évben véleményezi a Társulat
költségvetéseit, vizsgálja az éves gazdálkodásról szóló mérleg beszámolóit. Itt kívánjuk
megjegyezni, hogy az EB felhívta a Társulat Elnökének figyelmét arra, hogy a Társulat 2016. évi
beszámolóját könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni. A vizsgálatok alapvetően a bevételek
megalapozottságára, a kiadások indokoltságára a feladatokkal való összhangjára az egyensúly
biztosítására terjednek ki. Az elmúlt időszakban az éves költségvetéseket, és beszámolókat
véleménye kifejtésével a Küldöttek részére elfogadásra javasolta. A Bizottság megállapította, hogy
a beszámolók minden esetben a tényleges, valós helyzetnek megfelelő adatokat és értékeléseket
tartalmazták. Az Ellenőrző Bizottság vizsgálat tárgyává tette a gazdálkodást, könyvviteli
nyilvántartásokat, melyet szabályszerűnek ítélt meg. A gazdálkodás során folyamatos
fizetőképesség fenntartása érvényesült. A források megfelelő szinten és ütemben álltak
rendelkezésre a kiadások teljesítéséhez. A gazdálkodás áttekinthetőségét a pénzügyi elszámolások
naprakészségét biztosítják a személyi, tárgyi feltételek. Az ügyviteli munka jó szervezettségével
lehetővé vált a pénzügyi információ megteremtése, a munkafolyamatok szabályozottsága,
áttekinthetősége, melyek jelentősen segítették az ellenőrzést is. Az Ellenőrző Bizottság vezetősége –
tanácskozási joggal - rendszeresen részt vesz az Intéző Bizottság ülésein. Munkája során
kapcsolatot tart az Elnökkel, a Társulat munkatársaival valamint a könyvvezetéssel megbízott
vállalkozással. Az elmúlt öt éves időszak tapasztalatait összefoglalva, a Társulat szervezettsége, a
pénzügyi- gazdasági munka szabályozottsága, minősége jó. Minden esetben biztosították a
takarékos- hatékony- és jogszabályoknak megfelelő gazdálkodást. A bizottság által javasolt
intézkedések a kívánt eredménnyel jártak, ezek következetes megtartása a jövőben is állandó
figyelmet igényel. Az Ellenőrző Bizottság elismeri az Elnökség törekvését a tartalmas szakmai
munka és egyidejűleg a hatékony, költségtakarékos gazdálkodás biztosítására, a pénzügyi egyensúly
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fenntartására. Az Ellenőrző Bizottság megköszöni az Önök elmúlt időszakban tanúsított bizalmát.
Kérem Önöket az elhangzott beszámoló elfogadására.
Dr. Kovács Tibor levezető elnök: Megkérdezem, hogy van-e a beszámolóhoz hozzászólás. Ha
nincsen, akkor kérem, hogy állapítsuk meg a jelenlévők számát. Jelen van 30 küldött. Kérem, hogy
aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 29 fő igen, 0 fő
nem, 1 fő tartózkodás szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
85/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy határoz,
hogy elfogadja az Ellenőrző Bizottság beszámolóját a Társulat működéséről.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
6./ Tisztújítás. Lemondó nyilatkozatok elfogadása, felmentések. IB és EB tagok választása
Dr. Kovács Tibor: A napirendi pont levezetőjeként felkérem dr. Szende Zsófia ügyvéd asszonyt a
napirend megtartására.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Ismertetem a választásra vonatkozó szabályokat. Mivel a
tisztségviselőket a taggyűlés korábban 5 évre választotta, azok a tisztségviselők, akik
mandátumukat nem 2011. szeptember 2.-n szerezték, a teljes körű tisztújítás érekében 2016.09.02.
határnappal tisztségükről lemondtak. A lemondó nyilatkozatokat az érintett tagok megtették, azok
elfogadásáról, és ennek megfelelően a felmentésükről a taggyűlés határozatában kell, hogy döntsön.
A Taggyűlés határozatait, így a tisztségviselők személyére vonatkozó határozatokat is az
Alapszabály 14. §. (13) bekezdése a) pontja szerint nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az egyszerű szótöbbség megfogalmazás jogi nyelven azt fejezi ki, hogy a tisztségviselő akkor
tekinthető megválasztottnak, ha a jelenlévő küldöttek szavazatának felét + 1 szavazatot kap. Többes
jelölés esetén, ha a szavazás első fordulójában egyetlen tag sem kapja meg az 50 % + 1 fős
többséget, a jelöltségtől bármelyik jelölt, így a legkevesebb szavazatot kapó jelölt is visszaléphet, de
ez számára nem kötelező. Mindaddig szavazni kell az adott funkcióra, ameddig az egyik jelölt meg
nem kapja az egyszerű többséget, azaz a szavazatok felét + 1-et. A taggyűlés a jelenlévő küldöttek
javaslata alapján – többes jelölés esetén – először jelölőlistát állít fel, először a taggyűlés a javasolt
tagtársak jelölőlistára kerüléséről szavaz, majd a jelölőlista felállása után történik meg a választás. A
választás sorrendje az alábbi: Az Intéző Bizottság Elnöke, az Intéző Bizottság alelnöke, az Intéző
Bizottság 3 tagja, az Ellenőrző Bizottság tagjai. Az Alapszabály módosítását követően a taggyűlés
dönt az Ellenőrző Bizottság Elnöke és alelnöke személyéről, az EB megválasztott tagjai közül. Az
Elnöki és Alelnöki tisztségek tekintetében minden küldött-társunknak 1-1 szavazási lehetősége van.
Ha a jelenlévők számánál a jelöltekre összességében több szavazat érkezik, a szavazást meg kell
ismételni. A testületek tagjainak választásánál minden küldött-társunknak szintén az adott testület
tagsága számának megfelelő szavazási lehetősége van. Megválasztottnak – a testületi tagok
számának betöltéséig – a legtöbb szavazatot kapó küldöttek tekintendők, amennyiben a jelenlévő
küldöttek szavazatának 50 %-át + 1 főt elérték. Valamennyi határozathozatalt megelőzően a
törvényi szabályozás szerint a taggyűlés határozatképességét meg kell állapítani. A
határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a döntésben érintett tagot, mert ő
nem szavazhat.
Kérdés, észrevétel van-e a választásra vonatkozó technikai szabályokkal kapcsolatban? Mivel ilyen
nincs, akkor először a tisztségviselők felmentéséről kell dönteni. Finta Zenóbius tag
Intézőbizottsági tagságáról és alelnöki tisztségéről 2016. 09. 02. nappal írásban lemondott. Kérem a
taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség megállapítása. Jelen van
30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
86/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Finta Zenóbius lemondását, mely alapján Intézőbizottsági tagságából és alelnöki
tisztségéből felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Finta Zenóbius tagot lemondása alapján Intézőbizottsági
tagságából és alelnöki tisztségéből felmentette.
Fekete Tibor tag Intézőbizottsági tagságáról a 2016. 09. 02. nappal írásban lemondott. Kérem a
taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség megállapítása. Jelen van
30 fő, - Fekete Tibor döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött a személyét érintő
határozathozatalban nem vett részt) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
87/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Fekete Tibor lemondását, mely alapján Intézőbizottsági tagságából felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Fekete Tibor tagot lemondása alapján Intézőbizottsági tagságából
felmentette.
Vargáné Rácz Erika tag Ellenőrző Bizottsági elnökségéről és tagságáról a 2016. 09. 02. nappal
írásban lemondott. Kérem a taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön.
Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő - Vargáná Rácz Erika döntésben érintett küldöttre
tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy
aki a felmentést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött, a
személyét érintő határozathozatalban nem vett részt) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
88/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Vargáné Rácz Erika lemondását, mely alapján Ellenőrző Bizottsági tagságából és
annak elnöki tisztségéből felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Vargáné Rácz Erika tagot lemondása alapján Ellenőrző Bizottsági
tagságából és annak elnöki tisztségéből felmentette.
Gyulai Gábor tag Ellenőrző Bizottsági alelnökségéről és tagságáról a 2016.09.02. nappal írásban
lemondott. Kérem a taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség
megállapítása. Jelen van 30 fő – Gyulai Gábor döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe
vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a
személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
89/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Gyulai Gábor lemondását, mely alapján Ellenőrző Bizottsági tagságából és annak
alelnöki tisztségéből felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Gyulai Gábor tagot lemondása alapján Ellenőrző Bizottsági
tagságából és annak alelnöki tisztségéből felmentette.
Beczkay Sándor tag Ellenőrző Bizottsági tagságáról a 2016. 09. 02. nappal írásban lemondott.
Kérem a taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség megállapítása.
Jelen van 30 fő – Beczkay Sándor döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a személyét
érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
90/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Beczkay Sándor lemondását, mely alapján Ellenőrző Bizottsági tagságából
felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Beczkay Sándor tagot lemondása alapján Ellenőrző Bizottsági
tagságából felmentette.
Demián György tag Ellenőrző Bizottsági tagságáról a 2016. 09. 02. nappal írásban lemondott.
Kérem a taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség megállapítása.
Jelen van 30 fő – Demián György döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a személyét
érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
91/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Demián György lemondását, mely alapján Ellenőrző Bizottsági tagságából
felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Demián György tagot lemondása alapján Ellenőrző Bizottsági
tagságából felmentette.
Furján Lajos tag Ellenőrző Bizottsági tagságáról a 2016. 09. 02. nappal írásban lemondott. Kérem a
taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség megállapítása. Jelen van
30 fő – Furján Lajos döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő..
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést elfogadja,
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kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a személyét
érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
92/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Furján Lajos lemondását, mely alapján Ellenőrző Bizottsági tagságából felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Furján Lajos tagot lemondása alapján Ellenőrző Bizottsági
tagságából felmentette.
Matel György tag Ellenőrző Bizottsági tagságáról a 2016. 09. 02. nappal írásban lemondott. Kérem
a taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség megállapítása. Jelen van
30 fő – Matel György döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő..
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a személyét
érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
93/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Matel György lemondását, mely alapján Ellenőrző Bizottsági tagságából felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Matel György tagot lemondása alapján Ellenőrző Bizottsági
tagságából felmentette.
Czár János tag Ellenőrző Bizottsági póttagságáról a 2016. 09. 02. nappal írásban lemondott. Kérem
a taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség megállapítása. Jelen van
30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
94/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Czár János lemondását, mely alapján Ellenőrző Bizottsági póttagságából felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Czár János tagot lemondása alapján Ellenőrző Bizottsági
póttagságából felmentette.
Vígh Antal Rókus tag Ellenőrző Bizottsági póttagságáról a 2016. 09. 02. nappal írásban lemondott.
Kérem a taggyűlést a lemondás alapján felmentéséről döntsön. Határozatképesség megállapítása.
Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a felmentést
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő
tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
95/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja
Vígh Antal Rókus lemondását, mely alapján Ellenőrző Bizottsági póttagságából
felmenti.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a taggyűlés Vígh Antal Rókus tagot lemondása alapján Ellenőrző Bizottsági
póttagságából felmentette.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Szükséges a Társulat Elnökére, alelnökére és tagjainak személyére
javaslatot tenni. Megadom a szót Vargáné Rácz Erikának, aki a beszámolási időszak lezárásának
időpontjában betöltötte a Társulat Ellenőrző Bizottsága Elnöki tisztségét, ismertesse a hozzá,
illetőleg az EB-hez beérkezett személyi javaslatokat.
Vargáné Rácz Erika: Az Ellenőrző bizottság az Intéző bizottság elnökének továbbra is Dr. Kovács
Tibort, alelnökének Finta Zenóbiust, tagjainak pedig Fekete Tibort, Hajdú Árpádot és Jeney Balázst
javasolja.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Megkérdezem, van-e más javaslat? Mivel ilyen nincs a szavazás
következik az EB által javasolt személyekről. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő –
Dr. Kovács Tibor Miklós döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely
szerint az Intéző Bizottság elnöke Dr. Kovács Tibor Miklós legyen, kézfelemeléssel jelezze. A
taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban)
29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
96/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Intéző Bizottság
elnökének választja Dr. Kovács Tibor Miklóst.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Dr. Kovács Tibor Miklóst az Intéző Bizottság elnökének
választotta 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Dr. Kovács Tibor Miklós: Köszönöm szépen a taggyűlés, a küldöttek bizalmát és ígérem, hogy
munkánkat továbbra is a lehető legmagasabb színvonalon – mindenki üdvére és hasznára – fogjuk
folytatni.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Az Intéző Bizottság alelnökének megválasztása következik.
Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes.
Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Intéző Bizottság alelnöke Finta Zenóbius
legyen, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 26 fő igen, 0 fő nem, 4 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
97/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Intéző Bizottság
alelnökének választja Finta Zenóbiust.
13

Határidő:
Felelős:

azonnal
taggyűlés

Megállapítom, hogy a Taggyűlés Finta Zenóbiust az Intéző Bizottság alelnökének választotta 2016.
09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Következik az EB által javasolt tagok Intéző Bizottsági jelölőlistára kerüléséről. Határozatképesség
megállapítása. Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki
elfogadja az Ellenőrző Bizottság által javasolt jelölőlistát, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30
fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
98/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy elfogadja az Ellenőrző Bizottság által javasolt jelölőlistát, mely szerint az
Intéző Bizottság tagságára vonatkozó jelölőlistára kerül Fekete Tibor, Hajdú Árpád,
Jeney Balázs.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Az Intéző Bizottság tagjainak egyenkénti megválasztása következik. Határozatképesség
megállapítása. Jelen van 30 fő – a döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely
szerint az Intéző Bizottság tagja legyen Fekete Tibor tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29
fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban ) 29 fő igen, 0
fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
99/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Intéző Bizottság tagjának
választja Fekete Tibort.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Fekete Tibort az Intéző Bizottság tagjának megválasztotta 2016.
09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Hajdú Árpád tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő, – a
döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Intéző Bizottság tagja
legyen Hajdú Árpád tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
100/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Intéző Bizottság tagjának
választja Hajdú Árpádot.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
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Megállapítom, hogy a Taggyűlés Hajdú Árpádot az Intéző Bizottság tagjának megválasztotta 2016.
09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Jeney Balázs tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő - a
döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Intéző Bizottság tagja
legyen Jeney Balázs tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
101/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Intéző Bizottság tagjának
választja Jeney Balázst.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Jeney Balázst az Intéző Bizottság tagjának megválasztotta 2016.
09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Összesítve az eredményeket megállapítom, hogy a Taggyűlés döntése
szerint az RSD Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának elnöke Dr. Kovács Tibor Miklós; alelnöke
Finta Zenóbius; tagjai Fekete Tibor, Hajdú Árpád, Jeney Balázs.
Következik az Ellenőrző Bizottság megválasztása. Szükséges a Társulat Ellenőrző Bizottsága
tagjainak személyére javaslatot tenni. Megadom a szót Vargáné Rácz Erikának, aki a beszámolási
időszak lezárásának időpontjában betöltötte a Társulat Ellenőrző Bizottsága Elnöki tisztségét,
ismertesse a hozzá, illetőleg az EB-hez beérkezett személyi javaslatokat.
Vargáné Rácz Erika: Az Ellenőrző Bizottság tagjaira az alábbi javaslatok érkeztek: Beczkay Sándor,
Demián György, Furján Lajos, Füzesi Zoltánné, Gyulai Gábor, Hégely Ferenc, Jámbor Béla, Matel
György, Siró Attiláné, Szabó Ferenc, Czár János, Vargáné Rácz Erika, Somorjai-Pálvölgyi Nóra,
Vígh Antal Rókus. Megjegyezni kívánom, hogy a tagságnak az összetétele közel ugyanaz, mint a
régi; három esetben van változás, részben összeférhetetlenség, részben lemondás, részben betegség
miatt.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Megkérdezném, hogy további jelölésekre van-e javaslat? Mivel ilyen
nincs, a határozatképesség megállapítása következik. Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a
taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja az Ellenőrző Bizottság által javasolt
jelölőlistát, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő
tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
102/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy elfogadja az Ellenőrző Bizottság által javasolt jelölőlistát, mely szerint az
Ellenőrző Bizottság tagságára vonatkozó jelölőlistára kerül Beczkay Sándor,
Demián György, Furján Lajos, Füzesi Zoltánné, Gyulai Gábor, Hégely Ferenc,
Jámbor Béla, Matel György, Siró Attiláné, Szabó Ferenc, Czár János, Vargáné Rácz
Erika, Somorjai-Pálvölgyi Nóra, Vígh Antal Rókus.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Az Ellenőrző Bizottság tagjainak egyenkénti megválasztása következik. Határozatképesség
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megállapítása. Jelen van 30 fő - a döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely
szerint az Ellenőrző Bizottság tagja legyen Beczkay Sándor tag, kézfelemeléssel jelezze. A
taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban)
29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
103/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Beczkay Sándort.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Beczkay Sándort az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Demián György tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő a döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Demián György tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
104/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Demián Györgyöt.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Demián Györgyöt az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Furján Lajos tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő - a
döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Furján Lajos tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem
vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
105/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Furján Lajost.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Furján Lajost az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Füzesi Zoltánné tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő - a
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döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Füzesi Zoltánné tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
106/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Füzesi Zoltánnét.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Füzesi Zoltánnét az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Gyulai Gábor tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő - a
döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Gyulai Gábor tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
107/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Gyulai Gábort.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Gyulai Gábort az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Hégely Ferenc tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő – a
döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Hégely Ferenc tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
108/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Hégely Ferencet.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Hégely Ferencet az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Jámbor Béla tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő – a
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döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Jámbor Béla tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött nem
vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
109/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Jámbor Bélát.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Jámbor Bélát az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Matel György tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő - a
döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Matel György tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
110/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Matel Györgyöt.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Matel Györgyöt az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Siró Attiláné tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő - a
döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Siró Attiláné tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött, aki
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
111/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Siró Attilánét.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Siró Attilánét az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Szabó Ferenc tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő - a
döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
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határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző Bizottság tagja
legyen Szabó Ferenc tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó, az érintett küldött
nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
112/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Szabó Ferencet.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Szabó Ferencet az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Czár János tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely
szerint az Ellenőrző Bizottság tagja legyen Czár János tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés 30
fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
113/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Czár Jánost.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Czár Jánost az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta 2016.
09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Vargáné Rácz Erika tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30
fő – a döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 29 fő. Megállapítom, hogy a
taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint az Ellenőrző
Bizottság tagja legyen Vargáné Rácz Erika tag, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó,
az érintett küldött nem vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő
tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
114/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Vargáné Rácz Erikát.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Vargáné Rácz Erikát az Ellenőrző Bizottság tagjának
megválasztotta 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Somorjai-Pálvögyi Nóra tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van
30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely
szerint az Ellenőrző Bizottság tagja legyen Somorjai-Pálvögyi Nóra tag, kézfelemeléssel jelezze. A
taggyűlés (30 fő szavazó) 29 fő igen, 1 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és
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az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
115/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Somorjai-Pálvögyi Nórát.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Somorjai-Pálvögyi Nórát az Ellenőrző Bizottság tagjának
megválasztotta 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Vígh Antal Rókus tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely
szerint az Ellenőrző Bizottság tagja legyen Vígh Antal Rókus tag, kézfelemeléssel jelezze. A
taggyűlés (30 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
116/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
tagjának választja Vígh Antal Rókust.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy a Taggyűlés Vígh Antal Rókust az Ellenőrző Bizottság tagjának megválasztotta
2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Összesítve megállapítom, hogy a taggyűlés a Társulat Ellenőrző
Bizottságának tagjai sorába választotta 2016.09.10. napjától öt év határozott időre Beczkay Sándor,
Demián György, Furján Lajos, Füzesi Zoltánné, Gyulai Gábor, Hégely Ferenc, Jámbor Béla, Matel
György, Siró Attiláné, Szabó Ferenc, Czár János, Vargáné Rácz Erika, Somorjai-Pálvölgyi Nóra,
Vígh Antal Rókus tagokat.
Dr. Kovács Tibor Miklós elnök: A taggyűlés nevében gratulálok az Ellenőrző Bizottság
megválasztott tagjainak és munkájukhoz sok sikert kívánok az elkövetkezendő 5 esztendőben.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Szükséges még dönteni a megszűnt megbízatású küldöttek pótlásáról. Az
alapszabályban szereplő küldöttek száma 55 fő; jelenleg 51 fő küldött van lemondás, illetve tagsági
jogviszony megszűnése okán. A jelöltlista felállítása előtt kérdésként az merült fel, hogy
hozzájárul-e ahhoz a taggyűlés, hogy az, akinek tartozása áll fenn a Társulat felé, azt a jelölőlistáról
törölje a Társulat. Mivel a javaslat ellen nem érkezett kifogás, a határozatképesség megállapítása
következik. Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki
elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0
fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
117/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy küldötté az választható, akinek nem áll fenn tartozása a Társulattal szemben.
A jelölőlistára nem kerül fel az a tag, akinek tartozása áll fenn.
Határidő:
azonnal
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Felelős:

taggyűlés

Lak Gergely irodavezető (zárójelben az érdekeltségi egység sorszáma): Jelölés érkezett küldötti
tisztség betöltésére Ujvári István Kiskunlacháza (210070), Susán Ferenc Makád (100169),
Lászlóffyné Kacsó Rózsa Makád (100099), Kunsági János Ráckeve (141051), Forgó Miklósné
Kiskunlacháza (2103339) Ecseki Nándorné Szigetszentmiklós (100044), Dorner Ferenc Tass
(180144) személyére vonatkozóan.
Ujvári István tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely
szerint küldött legyen Újvári István, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 29 fő
igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
118/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától küldöttnek választja Újvári Istvánt (Kiskunlacháza
210070). A hatálybalépés feltétele, hogy a küldött a megbízatást elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Lászlóffyné Kacsó Rózsa (100099) tag megválasztása következik. Határozatképesség
megállapítása. Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki
elfogadja a javaslatot, mely szerint küldött legyen Lászlóffyné Kacsó Rózsa, kézfelemeléssel
jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 28 fő igen, 0 fő nem, 2 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
119/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától küldöttnek választja Lászlóffyné Kacsó Rózsát (Makád
100099). A hatálybalépés feltétele, hogy a küldött a megbízatást elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Kunsági János (141051) tag megválasztása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van
30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely
szerint küldött legyen Kunsági János, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 27 fő
igen, 0 fő nem, 3 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
120/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától küldöttnek választja Kunsági Jánost (Ráckeve 141051).
A hatálybalépés feltétele, hogy a küldött a megbízatást elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Kovács Tibor Miklós elnök: Ügyrendi javaslat. A szavazást ismételjük meg, mert jelölőlista
állítása szükséges, az előző három szavazás érvénytelen.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a
taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja Dr. Kovács Tibor elnök ügyrendi javaslatát,
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 28 fő igen, 0 fő nem, 2 fő tartózkodás
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szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
121/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy a 118, 119, 120 számú határozatok érvénytelenek, a szavazás a jelölőlista
felállítása után megismétlésre kerül.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Kovács Tibor elnök: Jelölőlista állítása következik. Javasolom a jelölőlistára venni Ujvári
Istvánt, Lászlóffyné Kacsó Rózsát, Kunsági Jánost, Dorner Ferencet.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a
taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. A
taggyűlés (30 fő szavazó) 28 fő igen, 0 fő nem, 2 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
122/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy a küldöttválasztásra vonatkozó jelölőlista az alábbi: Ujvári István,
Lászlóffyné Kacsó Rózsa, Kunsági János, Dorner Ferenc.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: A személyek vonatkozásában külön-külön kell szavazni. Ujvári István
küldötté választása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 30 fő. Megállapítom,
hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, mely szerint küldött
legyen Ujvári István, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 27 fő igen, 0 fő nem, 3 fő
tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
123/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától küldöttnek választja Ujvári Istvánt (Kiskunlacháza
210070). A hatálybalépés feltétele, hogy a küldött a megbízatást elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Lászlóffyné Kacsó Rózsa (100099) küldötté választása következik. Határozatképesség
megállapítása. Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki
elfogadja a javaslatot, mely szerint küldött legyen Lászlóffyné Kacsó Rózsa, kézfelemeléssel
jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 27 fő igen, 1 fő nem, 2 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
124/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától küldöttnek választja Lászlóffyné Kacsó Rózsát (Makád
100099). A hatálybalépés feltétele, hogy a küldött a megbízatást elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Kunsági János (141051) küldötté választása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen
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van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot,
mely szerint küldött legyen Kunsági János, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 27
fő igen, 0 fő nem, 3 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
125/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától küldöttnek választja Kunsági Jánost (Ráckeve 141051).
A hatálybalépés feltétele, hogy a küldött a megbízatást elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dorner Ferenc (180144) küldötté választása következik. Határozatképesség megállapítása. Jelen
van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot,
mely szerint küldött legyen Dorner Ferenc, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 27
fő igen, 0 fő nem, 3 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
126/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától küldöttnek választja Dorner Ferencet (Tass 180144). A
hatálybalépés feltétele, hogy a küldött a megbízatást elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: A 6. napirendi pont tárgyalását meg kell szakítanunk; az EB elnökének
és alelnökének személyét az Alapszabály módosítása után van módja a taggyűlésnek megválasztani.
Dr. Kovács Tibor elnök: Kreisz László elnök úrra való tekintettel ügyrendi javaslatot teszek. Kérem,
hogy a 7. és a 8. napirendi pontok kerüljenek megcserélésre. Határozatképesség megállapítása.
Jelen van 30 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a
javaslatot kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (30 fő szavazó) 30 fő igen, 0 fő nem, 0 fő
tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
127/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy a 7. és a 8. napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét megcseréli.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
8. Tisztségviselők javadalmazásának megállapítása
Vargáné Rácz Erika az EB beszámolási időszakra nézve illetékes Elnöke: 2012-ben került sor a
tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítására. A 12/2012. (II. 11.) RSD Víziközmű Társulat
Küldött Gyűlési határozat az Intéző Bizottság Elnökének 180.000,- Ft/hó, az Intéző Bizottság
Alelnökének 500.000,- Ft/év, az Intéző Bizottság tagjainak 300.000,- Ft/fő/év bruttó összegű
tiszteletdíjat állapított meg. Az alapfeladatát az IB kiemelkedően hatékonyan látta el. Legnagyobb
eredménye az volt, hogy - a Társulás segítségével - sikerült elérniük, hogy a KEOP-os beruházás
önrésze gyakorlatilag 0,- Ft-ra csökkenjen. A 1,5 Milliárd Ft-os megtakarításért semmilyen anyagi
elismerésben nem részesültek. Taggyűlési határozat alapján az IB a megtakarított forrást a belső
bekötések kivitelezésre fordítja. A többletfeladat miatt 2015. június 1. napjától az IB elnöke
feladatát főállású munkaviszony keretében látja el, miközben munkabére az előző időszakban
megállapított tiszteletdíjjal azonos mértékű maradt. Az elmondott többletfeladatok mellett minden
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szakhatósági, szakmai és törvényességi felügyeleti fórum egységes volt abban, hogy a Társulat IB
általi működtetése nem csak jogszerű, hanem a tagok érdekeinek képviseletében célszerű és
költséghatékony. A törvényességi felügyeleti eljárás megállapításai alapján is elmondható, hogy az
Intéző Bizottság kiemelkedően, eredményesen látja el a feladatát. Az elmondott indoklás alapján az
Ellenőrző Bizottság javasolja a taggyűlésnek az IB Elnökének juttatását havi bruttó 400.000,- Ftban; az IB Alelnökének tiszteletdíját évi bruttó 600.000,- Ft-ban; az IB tagjainak tiszteletdíját évi
bruttó 400.000,- Ft/főben történő megállapítását. A határozati javaslatunk az, hogy a taggyűlés
erősítse meg az RSD Víziközmű Társulat Intéző bizottságának 10/2015. (V.22.) számú határozatát
és járuljon hozzá ahhoz, hogy az RSD Víziközmű Társulat Elnöke tevékenységét továbbra is
főállású munkaviszony keretében lássa el; havi alapbérét bruttó 400.000,- Ft-ban határozza meg.
Valamint hatalmazza fel az IB Alelnökét arra, hogy munkaköri leírást adjon ki az IB Elnöke
számára és munkaszerződést kössön vele. Az IB elnöke feletti munkáltatói jogokat az IB alelnöke
gyakorolja. Az IB alelnökének tiszteletdíját évi bruttó 600.000,- Ft-ban; az IB tagjainak tiszteletdíját
évi bruttó 400.000,- Ft/főben állapítja meg.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: A szavazás előtt az Ellenőrző Bizottságnak az IB és EB tagjai
tiszteletdíjának kifizethetőségére vonatkozó javaslatát ismertetném, mely szerint a bizottságok
tagjainak tiszteletdíja csökkenjen abban az esetben, ha a bizottsági ülésekről 1 alkalmat
meghaladóan távol maradnak; a tiszteletdíjat arányosan csökkenteni kell az adott bizottsági tag által
részt vett ülés és az összes ülés arányában.
Kreisz László elnök: Arra szeretnék rávilágítani, hogy a Társulás elnökeként akivel napi szinten
tartom a kapcsolatot az az IB elnöke. Továbbá a 8476 ingatlantulajdonosnak – nézhetjük bárhonnan
– 1,3 milliárd forintot nem arra kellett elköltenie, mint ami az eredeti cél volt, hanem ezt a saját
magántelkén lévő beruházásra költi el, persze a közösség felelősségvállalásával együtt. Arra
szeretném önöket kérni, hogy az elhangzott javaslatot támogassák.
Dr. Kovács Tibor Miklós: Személyes érintettségem okán felkérem dr. Szende Zsófia ügyvédet a
szavazás lebonyolítására.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Kérem, hogy a taggyűlés erősítse meg az RSD Víziközmű Társulat
Intéző Bizottságának 10/2015. (V.22.) számú határozatát, mely szerint az RSD Víziközmű Társulat
elnökét, Dr. Kovács Tibor Miklóst (2338 Áporka, Szigetsor 98.) 2016. szeptember 02. napjától
továbbra is főállású munkaviszonyban alkalmazza elnöki tisztsége időtartamára. Határozatképesség
megállapítása. Jelen van 29 fő – a döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 28 fő
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (28 fő szavazó, az érintett küldött nem vett részt a személyét
érintő határozathozatalban ) 27 fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
128/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy megerősíti az RSD Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának 10/2015. (V.22.)
számú határozatát, mely szerint az RSD Víziközmű Társulat elnökét, Dr. Kovács
Tibor Miklóst (2338 Áporka, Szigetsor 98.) 2016. szeptember 02. napjától továbbra
is főállású munkaviszonyban alkalmazza elnöki tisztsége időtartamára.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Kérem, hogy a taggyűlés fogadja el az Ellenőrző Bizottság javaslatát,
mely szerint az IB Elnökének alapbérét havi bruttó 400.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határozatképesség megállapítása. Jelen van 29 fő - a döntésben érintett küldöttre tekintettel figyelembe vehető 28 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki
elfogadja a javaslatot, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (28 fő szavazó, az érintett küldött nem
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vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 27 fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás szavazattal
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
129/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy az RSD Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága Elnökének alapbérét 2016.
szeptember 02. napjától havi bruttó 400.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Kérem, hogy a taggyűlés fogadja el az Ellenőrző Bizottság javaslatát,
mely szerint felhatalmazza az IB Alelnökét arra, hogy munkaköri leírást adjon ki az IB Elnöke
számára és munkaszerződést kössön vele. Az IB elnöke feletti munkáltatói jogokat az IB Alelnöke
gyakorolja. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 29 fő - a döntésben érintett küldöttre
tekintettel - figyelembe vehető 28 fő. Megállapítom, a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki
elfogadja a javaslatot kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (28 fő szavazó, az érintett küldött nem
vett részt a személyét érintő határozathozatalban) 24 fő igen, 1 fő nem, 3 fő tartózkodás szavazattal
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
130/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése felhatalmazza
az IB Alelnökét arra, hogy munkaköri leírást adjon ki az IB Elnöke számára és
munkaszerződést kössön az IB elnökével. Az IB elnöke feletti munkáltatói jogokat
az IB Alelnöke gyakorolja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Kérem, hogy a taggyűlés fogadja el az Ellenőrző Bizottság javaslatát,
mely szerint az IB Alelnökének tiszteletdíját évi bruttó 600.000,- Ft-ban, az IB tagjainak
tiszteletdíját évi 400.000,- Ft/főben állapítja meg. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 29 fő
- a döntésben érintett küldöttökre tekintettel - figyelembe vehető 25 fő. Megállapítom, hogy a
taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot kézfelemeléssel jelezze. A
taggyűlés (25 fő szavazó; az érintett küldöttek nem vettek részt a személyüket érintő
határozathozatalban) 22 fő igen, 2 fő nem, 1 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
131/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy az RSD Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága Alelnökének tiszteletdíját évi
bruttó 600.000,- Ft-ban; tagjainak tiszteletdíját évi bruttó 400.000,- Ft/főben
állapítja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Kérem, hogy a taggyűlés fogadja el az Ellenőrző Bizottság javaslatát, mely szerint az Intéző
Bizottság és az Ellenőrző Bizottság tagjainak tiszteletdíját csökkenteni kell abban az esetben, ha a
tag a bizottsági ülésekről évente 1 alkalmat meghaladóan távol marad; a tiszteletdíj arányosan
csökken az adott bizottsági tag által részt vett ülés és az összes ülés arányában. Ezt a szabályt
először a 2017. évre kelljen alkalmazni. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 29 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó) 29 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
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szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
132/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy az Intéző Bizottság és az Ellenőrző Bizottság tagjainak tiszteletdíját
csökkenteni kell abban az esetben, ha a tag a bizottsági ülésekről évente 1 alkalmat
meghaladóan távol marad; a tiszteletdíj arányosan csökken az adott bizottsági tag
által részt vett ülés és az adott évben megtartott összes ülés arányában. Ezt a
szabályt először 2017. évben kell alkalmazni.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Dr. Kovács Tibor Miklós elnök: Annak ellenére, hogy még nem szavaztunk az Ellenőrző Bizottság
elnökének és alelnökének személyéről – mert erre csak az alapszabály módosítása után van
lehetőségünk – kérem, hogy személytől függetlenül szavazzunk az Ellenőrző Bizottság
tisztségviselőinek tiszteletdíjáról. Javaslatot teszek arra, hogy az EB Elnökének juttatását havi
bruttó 60.000,- Ft-ban; az EB Alelnökének tiszteletdíját évi bruttó 400.000,- Ft-ban; az EB tagjainak
tiszteletdíját évi bruttó 60.000,- Ft/főben állapítsa meg a taggyűlés. Határozatképesség
megállapítása. Jelen van 29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki
elfogadja az EB elnökének tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés
(29 fő szavazó) 27 fő igen, 1 fő nem, 1 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
133/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy az RSD Víziközmű Társulat Ellenőrző Bizottsága Elnökének tiszteletdíját
havi bruttó 60.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Kérem, hogy a taggyűlés fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a taggyűlés az EB Alelnökének
tiszteletdíját évi bruttó 400.000,- Ft-ban állapítja meg. Határozatképesség megállapítása. Jelen van
29 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (29 fő szavazó) 27 fő igen, 0 fő nem, 2 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
134/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy az RSD Víziközmű Társulat Ellenőrző Bizottsága Alelnökének tiszteletdíját
évi bruttó 400.000,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Kérem, hogy a taggyűlés fogadja el azt a javaslatot, mely szerint az EB tagjainak tiszteletdíját évi
bruttó 60.000,- Ft/főben állapítja meg. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 29 fő - a
döntésben érintett küldöttökre tekintettel - figyelembe vehető 18 fő. Megállapítom, hogy a
taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot kézfelemeléssel jelezze. A
taggyűlés (18 fő szavazó, az érintett küldöttek nem vettek részt a személyüket érintő
határozathozatalban) 17 fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
135/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy az RSD Víziközmű Társulat Ellenőrző Bizottsága tagjainak tiszteletdíját évi
bruttó 60.000,- Ft/főben állapítja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
7./ Javaslat az alapszabály módosítására
Dr. Kovács Tibor levezető elnök: Felkérem dr. Szende Zsófia ügyvédet az Alapszabálymódosítással kapcsolatos határozati javaslatok ismertetésére.
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: A küldöttek is megkapták az alapszabály módosításra vonatkozó
javaslatokat.
1. számú módosítási javaslat:
Szükségessé vált az Alapszabály I. Általános része, bevezető része - taggyűlés által 12/2016. (III.
05.) taggyűlési határozatával megállapított - rendelkezésének pontosítása és kiegészítése, ezért a
taggyűlésnek a 12/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozatot hatályon kívül helyeznie, és
egyidejűleg elfogadná azt a javaslatot, mely szerint az I. Általános részben a következő
meghatározás szerepel: ”A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény, a
vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet és – az 1995.évi LVII.
törvény eltérő rendelkezése hiányában – Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvénynek a
jogi személyekre, és a gazdasági társaságokra vonatkozó előírásait tekinti magára nézve
kötelezőnek.”
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett.
Kérdésem, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban. Mivel nincs, ezért kérem, hogy a
taggyűlés határozzon a javaslatról. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 27 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (27 fő szavazó) 27 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
136/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése hatályon kívül
helyezi a 12/2016.(III.05.) számú taggyűlési határozatát és egyidejűleg elfogadja
azt a javaslatot, mely szerint az Alapszabály I. Általános részben a következő
meghatározás szerepel: A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény,
a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet és – az
1995.évi LVII. törvény eltérő rendelkezése hiányában - Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013.évi V. törvénynek a jogi személyekre, és a gazdasági társaságokra
vonatkozó előírásait tekinti magára nézve kötelezőnek.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
2. számú módosítási javaslat:
A taggyűlés által már elfogadott Alapszabály módosításának megfelelően szükséges az Alapszabály
6. § (1) bekezdésében, a taggyűlés 17/2016.(III.05.) számú taggyűlési határozatával d) pontnak
megjelölt és a 7. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 24. § (1) bekezdésében az érdekeltségi
27

hozzájárulás után zárójelben hivatkozott Alapszabály-rendelkezés számának 10. §-ról 10/B. §-ra
módosítása. Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem
érkezett. Kérdésem, hogy van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban. Mivel nincs, ezért kérem,
hogy a taggyűlés határozzon a javaslatról. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 28 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (28 fő szavazó) 28 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
137/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése elfogadja,
hogy az Alapszabály 6. § (1) bekezdésében – a taggyűlés 17/2016.(III.05.) számú
taggyűlési határozatával – d/ -nek megjelölt pontban és az Alapszabály 7. § (1)
bekezdés a/ pontjában, valamint a 24. § (1) bekezdésében az „érdekeltségi
hozzájárulás” kifejezés után zárójelben hivatkozott alapszabály-rendelkezés száma
10. §-ról 10/B. §-ra módosul.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
3. számú módosítási javaslat:
A hatályos jogszabályokhoz igazítás miatt az Alapszabály - taggyűlés 22/2016. (III.05.) számú
taggyűlési határozatával, számozását illetően létrehozott és tartalmában módosított - 10/B. §-ának
módosítása szükséges, ezért a taggyűlés ezen hivatkozott 22/2016. (III.05.) számú taggyűlési
határozatot hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz a 2011.09.02.-án kelt Alapszabály 10.§-a
vonatkozásában, mely szerint az eredetileg 10. § számozás 10/B. §-ra módosulna. A (4) bekezdés –
mely a következőket tartalmazza: „Ha az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése a természetes
személy tagot annak szociális körülményei, vagy egyéb ok miatt súlyosan hátrányos helyzetbe
hozna, akkor az érdekeltségi hozzájárulás összegének megfizetését a közgyűlés a tag kérelmére
határozott időre (de legfeljebb a társulat megszűnésének időpontjáig) felfüggesztheti, feltéve, hogy
a döntés nem veszélyezteti a társulati közfeladatok megvalósítását. „ – törlésre kerülne. Ennek
megfelelően a bekezdések számozása módosulna: az (5) (4)-re ,a (6) (5)-re, a (7) (6)-ra változna. Az
eredeti (5) bekezdésben szereplő a taggyűlés szavak előtt szereplő „alakuló” kifejezés törlésre
kerülne.
Az új számozás szerinti (5) bekezdés második mondata módosulna, miszerint nem a tag lakóhelye,
hanem az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző hajtja be a határidőre be nem fizetett érdekeltségi
hozzájárulást, és kiegészülne azzal, hogy a behajtásból befolyt összeget a behajtási költségek
levonása után utalja át a társulat számlájára. Az eredeti (7) pontból „Az (6) bekezdés szerinti”
szöveg törlésre kerülne.
Az Alapszabály eredeti változata lehetőséget biztosított hitel felvételre, mivel erre nem került sor, az
eredetileg 10.§ (8) pontjának első mondatában megfogalmazottak szükségtelenné váltak, a
következő szöveg törölhető: „(8) A társulat a beruházás befejezését követő években befizetésre
kerülő lakossági érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére - az építési feladatok teljesítésének
rövidebb határidejére tekintettel - külön jogszabály szerint kedvezményes kamatfeltételek mellett
bankhitelt vehet fel.” Ezzel összefüggésben a § utolsó bekezdése számozást kapna: (7), és ezen
pontból törlésre kerülne: „a közfeladat megvalósításához felvett bankhitel utolsó törlesztő
részletének visszafizetésének megszabott határidőre” mondatrész. Helyébe lépne „a társulati
elszámolási eljárás megindításának tervezett időpontjáig, azaz 2020. május 31.-ig” megfogalmazás.
Az érdekeltségi hozzájárulás utolsó törlesztő részletének megfizetésére vonatkozó határidő
vonatkozásában törlésre kerülnének: „(egy-egy építési ütemen belül)”, valamint „az adott építési
ütemben érdekelt” részek.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett.
Kérdésem, hogy van-e valakinek észrevétele a javaslatokkal kapcsolatban. Mivel nincs, ezért
kérem, hogy a taggyűlés határozzon a javaslatról. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 28 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot
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kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (28 fő szavazó) 28 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
138/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése hatályon kívül
helyezi a 22/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozatát, egyúttal elfogadja, hogy
az eredeti, 2011.09.02.-án elfogadott Alapszabály 10. § számozása 10/B. §-ra
módosul, és elfogadja, hogy a határozati javaslatban szereplő módosítások és
törlések átvezetésre kerüljenek az Alapszabályban, mely módosításnak megfelelően
az eredeti számozás szerinti 10.§ (4)-(8) bekezdések helyébe az alábbi tartalmú,
10/B. § (4)-(7) bekezdések kerülnek:
„ (4)Az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos taggyűlési határozatról a tagot az intéző
bizottság elnöke írásban értesíti. Az értesítésben meg kell jelölni
a/ a fizetési kötelezettség jogalapját,
b/ az taggyűlési határozat számát,
c/ az egy érdekeltségi egységre (9.§ ) eső hozzájárulás mértékét,
d/ a tag érdekeltségi egységeinek számát
e/ az érdekeltségi hozzájárulás összegét,
f/ a befizetés (teljesítés) módját
g/ a befizetés határidejét,
h/ a befizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit,
i/ a jogorvoslati lehetőségeket
(5) A társulati érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozás.
A határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást az intéző bizottság elnökének
megkeresésére azt ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző - az adózás rendjéről szóló
jogszabályok szerint - hajtja be, a befolyt összeget pedig a behajtási költségek levonása
után negyedévenként a társulat számlájára utalja át.
(6) A megkeresésben közölni kell a behajtáshoz szükséges adatokat, így különösen
a/ a tag nevét
b/ a tag lakóhelyét (székhelyét)
c/ a tagsági jogviszonnyal összefüggő ingatlannak az ingatlan nyilvántartás szerinti adatait,
d/ az érdekeltségi hozzájárulás összegét,
e/ a követelést megalapozó taggyűlési határozat számát,
f/ a követelést megalapozó taggyűlési határozatban foglalt fizetési határidőt.
(7) A tag az érdekeltségi hozzájárulás utolsó törlesztő részletét legkésőbb a társulati
elszámolási eljárás megindításának tervezett időpontjáig, azaz 2020. május 31.-ig köteles
megfizetni.
Az érdekeltségi hozzájárulás utolsó törlesztő részlete megfizetésének határideje az új tagok
esetében sem haladhatja meg többi társulati tagra érvényes fizetési határidőt.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
taggyűlés

4. számú módosítási javaslat:
Törvény-módosítás miatt szükséges az Alapszabály – taggyűlés által már 23/2016. (III. 05.)
taggyűlési határozattal módosított – 12. §-nak módosítása. Ennek megfelelően az Alapszabály
23/2016. (III. 05.) taggyűlési határozattal – számozását illetően – már módosított 12.§ (2)-(5)
bekezdése helyébe a törvényszövegnek megfelelő alábbi rendelkezések kerülnének:
(2) A társulati érdekeltségi terület kibővítésének, és ezáltal új tagok csatlakozásának előfeltétele,
hogy az újabb érdekeltségi terület határaira vonatkozóan rendelkezésre álljon a területileg illetékes
vízügyi igazgatóság és az érintett település jegyzőjének javaslata.
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(3) A víziközmű társulat érdekeltségi egységei számának megváltoztatásához az alapszabály
módosítása szükséges.
(4) Ha az érdekeltségi területhez újabb terület kíván csatlakozni, ahhoz a víziközmű társulat
meglévő tagjai több mint 50%-ának hozzájárulása, és a csatlakozni kívánó érdekeltségi egységek
tagjai 2/3-ának elhatározása a víziközmű társulathoz való csatlakozásra és részükről az alapszabály
ennek megfelelő módosítása szükséges, valamint az újonnan csatlakozó érdekeltségi egységek
tagjai több mint felének el kell fogadnia a már megválasztott ügyvezető-, és ellenőrző szerveket.
(5) Ha az érdekeltségi területen belül az érdekeltségi egységek számában következik be változás, az
emiatt szükségessé váló alapszabály-módosításhoz a taggyűlésen részt vevő küldöttek több mint
50%-ának szavazatával meghozott határozatára van szükség.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett.
Kérdésem, hogy van-e valakinek észrevétele a javaslattal kapcsolatban. Mivel nincs, ezért kérem,
hogy a taggyűlés határozzon a javaslatról. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 25 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (25 fő szavazó) 25 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
139/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése az Alapszabály
12.§ -nak 23/2016. (III. 05.) taggyűlési határozattal elfogadott számozása szerinti
(2)-(5) bekezdését hatályon kívül helyezi, és helyette – a határozati javaslat szerinti
– alábbi rendelkezéseket fogadja el:
„12. § (2) A társulati érdekeltségi terület kibővítésének, és ezáltal új tagok
csatlakozásának előfeltétele, hogy az újabb érdekeltségi terület határaira
vonatkozóan rendelkezésre álljon a területileg illetékes vízügyi igazgatóság és az
érintett település jegyzőjének javaslata.
(3) A víziközmű társulat érdekeltségi egységei számának megváltoztatásához az
alapszabály módosítása szükséges.
(4) Ha az érdekeltségi területhez újabb terület kíván csatlakozni, ahhoz a víziközmű
társulat meglévő tagjai több mint 50%-ának hozzájárulása, és a csatlakozni kívánó
érdekeltségi egységek tagjai 2/3-ának elhatározása a víziközmű társulathoz való
csatlakozásra és részükről az alapszabály ennek megfelelő módosítása szükséges,
valamint az újonnan csatlakozó érdekeltségi egységek tagjai több mint felének el
kell fogadnia a már megválasztott ügyvezető-, és ellenőrző szerveket.
(5) Ha az érdekeltségi területen belül az érdekeltségi egységek számában
következik be változás, az emiatt szükségessé váló alapszabály-módosításhoz a
taggyűlésen részt vevő küldöttek több mint 50%-ának szavazatával meghozott
határozatára van szükség.”
Határidő:
Felelős:

azonnal
taggyűlés

5. számú módosítási javaslat:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat taggyűlése 25/2016. (III. 05.) taggyűlési
határozatának módosítása szükséges akként, hogy az Alapszabály – rendkívüli taggyűlés tartásáról
rendelkező – 14. § (3) bekezdéséből törlésre került rész helyébe konkrét megfogalmazásként nem az
kerül, hogy az intézőbizottság tagjainak száma „3 fő alá, vagy az ellenőrző bizottság tagjainak
száma 7 fő alá csökken”, hanem az, - ami egyúttal az új szöveg is - , hogy az intézőbizottság
tagjainak száma 4 fő alá, vagy az ellenőrző bizottság tagjainak száma 8 fő alá csökken. A
határozatot ezen módosítással egyebekben fenntartja a taggyűlés.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett.
Kérdésem, hogy van-e valakinek észrevétele a javaslattal kapcsolatban. Mivel nincs, ezért kérem,
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hogy a taggyűlés határozzon a javaslatról. Határozatképesség megállapítása. Jelen van 24 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (24 fő szavazó) 24 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás
szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
140/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése akként határoz,
hogy a 25/2016. (III. 05.) taggyűlési határozatát akként módosítja, hogy az
Alapszabály – rendkívüli taggyűlés tartásáról rendelkező – 14. § (3) bekezdéséből
törlésre került -„ezen Alapszabály 15. illetve 17.§-ában meghatározott létszám alá
csökken” - fordulat helyébe konkrét megfogalmazásként nem az kerül, hogy az
intézőbizottság tagjainak száma „3 fő alá, vagy az ellenőrző bizottság tagjainak
száma 7 fő alá csökken”, hanem az, - ami egyúttal az új szöveg is - , hogy „az
intézőbizottság tagjainak száma 4 fő alá, vagy az ellenőrző bizottság tagjainak
száma 8 fő alá csökken”. A 25/2016. (III. 05.) taggyűlési határozatot ezen
módosítással nem érintett részében egyebekben megerősíti és fenntartja a taggyűlés.
Határidő:
Felelős:

azonnal
taggyűlés

6. számú módosítási javaslat:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat taggyűlése 31/2016. (III. 05.) taggyűlési
határozatának módosítása szükséges akként, hogy a közgyűlési visszahívás megfogalmazás helyébe
nem az a szöveg lépne, hogy „a küldöttet delegáló tagok 50%+1 fő írásban kezdeményezi az intéző
bizottságánál a küldött visszahívását”, hanem az, hogy „a küldöttet delegáló tagok 50%+1 fő
arányban visszahívja, és a küldött visszahívásának tényéről írásban tájékoztatja az intéző bizottságot
/a küldötti státusz megszűnésének időpontja a visszahívás küldöttel történő közlése /” Egyebekben a
határozat jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályban marad.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 23 fő. Megállapítom, hogy a megismételt taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy
aki a 6. számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (23 fő szavazó)
23 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
141/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése a 31/2016. (III.
05.) taggyűlési határozatát akként módosítja, hogy az Alapszabály – 30/2016.
(III.05.) taggyűlési határozat szerinti számozás alapján – 14. § (8) bekezdéséből
törlésre került „közgyűlés visszahívja” megfogalmazás helyébe nem az a szöveg
lép, hogy „a küldöttet delegáló tagok 50%+1 fő írásban kezdeményezi az intéző
bizottságánál a küldött visszahívását”, hanem az, hogy „a küldöttet delegáló tagok
50%+1 fő arányban visszahívja, és a küldött visszahívásának tényéről írásban
tájékoztatja az intéző bizottságot /a küldötti státusz megszűnésének időpontja a
visszahívás küldöttel történő közlése /” A 31/2016. (III. 05.) taggyűlési határozat
jelen módosítással nem érintett részében változatlan tartalommal hatályban marad.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
7. számú módosító javaslat:
A 33/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése szükséges, és az eredeti,
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2011.09.02.-án elfogadott Alapszabály 14.§ (12) bekezdésének újraszabályozása, akként, hogy a
(12) bekezdés számozása (13)-ra változik, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően
újrafogalmazásra kerül. A régi szöveg: „(12) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. A
tagokra fizetési kötelezettséget megállapító határozatok meghozatalánál továbbá a társulat
megalakítására és a társulati közfeladatok kibővítésére (12.§ /5/ bekezdés a/ pont) vonatkozó
döntéseknél a delegáltak az általuk képviselt érdekeltségi egységek száma szerinti arányban,
minden egyéb ügyben egyenlő arányban szavaznak. Az alapszabály módosításához, a társulat
megszüntetéséhez, egyesüléséhez, szétválásához, érdekeltségi területének és vízgazdálkodási
közfeladatainak bővítéséhez, legalább kétharmados többségű szavazatra van szükség, más
esetekben az egyszerű szótöbbség elégséges a közgyűlési határozatok érvényességéhez.„ – törlésre
kerül., helyébe az alábbi új szöveg lép: 14. § (13) A szavazás módja:
a/ A taggyűlés a határozatait nyílt szavazással, hozza.
b/ Az alapszabály módosításához, a társulat megszüntetéséhez, más víziközmű társulattal történő
egyesüléséhez, illetve szétválásához a taggyűlésen részt vevő küldöttek több mint 50%-ának
szavazatával meghozott határozatára van szükség.
A társulat megalakítására vonatkozó döntéseknél, valamint a társulat érdekeltségi egységei
számának megváltoztatásakor, és az ahhoz szükséges alapszabály módosítás során a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény mindenkor hatályos rendelkezése alapján kell
eljárni. Minden más esetben a taggyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A
delegáltaknak – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – azonos mértékű szavazati joga van.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 24 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 7. számú
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (24 fő szavazó) 24 fő igen, 0 fő
nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
142/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése hatályon kívül
helyezi a 33/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozatát, egyúttal az eredeti,
2011.09.02.-án elfogadott Alapszabály 14. § (12) bekezdésének számozását 14.§
(13) bekezdésre módosítja, és elfogadja, hogy a határozati javaslatban szereplő
módosítások és törlések átvezetésre kerüljenek az Alapszabályban, mely
módosításnak megfelelően az eredeti számozás szerinti 14.§ (12) bekezdés helyébe
az alábbi tartalmú, 14.§ (13) bekezdés kerül:
„14. § (13) A szavazás módja:
a/ A taggyűlés a határozatait nyílt szavazással, hozza.
b/ Az alapszabály módosításához, a társulat megszüntetéséhez, más víziközmű
társulattal történő egyesüléséhez, illetve szétválásához a taggyűlésen részt vevő
küldöttek több, mint 50%-ának szavazatával meghozott határozatára van szükség.
A társulat megalakítására vonatkozó döntéseknél, valamint a társulat érdekeltségi
egységei számának megváltoztatásakor, és az ahhoz szükséges alapszabály
módosítás során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény mindenkor
hatályos rendelkezése alapján kell eljárni. Minden más esetben a taggyűlés a
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A delegáltaknak – ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik – azonos mértékű szavazati joga van.”
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
8. számú módosító javaslat:
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: A taggyűlés 38/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozatának hatályon
kívül helyezése és a 2011.09.02.-án elfogadott Alapszabály 15. § (2) bekezdésének hatályon kívül
helyezésével, annak újraszabályozása szükséges, akként, hogy az intéző bizottság tagjait, - és külön
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nevesítve – elnökét és alelnökét a taggyűlés legfeljebb öt évre választja, alelnöki tisztség is létesül,
a póttag intézménye törlésre kerül, és kiegészül a rendelkezés az intézőbizottsági tag tisztsége
megszűnése esetére az új tag választására irányadó szabállyal. Ennek megfelelően a 15. § (2)
bekezdésének új szövege: „ Az intéző bizottság tagjait, elnökét, alelnökét a taggyűlés legfeljebb öt
évre választja. Az intéző bizottság elnökből, alelnökből és három tagból áll, akiket a taggyűlés a
küldöttek (delegált tagok) közül legfeljebb 5 évre választ. Ha az intéző bizottsági tag tisztsége
bármely okból megszűnik, a legközelebbi rendes-, vagy az Alapszabály 14.§ (3) bekezdésében
foglalt esetben rendkívüli taggyűlésen új tagot kell helyette választani.”
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 22 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 8. számú
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (22 fő szavazó) 22 fő igen, 0 fő
nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
143/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése hatályon kívül
helyezi a 38/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozatát, egyúttal az Alapszabály
15. § (2) bekezdését – a korábbi rendelkezés hatályon kívül helyezésével és az
alábbi tartalmú rendelkezések elfogadásával – az alábbiak szerint módosítja és
fogadja el:
Az Alapszabály 15. § (2) bekezdésének új szövege: „ Az intéző bizottság tagjait,
elnökét, alelnökét a taggyűlés legfeljebb öt évre választja. Az intéző bizottság
elnökből, alelnökből és három tagból áll, akiket a taggyűlés a küldöttek (delegált
tagok) közül legfeljebb 5 évre választ. Ha az intéző bizottsági tag tisztsége bármely
okból megszűnik, a legközelebbi rendes-, vagy az Alapszabály 14.§ (3)
bekezdésében foglalt esetben rendkívüli taggyűlésen új tagot kell helyette
választani.”
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
9. számú módosító javaslat:
A taggyűlés a tisztségviselők megválasztásáról rendelkező taggyűlési határozatok tartalma szerint
elrendeli az Alapszabály 15. § (3) bekezdésének aktualizálását -külön feltüntetve az elnök és
alelnök és a tagok adatait, megválasztásuk időtartamával-, azzal, hogy a taggyűlés korábbi,
39/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozatát hatályon kívül helyezi és egyúttal kiegészíti a 15.§
(3) bekezdését „(továbbiakban: IB) összetétele” résszel.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 22 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 9. számú
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (22 fő szavazó) 22 fő igen, 0 fő
nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
144/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése a 39/2016. (III.
05.) számú taggyűlési határozatát hatályon kívül helyezi, és az Intéző Bizottság
elnökét, alelnökét és tagjait megválasztó taggyűlési határozatai tartalmának
megfelelően
elrendeli
az
Alapszabály
15.
§
(3)
bekezdésének
aktualizálását/módosítását - külön feltüntetve az elnök és alelnök és a tagok adatait,
valamint a megválasztásuk időtartamát – , egyúttal az Alapszabály 15.§ (3)
bekezdését „(továbbiakban: IB) összetétele” résszel kiegészíti.
Határidő:
azonnal
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Felelős:

taggyűlés

10. számú módosító javaslat:
Az Alapszabály 16. § (4) bekezdésében az Intéző Bizottság üléseire – tanácskozási joggal
meghívandó személyek köréből a társberuházó törlendő.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 23 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 10.
számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (23 fő szavazó) 23 fő
igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
145/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése az Alapszabály
16. § (4) bekezdésében az Intéző Bizottság üléseire – tanácskozási joggal –
meghívandó személyek felsorolásából törli „és a társberuházót” szövegrészt.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
11. számú módosító javaslat:
A 44/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése, mely módosította az
intéző bizottság határozatképességének szabályát az Alapszabály 16. § (5) bekezdésében.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 23 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 11.
számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (23 fő szavazó) 23 fő
igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
146/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése az Alapszabály
16. § (5) bekezdését módosító 44/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozatot
hatályon kívül helyezi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
12. számú módosító javaslat:
A 45/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése, és az Alapszabály 17. §ának módosítása/újraszabályozása: az (1) bekezdés kiegészülne „(a továbbiakban EB)” résszel, a (2)
bekezdés pedig módosulna akként, hogy az ellenőrző bizottságot és tagjait a taggyűlés legfeljebb öt
évre választja, a póttag intézménye törlésre kerül.
Ennek megfelelően a 17.§ (1)-(2) bekezdésének új szövege: „ (1) Az ellenőrző bizottság (a
továbbiakban EB) a társulat ellenőrző szerve. Kizárólag a taggyűlésnek tartozik felelősséggel.
(2) Az ellenőrző bizottságot és annak tagjait a taggyűlés legfeljebb öt évre választja. Az ellenőrző
bizottság 14 tagú, akik közül a taggyűlés egy elnököt és egy alelnököt választ. ”
Egyúttal szükséges az ellenőrző bizottsági tagok, elnök, alelnök megválasztásáról rendelkező
taggyűlési határozatok tartalma szerint az Alapszabály 17.§ (3) bekezdését aktualizálni a tagok,
elnök és alelnök adatainak és megválasztásuk időtartamának feltüntetésével.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 23 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 12.
számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (23 fő szavazó) 23 fő
igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
147/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése hatályon kívül
helyezi a 45/2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozatát, egyúttal Alapszabály 17.
§ (1)-(2) bekezdését – az (1) bekezdés kiegészítésével, a (2) bekezdés részbeni
hatályon kívül helyezésével, módosításával és az alábbi tartalmú rendelkezések
elfogadásával – az alábbiak szerint módosítja és fogadja el:
Az Alapszabály 17. § (1)-(2) bekezdésének új szövege: „(1) Az ellenőrző bizottság
(a továbbiakban EB) a társulat ellenőrző szerve. Kizárólag a taggyűlésnek tartozik
felelősséggel.
(2) Az ellenőrző bizottságot és annak tagjait a taggyűlés legfeljebb öt évre választja.
Az ellenőrző bizottság 14 tagú, akik közül a taggyűlés egy elnököt és egy alelnököt
választ.”
A taggyűlés egyúttal az Ellenőrző bizottsági tagok, elnök és alelnök
megválasztásáról szóló határozatai tartalmának megfelelően elrendeli az
Alapszabály 17. § (3) bekezdésének aktualizálását/módosítását - külön feltüntetve
az ellenőrző bizottsági elnök, alelnök és tagok adatait, valamint a megválasztásuk
időtartamát.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
13. számú módosító javaslat
A 48/2016. (III. 05.) számú, a 49/2016. (III. 05.) számú és 51/2016. (III. 05.) számú taggyűlési
határozatok hatályon kívül helyezése, és az Alapszabály 19. § -ának újraszabályozása, módosítása
az alábbiak szerint: Az alapszabály 19. § eredeti (3) bekezdése (10), eredeti (4) bekezdése (11)
számozású lesz, az eredeti (5) bekezdés – részbeni módosítással – az új (6) bekezdése részévé válik,
az eredeti (6) bekezdése (7) számozású lesz, az eredeti (7) bekezdés és téves gépelés miatt újból
(2) bekezdés számozások tartalmukkal együtt törlésre kerülnek, mivel újonnan megfogalmazásra
kerülnek. A 19. § a jogszabályoknak megfelelően kiegészül a tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokkal az új (4) bekezdésben: „A társulat tisztségviselője csak nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A
tisztségviselő vezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá az sem, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy tisztségviselője nem
lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet tisztségviselő az, akit
eltiltottak a tisztségviselői tevékenységtől.” A 19. § kiegészül továbbá az új (5) bekezdéssel: „A
vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a társulatnak okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a jogi
személy felel. A vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan
okozta”
Az új (6) bekezdésben kerülnek szabályozásra a tisztségviselő megbízatása megszűnésének esetei,
külön szabályozva a felmentés eredeti (5) bekezdésben szabályozott eseteit – az eredeti rendelkezést
kiegészítve azzal, hogy a felmentést a taggyűlés gyakorolja - az alábbiak szerint:
„(6) A tisztségviselő megbízatása megszűnik:
a/ határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával
b/megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével
c/ visszahívással
d/ felmentésével
e/ tisztségviselő halálával.
A taggyűlésnek a tisztségviselőt fel kell menteni, ha:
a) tisztségéről lemondott,
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b) a tisztség betöltését kizáró ok következett be,
c) a jogszabályban, illetőleg az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn és azt az
érintett felhívásra nem szüntette meg,
d) a tisztség betöltésére alkalmatlanná vált.”
A 19. § új (8) bekezdése pedig a Vgt. szerinti összerférhetetlenséget, kizáró okot szabályozná: (8)
Nem választható az intézőbizottság, valamint az ellenőrző bizottság tagjává és elnökévé, akivel
szemben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben meghatározott összeférhetetlenség
vagy kizáró ok áll fenn.
Az új (10) bekezdést kiegészíti, hogy az Intéző Bizottság elnöke munkaviszonyban látja el
tisztségét, és a taggyűlés által megállapított munkabérben részesül.
Felhívom a taggyűlés figyelmét, hogy az új (8) bekezdésben a változtatás oka, hogy az esetleges
törvény-módosításokkal együtt járó újabb Alapszabály-módosítás kiküszöbölése érdekében - ne
tartalmazza a normaszöveget, csupán csak a törvényi hivatkozást, melynek megfelelően ismertettem
már a határozati javaslatot.
Megállapítom, hogy a küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett.
Megállapítom, hogy a jelenlévő küldöttek száma 25 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki a 13. számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze. A taggyűlés (25 fő szavazó) 25 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
148/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése hatályon kívül
helyezi a 48/2016. (III. 05.) számú, a 49/2016. (III. 05.) számú és 51/2016. (III. 05.)
számú taggyűlési határozatát, egyúttal elfogadja, hogy az Alapszabály 19. § -ban a
határozati javaslatban szereplő módosítások és törlések átvezetésre kerüljenek,
mely módosításnak megfelelően az eredeti számozás szerinti 19.§ (3)-(7) és elírás
folytán újból (2) bekezdés helyébe az alábbi tartalmú, 19. § (4)-(11) bekezdések
kerülnek – összhangban a taggyűlés 50/2016. (III.05.) taggyűlési határozatával is:
„(4) A társulat tisztségviselője csak nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A tisztségviselő vezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült, továbbá az sem, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet tisztségviselő az, akit
eltiltottak a tisztségviselői tevékenységtől.
(5) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a társulatnak okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi
személlyel szemben. A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik
személynek okozott károkért a jogi személy felel. A vezető tisztségviselő a jogi személlyel
egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta
(6) A tisztségviselő megbízatása megszűnik:
a/ határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával
b/megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével
c/ visszahívással
d/ felmentésével
e/ tisztségviselő halálával.
A taggyűlésnek a tisztségviselőt fel kell menteni, ha:
a) tisztségéről lemondott,
b) a tisztség betöltését kizáró ok következett be,
c) a jogszabályban, illetőleg az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenség áll
fenn és azt az érintett felhívásra nem szüntette meg,
d) a tisztség betöltésére alkalmatlanná vált.
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(7) A tisztségviselőt a taggyűlés visszahívja, ha a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltották.
(8) Nem választható az intézőbizottság, valamint az ellenőrző bizottság tagjává és
elnökévé, akivel szemben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben
meghatározott összeférhetetlenség vagy kizáró ok áll fenn.
(9) A tisztségviselők nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
(10) A társulat tisztségviselőinek a taggyűlés a végzett munkájukkal arányban álló tiszteletdíjat állapít meg azzal, hogy az Intéző Bizottság elnöke munkaviszonyban látja el
tisztségét, és a taggyűlés által megállapított munkabérben részesül.
(11) A társulat a tisztségviselő részére a tisztségének ellátásával kapcsolatban felmerült
költségeket megtéríti.”

Határidő:
Felelős:

azonnal
taggyűlés

14. számú módosító javaslat
Dr. Szende Zsófia ügyvéd: Számozási elírás miatt módosítandó az Alapszabály 23. § (4) bekezdése
(3) bekezdésre, és a 26.§ (5) bekezdése (3) bekezdésre.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 24 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 14.
számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (24 fő szavazó) 24 fő
igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
149/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése számozási elírás
miatt módosítja az Alapszabály 23. § (4) bekezdését (3) bekezdésre, és a 26.§ (5)
bekezdését pedig (3) bekezdésre.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
15. számú módosító javaslat
Az Alapszabály 27.§ (3) bekezdése a hatályos jogszabályok szerint kerül módosításra, az eredeti
szöveg /(3) A cégjegyzésre (képviseletre) jogosult köteles névaláírását - közjegyző által hitelesítve címpéldány formájában a cégbíróságnak benyújtani/ helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) A
cégjegyzésre (képviseletre) jogosult köteles névaláírását közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta formájában a cégbíróságnak benyújtani.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 24 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 15.
számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (24 fő szavazó) 24 fő
igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
150/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése az Alapszabály
27.§ (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 27.§ (3) bekezdés új szövege: „A
cégjegyzésre (képviseletre) jogosult köteles névaláírását közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
formájában a cégbíróságnak benyújtani.”
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
16. számú módosító javaslat
Az Alapszabály 28.§ (1) bekezdésében szükséges pontosítani a jogszabály megnevezését, ezért az
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eredeti szövegben szereplő „bírósági cégnyilvánosságról és a cégek törvényességi felügyeletéről
szóló 2006. évi V. törvényerejű rendelet” helyébe a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény lép.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 25 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 16.
számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (25 fő szavazó) 25 fő
igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
151/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése az Alapszabály
28.§ (1) bekezdését akként módosítja, hogy az eredeti szövegben szereplő „bírósági
cégnyilvánosságról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 2006. évi V.
törvényerejű rendelet” szövegrész törlésével, annak helyébe a „cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény”
szövegrészt veszi fel.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
17. számú módosító javaslat
A 63/2016. (III. 05.) számú, 64/2016. (III. 05.) számú és a 65/2016. (III. 05.) számú taggyűlési
határozatok hatályon kívül helyezése. Az Alapszabály 29.§ -ból a társulat megszűnésére vonatkozó
(1)-(2) bekezdés törlése, és az így megmaradt (3) bekezdés számozásának törlése. Ennek
megfelelően a 29.§ címének „A társulat megszűnése” szövegről „A társulat vagyona sorsának
rendezése a társulat megszűnése esetén” szövegre módosítása.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 25 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 17.
számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (25 fő szavazó) 25 fő
igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
152/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése a 63/2016. (III.
05.) számú, 64/2016. (III. 05.) számú és a 65/2016. (III. 05.) számú taggyűlési
határozatait hatályon kívül helyezi, az Alapszabály 29.§-nak címét „A társulat
megszűnése” szövegről „A társulat vagyona sorsának rendezése a társulat
megszűnése esetén” szövegre módosítja, az Alapszabály 29.§ -ból a társulat
megszűnésére vonatkozó (1)-(2) bekezdést és ennek megfelelően megmaradt (3)
bekezdés számozását is törli.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
18. számú módosító javaslat
Az Alapszabály 14.§ (8) bekezdésében az alábbi fordulat: „A küldöttek (delegált tagok) száma 55
fő” – módosulna, és egy újabb mondattal egészülne ki az alábbiak szerint: „A küldöttek (delegált
tagok) létszáma a Társulat megalakulásának időpontjában 55 fő. A taggyűlés határozatképességének
megállapításánál a megválasztott küldöttek (delegált tagok) bármely, a megalakulást követő
időpontban hatályos létszámának megállapítása úgy történik, hogy a megalakulás időpontjában
megválasztott küldöttek (delegált tagok) számából levonásba kell helyezni azoknak a küldötteknek
(delegált tagoknak) a számát, akiknek megbízatása időközben megszűnt, és pótlásukra még nem
került sor.”
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Megállapítom, hogy a küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett.
Megállapítom, hogy a jelenlévő küldöttek száma 25 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki a 18. számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze. A taggyűlés (25 fő szavazó) 25 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
153/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése az Alapszabály
14.§ (8) bekezdésében „A küldöttek (delegált tagok) száma 55 fő” – fordulatot
módosítja/kiegészíti az alábbiak szerint: „A küldöttek (delegált tagok) létszáma a
Társulat megalakulásának időpontjában 55 fő. A taggyűlés határozatképességének
megállapításánál a megválasztott küldöttek (delegált tagok) bármely, a megalakulást
követő időpontban hatályos létszámának megállapítása úgy történik, hogy a
megalakulás időpontjában megválasztott küldöttek (delegált tagok) számából
levonásba kell helyezni azoknak a küldötteknek (delegált tagoknak) a számát,
akiknek megbízatása időközben megszűnt, és pótlásukra még nem került sor.”
Határidő:
azonnal
Felelős: taggyűlés
19. számú módosító javaslat
A 68/ 2016. (III. 05.) számú taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése, és az Alapszabály
ZÁRADÉK-ának alábbiak szerinti módosítása: a ZÁRADÉK részből törlésre kerül az: ”Ezen
Alapszabályt a 2011. szeptember másodikán megtartott alakuló taggyűlésén a tagok megalkották.
Alulírottak tanúsítják, hogy ezen Alapszabály szövege megegyezik az alakuló ülésen megalkotott
szöveggel.„ szöveg rész, és helyébe az alábbi mondat kerül: „Ezen Alapszabály a 2011. szeptember
másodikán megtartott alakuló taggyűlésen megalkotott Alapszabályt, valamint a 2016. március 5-i
és 2016.09.10.-i taggyűlés által elfogadott módosításokat tartalmazza egységes szerkezetbe
foglalva.
Megállapítom, hogy taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett. Megállapítom, hogy a jelenlévő
küldöttek száma 25 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a 19.
számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (25 fő szavazó) 25 fő
igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
154/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése 68/ 2016. (III.
05.) számú taggyűlési határozatát hatályon kívül helyezi, és elfogadja, hogy a
Társulat Alapszabályának ZÁRADÉK-a az alábbiak szerint módosul:
ZÁRADÉK részből törlésre kerül az: ”Ezen Alapszabályt a 2011. szeptember
másodikán megtartott alakuló taggyűlésén a tagok megalkották. Alulírottak
tanúsítják, hogy ezen Alapszabály szövege megegyezik az alakuló ülésen
megalkotott szöveggel.„ szövegrész, és helyébe az alábbi mondat kerül: „Ezen
Alapszabály a 2011. szeptember másodikán megtartott alakuló taggyűlésen
megalkotott Alapszabályt, valamint a 2016. március 5-i és 2016.09.10.-i taggyűlés
által elfogadott módosításokat tartalmazza egységes szerkezetbe foglalva.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
20. számú módosító javaslat ismertetése
Az alapszabály tartalomjegyzéke a módosítások miatt változik.
Megállapítom, hogy a taggyűlést megelőzően írásbeli észrevétel a javaslathoz nem érkezett, a
küldöttek közül a vitára történő felszólalásra senki sem jelentkezett.
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Megállapítom, hogy a jelenlévő küldöttek száma 25 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés
határozatképes. Kérem, hogy aki a 20. számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze. A taggyűlés (25 fő szavazó) 25 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
155/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának taggyűlése elfogadja,
hogy a Társulat alapszabályának tartalomjegyzéke a módosítások miatt változik.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
A 6. napirendi pont tárgyalásának újólagos megnyitása
Dr. Kovács Tibor elnök: Vissza kell térnünk a 6. napirendi pont tárgyalására. Ugyanis az
Alapszabály módosítása után lett módja a taggyűlésnek arra, hogy a nagyobb tekintélyt adó
taggyűlési körben történjen meg az EB elnökének és alelnökének megválasztása. Az EB Elnökének
javaslom Vargáné Rácz Erikát. Megkérdezem, hogy van-e más javaslat? Ilyet nem látok, ezért
jelölőlista felállítására sem fog sor kerülni. Határozatképesség megállapítása. A jelenlévő küldöttek
száma 24 fő, - Vargáné Rácz Erika döntésben érintett küldöttre tekintettel - figyelembe vehető 23 fő.
Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (23 fő szavazó; az érintett küldött a személyét érintő
határozathozatalban nem vett részt) 22 fő igen, 1 fő nem, 0 fő tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
156/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
elnökének választja Vargáné Rácz Erikát.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy Vargáné Rácz Erika tagtársunkat a Taggyűlés az EB Elnökének választotta
2016.09.10.-től öt év határozott időre.
Dr. Kovács Tibor elnök: EB Alelnökének javaslom Gyulai Gábort. Megkérdezem, hogy van-e más
javaslat? Ilyet nem látok, ezért jelölőlista felállítására sem fog sor kerülni. Határozatképesség
megállapítása. A jelenlévő küldöttek száma 24 fő, - Gyulai Gábor döntésben érintett küldöttre
tekintettel - figyelembe vehető 23 fő. Megállapítom, hogy a taggyűlés határozatképes. Kérem, hogy
aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A taggyűlés (23 fő szavazó; az érintett küldött a
személyét érintő határozathozatalban nem vett részt) 22 fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulat
157/2016. (IX. 10.) taggyűlési határozata
Az Ráckevei-Soroksári Dunaág Víziközmű Társulatának Taggyűlése úgy dönt,
hogy 2016. 09. 10. napjától 5 év határozott időtartamra az Ellenőrző Bizottság
alelnökének választja Gyulai Gábort.
Határidő:
azonnal
Felelős:
taggyűlés
Megállapítom, hogy Gyulai Gábor tagtársunkat a Taggyűlés az EB Alelnökének választotta
2016.09.10.-től öt év határozott időre.
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9./ Egyebek
Dr. Kovács Tibor elnök: Az Intéző Bizottság, mint testület nem kíván az Egyebek napirendi pontban
előadni semmit. Megkérdezném a jelenlevőket, hogy valakinek van-e mondanivalója ebben a
napirendi pontban.
Fekete Tibor IB tag: Korábbi felvetésekre szeretnék reagálni. Én a DAKÖV Kft. felső vezetésében
dolgozom; a Kft. 60 településen lát el szolgáltatást, közte Ráckevén is. A Halász úrnak volt egy
olyan kérdése, hogy a csatornadíj megállapításnál mi az a 3600,- Ft. A ráckevei területen nincs ilyen
szám, hogy 3600,- Ft. Ügyvezető úrral beszéltem, megállapodás van arra, hogy ha valakinek nincs
vízmérője valamilyen oknál fogva, fizethet átalányt megállapodás alapján 1-2 m3/hó
nagyságrendben. Volt egy kérdés Somlyó-szigeti almérő felszereléssel kapcsolatban; a jogszabály
úgy szól, hogy minden önálló hrsz-al rendelkező ingatlannak önálló bekötéssel kell rendelkeznie.
Azt nem lehet megtenni, hogy egy valakinek van egy főmérője és a szomszédja erről almérővel
kapja a vizet. Ez csak műszakilag indokolt esetben lehetséges.
Vargáné Rácz Erika EB Elnök: Egy sms-t szeretnék felolvasni és küldöttként kell, hogy most
felszólaljak. Nyári István Taksony, Sziget-nyaraló utcai tagunk szóvá tette már korábban is,
amelyről egy korábbi Intéző Bizottsági ülésen szó volt és amiről Nyári úr írásos választ kapott, így
szól: A gerincvezetékhez képest alacsonyabban fekvő ingatlanoknál, ahol gravitációs rendszer van a
visszacsapó szelepnek továbbra is fontosságot tulajdonít. A gerincvezetéken történt hiba esetén
ebből gond lesz. Az üzemelés után a szigeten már elő is fordult. Tehát az a magyarázatot, amit
korábban írásban is megkapott, hogy műszakilag nem indokolt, nem tudja elfogadni.
Dr. Kovács Tibor Miklós elnök: Erre Fekete Tibor segítségével válaszoltunk már, úgyhogy nem
nagyon tudunk most ezzel érdemben foglalkozni.
Nagy László küldött: kiskunlacházi gravitációs területtel kapcsolatban jelezném, hogy tisztítóakna
fedelek hiányoznak.
Lak Gergely irodavezető: Tudunk a problémáról, jeleztük a konzorcium felé.
Mivel nem volt több hozzászólás Elnök úr megköszönte az aktív részvételt és 15.20 órakor bezárta
a taggyűlés 2016. szeptember 10-i ülését.
k. m. f.
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