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Tájékoztató az RSD Víziközmű Társulat Küldött Gyűléséről
Az RSD Víziközmű Társulat Küldött Gyűlése 2012. február 11-én 10.00 órakor tartotta soron
következő ülését Áporkán.
Az ülés a minősített többséget igénylő döntések tekintetében is határozatképes volt, 78,1%-os a
részvételi arány. Megválasztásra kerültek a társulat közgyűlésének tisztségviselői; a jegyzőkönyv
hitelesítők, a jegyzőkönyvvezető, valamint az ülés levezető elnöke. Elfogadta a Küldött Gyűlés a
napirendet, mely az alábbi volt:
1./ Beszámoló az alakuló ülést követő időszak eseményeiről
2./ A Társulat 2011. évi pénzügyi beszámolója
3./ A RSD Víziközmű Társulat Alapszabályának módosítása. Az érdekeltségi hozzájárulás
megfizetési módozatok véglegesítése, fizetési határidők meghatározása, pontosítások és
kiegészítések
4./ Társulat Intézőbizottsága Alelnökére jelölés, az Alelnök megválasztása
5./ Döntés a Társulat vezető Tisztségviselőinek díjazásáról
6./ Egyebek
Dr. Kovács Tibor elnök az 1. napirend keretében beszámolt az alakuló ülést követő időszak
eseményeiről. Elmondta, hogy mintegy két hónapos várakozást követően a cégbíróság befogadta az
alapszabályt és megtörtént a Társulat cégbírósági bejegyzése. Ezt követően lehetett megtenni azokat
az érdemi lépéseket, amely egyfelől a társulat munkaszervezetének kialakítása volt. Ennek keretében
a Kiss-Tike Kft. nyerte el beszerzési eljárást követően a Társulat ügyvitelére vonatkozó megbízatást.
Megtörtént a bejelentkezés a NAV-hoz, a Statisztikai Hivatalhoz, valamint a megtörtént a
számlanyitás is az OTP-nél. Folyamatban van a Társulat és a Társulás közötti együttműködési
megállapodás kidolgozása.
Dr. Szegheő Miklós IB tag ismertette, hogy a Társulással való együttműködés a projekt egésze
megvalósításának az egyik legfontosabb előfeltétele melynek egyelőre az elvei vannak rögzítve.
A Küldött Gyűlés látható többségű igen és 1 nem szavazattal, 6/2012. (II. 11.) számú határozatával az
alakuló ülést követő időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Elnök úr ismertette a 2. napirendi pont keretén belül, hogy a Társulat 2011. évi pénzügyi beszámolója
egy nullás beszámoló. A 2011. évi mérlegbeszámolót az Ellenőrző Bizottság is megvizsgálta, melyet
elfogadásra javasolt a Küldött Gyűlés számára. A Küldött Gyűlés 7/2012. (II. 11.) számú határozatával
az RSD Víziközmű Társulat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját 0,- Ft mérleg főösszeggel,
valamint 0,- Ft eredménnyel elfogadta.
A 3. napirendi pont során került módosításra az RSD Víziközmű Társulat Alapszabálya. A küldöttek a
módosító javaslatokat pontról-pontra megtárgyalták, értékes javaslatokkal kiegészítve azt. A Küldött
Gyűlés látható többségű igen és 4 tartózkodás szavazattal a módosításokkal és kiegészítésekkel
egybeszerkesztett alapszabály módosítást elfogadta.
Megválasztásra került a Társulat Intéző Bizottságának Alelnöke, Dr. Szegheő Miklós úr személyében.
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Döntés született továbbá a Társulat tisztségviselőinek díjazásáról. A Küldött Gyűlés látható többségű
igen, 6 tartózkodás szavazattal – 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. A Küldött
Gyűlés 13/2012. (II. 11.) számú határozatával az Ellenőrző Bizottság Elnöke és Alelnöke, valamint
tagjai részére a jutalmazás lehetőségét biztosította és felkérte az Ellenőrző Bizottságot, hogy tárgyév
december 31-ével bezárólag tegyen javaslatot az Elnöke, Alelnöke, illetve tagjai név szerinti
jutalmazására. A következő döntést a szakértők alkalmazására vonatkozóan kellett meghozniuk a
küldötteknek. A Küldött Gyűlés 1 igen és látható többségű nem szavazattal nem biztosított
lehetőséget Mráz László részére műszaki szakértő, könyvvizsgáló, illetve ügyvéd igénybe vételére,
alkalmazására.
Az Egyebek napirendi ponton belül Tősérné Kővári Erzsébet Szigetszentmártoni küldött tájékoztatta a
jelenlévőket arról, hogy január 13-án írásban lemondott Ellenőrző Bizottsági tisztségéről. Egyben
kérte a küldötteket, hogy Szigetszentmárton képviseletében az Ellenőrző Bizottság előzetes
meghallgatása és támogatása mellett, Beczkay Sándor urat a bizottságba válasszák meg. A Küldött
Gyűlés Tősérné Kővári Erzsébet lemondását elfogadta és egyhangú igen szavazattal Beczkay Sándort
(Szigetszentmárton, Dunapart-alsó u. 61.) az Ellenőrző Bizottság tagjává választotta.
Dr. Kovács Tibor Elnök úr megnyitotta a lehetőséget kötetlen hozzászólásokra, az egyebek napirendi
ponton belül.
Tősérné Kővári Erzsébet Szigetszentmártoni küldött megerősítést kért arra vonatkozóan, hogy
helytálló-e az, hogy a Társulat tagja az, aki a nyilatkozatot aláírta és belépésével a Társulat rendes
tagjává vált. Aki nem írta alá a nyilatkozatot, az kényszertagként utólag lép be a közösségbe; a
kényszertag kizárólag egyösszegű fizetési módot választhat.
Dr. Kovács Tibor elnök úr válaszában ismertette, hogy az értesítés valamennyi érdekeltségi egység
tulajdonosnak kiküldésre kerül és aki nem nyilatkozik március 31-ig, az kényszertaggá válik. Ez
esetben egyösszegűvé válik a kötelezettség. Elnök úr kérte a Küldött Gyűlést, hogy hatalmazza fel az
Intéző Bizottságot arra, hogy mindazokat, akik március 31-éig még a belépési nyilatkozatot
visszaküldik, azokat rendes tagnak tekintsék. A Küldött Gyűlés a javaslatot jóváhagyta és úgy
határozott, hogy mindazokat, akik 2012. március 31-éig a belépési nyilatkozatot visszaküldik, azokat
rendes tagnak tekinti.
Kreisz László polgármester, az RSD Víziközmű Önkormányzati Társulás Elnöke a kivitelezéssel, a
beruházás előkészítésével kapcsolatban tájékoztatta a küldötteket, hogy az uniós projektnek
szükséges „mellékletei” a nyilvánosság biztosítása; a projekt menedzsment kiválasztása; a
mérnökcsapat kiválasztása, akik a kiviteli terveket ellenőrzik és a műszaki ellenőrzést a 14 településen
végrehajtják. Jelenleg maga a kivitelezői tender-dokumentáció összeállítása folyik. Ebből a
nyilvánosság biztosítását szolgáló tender ajánlattételi felhívására 2 ajánlat érkezett, ennek az
értékelése most történik. Kivitelezői szerződés megkötésére várhatóan június közepén-végén
kerülhet sor. A munka legkorábban augusztus végén, szeptemberben indulhat meg. A befejezésre
vonatkozóan ismertette, hogy 2014. december 20-a az elszámolás befejezésének időpontja, a
munkálatoknak tehát 2014 tavaszán be kell fejeződniük.
Mivel nem volt több hozzászólás Elnök úr bezárta a küldött gyűlés ülését.
2012.02.11.

