
Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 13-án 

megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

102/2018. (XII. 13.) határozata 

 

 

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata 

között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadásáról 

 

 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján, 

figyelemmel a Társulási Megállapodásban foglaltakra az alábbi határozatot hozza:  

 

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú 

Társulása és Rákóczifalva Város Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló 

megállapodást jelen határozat mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy 

a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának 

jóváhagyó képviselő-testületi döntésével válik érvényessé.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szöllősi József polgármester 

 

Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 

 2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 

  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

 3. Irattár 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Szöllősi József sk.    Dr. Bartók László sk. 

   polgármester       jegyző 

 

 

 

A kivonat készült: 2018. december 20. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

   Kelemen Tímea 

          előadó 
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102/2018. (XII. 13.) képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

 

Ikt.sz.:                           /2018. 

 

 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

 

egyrészről  

Rákóczifalva Városi Önkormányzat (székhelye: 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 732736, adószáma:15732736-2-16, KSH statisztikai 

számjele:15732736-8411-321-16), képviseletében eljár: Kósa Lajos polgármester – (a 

továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről  

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9., 
törzskönyvi azonosító PIR száma: 577182, adószáma: 15577180-2-16, KSH statisztikai számjele: 

15577180-8411-327-16, államháztartási egyedi azonosítója: 732945,), képviseletében eljár: 

Szalay Ferenc, a Társulási Tanács elnöke – (a továbbiakban: Társulás), – együttes említésük 

esetén: Felek – között a mai napon, helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 

 Előzmények: 

 

 

Felek rögzítik, hogy a Társulás a szolnoki kistérségi feladatok szervezésére, a kistérségi 

társulás működtetésére, szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására, valamint a központi 

orvosi és fogorvosi ügylet biztosítására jött létre 2004. szeptember 30-ai hatállyal, melynek az 

Önkormányzat is tagja.  

A Társulási Megállapodás 8., 8.1., 8.2., 8.3. pontjai írják elő a tagok számára a Társulás 

fenntartásával, működésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek pénzügyi 

hozzájárulásának mértékét és a teljesítés módját.  

A Társulási Megállapodás 9. pontja tartalmazza a társulás tagjai által vállalt pénzügyi 

hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást. 

 

Felek rögzítik, hogy 2018. évben az Önkormányzatnak a Társulás felé – a kistérségi feladatok 

szervezéséhez, a kistérségi Társulás működéséhez, a szociális és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásához, a fogorvosi ügylet biztosításához való hozzájárulásként - összesen 27 440 528,-Ft 

azaz huszonhétmillió négyszáznegyvenezer ötszázhuszonnyolc forint tartozása (a 

továbbiakban: tartozás) keletkezett. 

 

 

Jelen megállapodás célja, fizetési feltételek: 
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1. Az Önkormányzat fenti fizetési kötelezettségének jelen megállapodás létrejöttének napjáig nem 

tett eleget, de a Felek a Társulási Megállapodás 9. pontja szerinti eljárás elkerülése érdekében egymás 

érdekeit figyelembe véve az alábbi fizetési feltételekben állapodnak meg: 

 

2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy fennálló tartozását a Társulás részére 

két részletben fizeti meg.  

 

3. Felek megállapodnak, hogy a tartozás első részletének megfizetése 2019. március 31-ig 

esedékes, az első részlet összege: 6 385 840,- Ft, azaz hatmillió háromszáznyolcvanötezer 

nyolcszáznegyven forint. 

 

4. Felek megállapodnak, hogy a tartozás második részletének megfizetése 2019. december 1. 

napjáig esedékes, a második részlet összege: 21 054 688,- Ft, azaz huszonegymillió 

ötvennégyezer hatszáznyolcvannyolc forint.  

 

 

       5. A tartozás kiegyenlítése a Társulás OTP Bank Nyrt.–nél vezetett 11745004-15577180-

00000000 számú számlájára történő átutalással valósul meg, a Társulás által kiállított 

számviteli bizonylat ellenében. 

 

 

A tartozás megfizetésére vonatkozó egyéb rendelkezések: 

 

 

6. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen megállapodás 3. pontjában 

leírt első részlet megfizetése az ott megjelölt időpontig nem történik meg, úgy a 

tartozás teljes összege esedékessé válik, a részletfizetési megállapodás érvényét veszti.  

 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulási Megállapodás 9. pontjában foglaltak 

szerint járnak el, amennyiben az Önkormányzat jelen megállapodásban vállalt, 3. és 4. 

pontjaiban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.  A hibás teljesítésre a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, 

valamint a hatályos jogszabályok az irányadóak.  

 

 

Vegyes rendelkezések 

 

 

8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen 

együttműködnek, a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a 

pertárgy értékétől függően a Szolnoki Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék 

illetékességét kötik ki.  
 

9. Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy rendelkeznek jelen 

megállapodás aláírásához szükséges jogosultsággal.  
 

10. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos, 

vonatkozó jogszabályokat tekintik irányadóknak.  
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11. Felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás valamennyi társulási tag jóváhagyó 

képviselő- testületi döntésével válik érvényessé. 

 

      Felek jelen megállapodást kölcsönösen értelmezve, elolvasás után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá. 

 

 

Szolnok, 2018. december  

 

 

………………………..    …………………………… 

 Rákóczifalva Város Önkormányzata              Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása     

képviseletében               képviseletében 

       Kósa Lajos                Szalay Ferenc 

      polgármester      a Társulási Tanács elnöke 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

……………………………. 

 


