
BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4161 Báránd Kossuth tér 1.

Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291
E-mail: barandhivatal@gmail.com

___________________________________________________________________________

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 04-én megtartott

rendkívüli nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              
96/2013.(VI. 04.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről

97/2013.(VI. 04.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

98/2013.(VI. 04.) KT határozat: Társulási megállapodás felülvizsgálata

99/2013.(VI. 04.) KT határozat: Társulási megállapodás felülvizsgálata

100/2013.(VI. 04.) KT határozat: Társulási megállapodás felülvizsgálata

mailto:barandhivatal@gmail.com


Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 06. 04-i rendkívüli  nyílt  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Megkérdezi,  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt 
így az ülés napirendjét  a testület  az alábbiak szerint fogadta el  6 igen szavazattal,  nem és 
tartózkodás nélkül:

96/2013.(VI. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Társulási megállapodások felülvizsgálata
2. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Községi Önkormányzatnak Szervezeti  és Működési Szabályzatáról 
szóló  rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell  választani.  A  szokásrend  szerint  Dr. 
Késmárky – Kodak András képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt  el,  melynek  eredményeként  a  testület  5  igen  szavazattal,  és  1  tartózkodás  mellett 
meghozta a következő határozatot:

97/2013.(VI. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Dr.  Késmárky – 
Kodak András képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Késmárky – Kodak András képviselőt



1. napirendi pont 
Társulási megállapodás felülvizsgálata

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy két társulási megállapodás felülvizsgálata lesz. Jogszabályi változások tették 
indokolttá a módosítást.
Az  Ivóvízminőség-javító  társulásnál  dőlt  betűvel  vannak  szedve  a  módosítások,  amelyek 
június 30.-át követően fognak életbe lépni.

Megkérdezi  van e  kérdés,  hozzászólás?  Több hozzászólás  nem hangzik  el  így szavazásra 
bocsátja. Felteszi a kérdést ki az, aki az aki az előterjesztésben foglalt társulási megállapodás 
módosítást ebben a formában elfogadja?

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
98/2013.(VI. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
a  Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati 
Társulás  tagönkormányzata  –  a  Hajdú-Bihari 
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  2012. 
február 02-án kelt Társulási Megállapodás módosítását az 
alábbiak szerint fogadja el:

1.) A Társulási Megállapodásban a következő szövegrész helyébe

„Az  1  sz.  mellékletben  felsorolt  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei 
elhatározzák, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 
valamint  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi 
CXXXV.  törvény  (Ttv.)  16.  §-a  által  meghatározott  társulási  jog  alapján,  a  térség 
közműves  ivóvíz-ellátási  feladatainak  korszerű,  hatékonyabb  és  célszerűbb megoldása 
érdekében,  mint  közös  cél  megvalósítására  és  a  közös  érdekérvényesítés  elősegítése 
jegyében  mint  alapító  tagok  (együttesen  és  a  továbbiakban,  mint  Tagok)  önálló  jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (továbbiakban Társulás) hoznak létre 
és biztosítják annak működési feltételeit.
A társult  önkormányzatok  felsorolását  az  önkormányzatok  pontos  megnevezésének és 
székhelyének feltüntetésével az 1. sz. melléklet tartalmazza.

PREAMBULUM

Az Európai Unió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a 
környezetvédelmet  és  az  ahhoz  kapcsolódó  eszközrendszert  a  KA  (Kohéziós  Alap) 
foglalja  össze. A  támogatási  cél  a  Kormány  Új  Magyarország  Fejlesztési  Program 
környezeti  fejlesztéseihez, ezen belül az „egészséges, tiszta települések” megteremtését 
szolgáló beavatkozási csoporthoz kapcsolódik.

Mivel a projekt-előkészítési munka kezdetekor még nem volt megállapítható a résztevő 
önkormányzatok  köre,  és  az  ÉARFÜ Észak-Alföldi  Regionális  Fejlesztési  Ügynökség 
Közhasznú  Társaság  (Továbbiakban  ÉARFÜ  Kht.)  felismerte  ezen  kiemelkedő 
jelentőségű  projekt  szükségességét,  az  előkészítési  források  elnyerése  érdekében 
kezdeményezte  az  Észak-Alföldi  Régió  Ivóvízminőség-javító  Program  II.  ütemének 
előkészítését  az  ívóvízminőségi  problémával  rendelkező  önkormányzatok  helyett  és 
érdekében. Az ÉARFÜ Kht. sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 



kiírt PEA3 Nagyprojekt Előkészítő Alapra és 750 millió Ft fejlesztési forrást nyert a II. 
ütem teljes előkészítésére az NFH-ENV-2/2005 azonosító számú támogatási szerződés 
alapján  (továbbiakban:  Támogatási  Szerződés),  amelynek  finanszírozása  a  Támogató 
kezdeményezésére jogszabályváltozás és támogatási szerződésmódosítás következtében 
átkerült a Környezet és Energia Operatív Programba ( továbbiakban KEOP).

Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés szerint az ÉARFÜ Kht. csak ideiglenes 
kedvezményezett,  ezért  annak  egyik  végső  kedvezményezettje  jelen  Társulási 
Megállapodás keretében létrejövő Társulás. A jelen társulási megállapodás a Támogatási 
Szerződéssel és annak minden módosításával összhangban értelmezendő. A Támogatási 
Szerződés a megállapodás elválaszthatatlan része. 

Társult  tagok tudomásul  veszik,  hogy az előkészítő szakasz az Észak-alföldi  régióban 
egységesen  az  összes  érintett  önkormányzat  vonatkozásában  együtt  történik,  ami 
befolyással  van  a  közbeszerzések  lebonyolítására,  szerződések  megkötésére,  az 
előkészítés  költségének  finanszírozására  és  az  előkészítési  szakasz  Támogatóval  való 
elszámolására. 
Ennek  érdekében  együttműködni  kötelesek  a  többi  e  tárgyban  létrejött  társulással  és 
közös felelősséget viselnek az előkészítés lebonyolításával kapcsolatban. 

Társulás  célja  a  KEOP  1.3.0.  kódszámú  ivóvízminőség-javítás  kétfordulós  pályázati 
konstrukcióból igényelhető támogatással a településeken a lakosság egészséges ivóvízzel 
való ellátása a 98/83/EK irányelv és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről szóló hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített határértékek, 
illetve  az  OKI  (Országos  Környezetegészségügyi  Intézet)  Víz-higiénés  osztályának 
szakvéleménye  alapján  térségi  ivóvízminőség-javító  projektek  keretében,  a 
kormányrendelet  szerinti  ivóvízminőség-javító  program  megvalósítása,  a  projekt 
gazdájaként  annak menedzselése,  a  KEOP Irányító  Hatóságával,  valamint  a  pályázati 
dokumentáció  kidolgozását  végző  szakértő  szervezetekkel  való  együttműködés,  a 
projektben  érintett  résztvevők  munkájának  koordinálása  a  teljes  megvalósítás 
befejezéséig.
Tagok az Észak-alföldi régió Hajdú-Bihar megye  dél-nyugati  részének ivóvízminőség-
javító programjának megvalósítására vállalkoznak.
A Társulás vállalja, hogy a társult települések ivóvízminőségének javítása érdekében az 
előkészítésre vonatkozó Támogatási Szerződés keretében, közbeszerzési eljárás alapján 
kiválasztott vállalkozók által elkészített/ elkészülő azon tanulmányok és szakmai anyagok 
átvételét  az  ÉARFÜ  Kht-tól/,  amelyek  szükségesek  a  Kohéziós  Alapra  benyújtandó 
pályázathoz szakmai háttértanulmányként. Ezek a következők:
Az alprojektben  érintett  települések  ivóvízminőségének  javítása  érdekében megtörtént 
azok  helyzetfeltárása,  elkészültek  az  előzetes  megvalósíthatósági  tanulmányok,  elvi 
vízjogi  engedélyes  tervek,  megszerezésre  került  az  elvi  vízjogi  engedélyek  és 
rendelkezésre  áll  vízmű  rendszerenként  a  104/1998.  (V.22.)  Korm.  rendelet  szerinti 
megvalósíthatósági tanulmányok. 

Folyamatban  lévő/  későbbiek  során  készülő  tanulmányok,  szakmai  anyagok, 
tenderdokumentációk:
1. tender keretében:
EU források iránti támogatási pályázat elkészítése és beterjesztése.
- Környezetvédelmi hatástanulmányok
- Részletes megvalósíthatósági tanulmány az alprojektekre
- Pénzügyi és költség-haszon elemzés elkészítése az alprojektekre
- KEOP támogatási kérelem az alprojektre
2. tender keretében: 
A még hiányzó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése.
- Építési és vízjogi létesítési engedélyes tervek kiviteli terv szintű tartalommal



- Tenderspecifikációk
3. tender keretében:
Üzemeletetésre vonatkozó tanulmány elkészítése.
- Optimális üzemeltetői struktúra tanulmány
4. tender keretében:
A kivitelező és a kivitelezésben közreműködő egyéb szervezetek kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezési szerződés megkötése.
- Sárga FIDIC építési tender
- PIU szolgáltatási tender
- PR szolgáltatási tender
- Mérnök szolgáltatási tender
Valamint az ezekhez szükséges:
- Műszaki-szakmai felügyelet,
- Menedzsment  munka,  a  közbeszerzési  eljárás  keretében  kiválasztott  vállalkozók 
munkájának nyomon követése

A Társulás Megbízási Szerződés keretei között felhatalmazza az ÉARFÜ Kht-t arra, hogy 
a  még  elkészítendő  tanulmányok,  elvégzendő  előkészítési  feladatok  vonatkozásban  a 
közbeszerzési  eljárást  lebonyolítsa.  Az  előkészítés  támogatására  megkötött  támogatási 
szerződésben rögzített feltételek alapján vállalja a Társulás a rá eső önerő biztosítását és a 
menedzsment költségek fedezését a megbízási szerződésben meghatározott módon. 
A megbízási szerződés a Társulási Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A 
Társulás  a  saját  nevében  jár  el  a  pályázat  benyújtása  érdekében  és  a  projekt 
megvalósításában a Társulási Tanács döntései szerint.

Tagok  mindezen  feladatokat  olyan  magas  műszaki-,  technikai  színvonalon  és  a 
környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben 
élő lakosság számára.

A tagok a KEOP 1.3.0 pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás egy részének 
kiváltása érdekében a belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM. rendeletében foglaltaknak 
megfelelően EU Önerő Alap pályázatot nyújtanak be az illetékes minisztériumhoz. Tagok 
saját  forrásaik  kiegészítése,  környezetvédelmi  feladataik  megfelelő  szinten  történő 
ellátása céljából igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap pénzügyi eszközeit.
A  Társulás  tagjai  rögzítik,  hogy  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati 
társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös 
előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati 
feladatainak hatékonyabb, célszerűbb megoldására, a Ttv. 16 §-a értelmében.”

az alábbi szövegrész lép:

„HAJDÚ-BIHARI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A társult  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés k) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  
évi  CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  87.  §-ában  kapott  felhatalmazás  
alapján, az Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

- a  KEOP-1.3.0  kódszámú  ivóvízminőség-javítás  pályázati  konstrukcióból  
igényelhető  támogatással  a  társult  településeken  a  lakosság  egészséges  ivóvízzel  való  
ellátásának megvalósítására

társulási megállapodást kötnek.”



2.) A Társulási Megállapodás I. A Társulás neve, székhelye, működési területe fejezetben 
szereplő alábbi szövegrész:

„I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
A társulás neve: Hajdú-Bihari Ivó vízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Székhelye: Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

    4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe”

valamint a II. A Társulás időtartama fejezetben „A Társulás határozatlan időtartamra 
jön létre.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  tagjai  rögzítik,  hogy 
társulásukat  szabad  elhatározásukból,  egyenjogúságuk  tiszteletben  tartásával,  a  
kölcsönös  előnyök  és  az  arányos  teherviselés  alapján,  a  közös  cél  és  feladat  
megvalósítása  érdekében  hozták  létre,  s  hogy  az  ebben  vállalt  kötelezettségeiket  
együttesen és egyenként is tiszteletben tartják, az ivóvízminőség javítása céljából vállalt  
feladataikat végrehajtják, és a beruházással megvalósult objektumokat, berendezéseket  
a támogatási szerződésükben előírt időtartamig fenntartják.

1. A Társulás neve: Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A Társulás jogállása: törzskönyvi jogi személy
Adószáma: 15767312-2-09
Bankszámlaszáma: 11738118-15767312-00000000

2. A Társulás székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

4. A Társulás tagjai: Báránd Község Önkormányzata, Bedő Község Önkormányzata,  
Berekböszörmény  Község  Önkormányzata,  Derecske  Város  Önkormányzata,  Furta  
Község  Önkormányzata,  Hortobágy  Község  Önkormányzata,  Kaba  Város  
Önkormányzata,  Körösszegapáti  Község  Önkormányzata,  Nádudvar  Város  
Önkormányzata,  Tetétlen  Község  Önkormányzata,  Vekerd  Község  Önkormányzata,  
Zsáka  Község  Önkormányzata  (a  települési  önkormányzatok  székhelyét,  
lakosságszámát az 1.a. számú függeléke tartalmazza). A társulás tagjainak képviselője  
nevét  a  Társulási  Megállapodás  1.b.  számú  függeléke  tartalmazza.  A  képviselő  
változása nem módosítja a Társulási Megállapodást,  a társult  tag képviselő-testülete  
döntését a képviselő módosításáról az ügyviteli feladatokat ellátó szervezet átvezeti az  
1.b. számú függelékben.

5.  A  Társulási  Tanács  döntéseinek  előkészítését  és  feladatainak  végrehajtását  a  
Társulás székhelyének közös önkormányzati hivatala látja el.

6. A megállapodás időtartama: határozatlan idejű.”

3.) A Társulási Megállapodás az alábbi „II. A Társulás célja” fejezettel kiegészül:

„A  lakosság  ivóvízzel  való  ellátása  a  legfontosabb  közszolgáltatások  egyike,  amely  
nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. A  
lakosság  egészséges  ivóvízzel  való  ellátása  az  önkormányzatok  kötelező  feladata.  A  



társulás meg kívánja valósítani a tagtelepüléseken az ivóvíz minőségi követelményeinek  
megteremtését. 
A  Társulás  célja  e  feladatok  hatékonyabb  ellátásához  külső  forrás  biztosítása 
érdekében a feladatot támogató pályázaton való társulási szintű részvétel. A Társulás  
által  megvalósítani  kívánt  projekt  illeszkedik  a  KEOP-1.3.0  "Ivóvízminőség-javítás 
kétfordulós  pályázati  konstrukcióban  megvalósítandó  projektek  támogatására" 
célkitűzéseihez.  Az  elnyert  pénzeszközök  koordinált  felhasználása,  valamint  a 
tagönkormányzatok  működésének  e  téren  az  elvárható  legszélesebb  keretek  közötti  
összehangolása.
A  beruházás  eredményeként  a  társulásban  résztvevő  önkormányzatok  lakossága 
részére  szolgáltatott  ivóvíz  minőségének  javítása,  annak  szennyezettségének  további  
csökkentése,  a  vízbiztonságot  fokozó  beruházások,  valamint  víztisztítási  módok 
megvalósítása történik meg.”

4.) A Társulási Megállapodás „III. A Társulás jogállása” fejezetben szereplő alábbi:

„A helyi  önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a 
Társulás  önálló  jogi  személyiséggel,  előirányzatai  felett  teljes  jogkörrel  rendelkező, 
önállóan működő költségvetési szerv. A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi  nyilvántartásba  történő  bejegyzéssel  jön  létre.  A  költségvetési  szerv, 
nyilvántartásba vételét az alapító szerv az alapító okirat kiadásától számított nyolc napon 
belül kérelmezi.

A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 7. 
§  (1)  bekezdése  alapján  költségvetési  szerv,  a  10.  §  (3)  bekezdése,  valamint  az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 7. § (3) bekezdése alapján önállóan működő költségvetési szerv.

A Társulás az Ávr. 8. §-a  alapján az előirányzatai feletti jogosultság tekintetében teljes 
jogkörrel rendelkezik.

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a székhely szerinti önkormányzat 
Polgármesteri  Hivatala látja el  a jelen társulási megállapodásban, továbbá az Ávr.-ben 
foglaltak szerint.
 
A Társulás a projekt végrehajtása során a projekt lebonyolításáért felelős szervezetként 
jár el.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1. A Társulás az Mötv. 87. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező társulás.

2.  A  Társulás  gazdálkodására  a  költségvetési  szervek  gazdálkodására  vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.

3.  A  Társulás  pénzügyi,  gazdálkodási  feladatait  a  székhelytelepülés  közös  
önkormányzati  hivatala,  a  Derecskei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  látja  el  a  jelen 
megállapodásban foglaltak, valamint az Áht. és az Ávr. szabályainak megfelelően.

4. A Társulás az Ávr. 8. §-a  alapján az előirányzatai feletti jogosultság tekintetében  
teljes jogkörrel rendelkezik.

5.  A  Társulás  a  projekt  végrehajtása  során  a  projekt  lebonyolításáért  felelős  
szervezetként jár el.”



5.)  A  Társulási  Megállapodás  IV.  A  tagok  és  a  társulás  feladatai,  kötelezettségei  
fejezetben a IV/1. pontban szereplő alábbi:

„IV/1.  Ezen  társulási  megállapodás  megkötésénél  a  hazai  irányadó  jogszabályokat, 
különösen  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV.  törvény (a  továbbiakban 
Ötv.) és Ttv. rendelkezéseit veszik figyelembe a vonatkozó KEOP előírások mellett.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„1.  Ezen  Társulási  Megállapodás  megkötésénél  a  tagok  a  hazai  irányadó  
jogszabályokat,  különösen  az  Mötv.  rendelkezéseit  veszik  figyelembe  a  vonatkozó  
KEOP előírások mellett.”

6.)  A  Társulási  Megállapodás  IV.  A  tagok  és  a  társulás  feladatai,  kötelezettségei  
fejezetben a IV/2.  pont  2.  pontra,  a  IV/2.1.  pont  a)  pontra,  a  IV/2.2.  pont  b)  pontra 
módosul, a IV/2.2 pontban az alábbi:

„Tagok  kötelezettségek  vállalnak  az  előkészítés  és  a  költség-haszon  elemzésben 
meghatározott településre eső önrész biztosítására.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A  projekt  megvalósításához  esetlegesen  szükséges,  a  településre  eső  önrész  
biztosítására a tagok kötelezettséget vállalnak.”

7.)  A  Társulási  Megállapodás  IV.  A  tagok  és  a  társulás  feladatai,  kötelezettségei  
fejezetben a IV/2.3. pont c) pontra, a IV/2.4. pont d) pontra, a IV/2.5. e) pontra, a IV/2.6.  
pont f) pontra, a IV/2.7. pont g) pontra, a IV/2.8. pont h) pontra módosul.

8.)  A  Társulási  Megállapodás  IV.  A  tagok  és  a  társulás  feladatai,  kötelezettségei  
fejezetben a IV/3. pont 3. pontra módosul, és az alábbi

„az Ötv. 8. § (4) bekezdésében szabályozott egészséges ivóvíz közszolgáltatás, valamint”

szövegrész törlésre kerül, illetőleg a 2. számú melléklet 1. számú mellékletre változik.

9.  A  Társulási  Megállapodás  IV.  A  tagok  és  a  társulás  feladatai,  kötelezettségei  
fejezetben az alábbi IV/4. pont törlésre kerül:

„IV/4. A Tag joga:
A  tag  önkormányzat  képviselőtestülete  külön  döntése  alapján  jogosult  -  a  saját 
területén  és  vízi  közműhálózatán  az  ivóvízminőség  javítása  céljából  -  azokat  a 
társulási  megállapodás  IV/3.1.;  IV/3.2.  és  IV/3.3.  pontjaiban  meghatározott  egyes 
feladatokat  ellátni  szervezési,  gazdasági,    műszaki,  beruházási  területen  illetve  a 
beruházás műszaki befejezése  után, amelyeket egyébként a társulás látna el. Ez alapján 
a tag döntését köteles a Társulási Tanács elfogadni és e szerint meghozni a határozatát.
Ezen esetben a Társulási  Tanács a tagra eső  költségeket  külön  határozatban  a  tag 
rendelkezésére  engedményezi  át,  s  az  elszámolást  követően  a  pénzügyi  fedezetet 
átutalja.
A tag önkormányzat az erről szóló képviselőtestületi határozatot megküldi tájékoztatás 
végett a Társulás Elnökének.”



10. A Társulási Megállapodás V. A Társulás alaptevékenysége fejezetben szereplő IV.3.  
pont 3. pontra módosul.

11.  A  Társulási  Megállapodás  VI.  A  Társulás  vagyona,  gazdálkodása  fejezet  első  
bekezdése  1.  pontra,  második  bekezdése  2.  pontra  módosul,  a  harmadik  bekezdés  3.  
pontra módosul, amelyben szereplő szövegrész helyébe az alábbi

„3. A Társulás megszűnése, kiválás vagy kizárás esetén a Tagok egymással elszámolni  
kötelesek.”

szövegrész lép.

12. A Társulási Megállapodás VI. A Társulás vagyona, gazdálkodása fejezetben a VI/1.  
pontban szereplő alábbi szövegrész törlésre kerül:

„Tagok tudomásul  veszik,  hogy a KEOP támogatási  kérelem feltétele  az  önkormányzati 
önrész biztosítása. A tagok a projekt beruházási költségét és finanszírozási megoszlását a 
pályázat  beadásához  kapcsolódó  döntés  meghozatalakor  külön  képviselő-testületi 
határozattal  hagyják  jóvá  és  biztosítják  mindenkori  éves  költségvetésükben  a 
támogatási szerződésben meghatározott ütemezés alapján.
A projekt beruházási költségét és finanszírozási megoszlását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

-A II.  ütem Előkészítés  költsége  az  Észak-alföldi  régióban:  871.410,123  e  Ft,  ami  a 
következő tételekből tevődik össze:
750.000 e Ft támogatás;
83.333 e Ft önkormányzati önrész;
    38.077,123 e Ft menedzsment költség hozzájárulás; (külön megbízási szerződés   
alapján)
871.410,123 e Ft összesen

Az egyes Tag önkormányzatokat érintett lakosságszámuk arányában terhelő előkészítési 
költségeket  a  3.  sz.  mellékletben  meghatározott  táblázat  tartalmazza  az  Észak-alföldi 
régióban szándéknyilatkozatot leadó önkormányzatok összetétele alapján, amelyet külön 
testületi  döntés  alapján  saját  költségvetési  rendeleteikben  biztosítják  és  a  társulás 
megalakulásától számított 30 napon belül a társulás számlájára utalnak.

Az Észak Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program megvalósítását biztosító KEOP 
1.3.0  pályázati  konstrukció  keretében  az  –EU-támogatásra  számot  tartó,  2007  évi 
kezdésre  ütemezett  nagyprojektek  előkészítésének  költségvetési  támogatásáról  szóló- 
1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat szerinti előkészítési fázisból a második fordulóba 
került  és  pályázatot  benyújtó  önkormányzatokat  összefogó  önkormányzati  társulások 
fedezik a 3. sz.  mellékletben foglalt  költségeket,  amelynek a végleges elszámolása  az 
előkészítési szakasz lezárása és a zárójelentés elfogadásakor történik.

A Ttv. 18. § (2) bekezdése érelmében a társult önkormányzatok által az előkészítés és a 
beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás 
székhely szerinti Önkormányzata a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha a székhely szerinti önkormányzat nem tesz 
eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely 
szerinti önkormányzat kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi 
székhely szerinti önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást (inkasszót) nyújtson be.
A  tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  felhatalmazó  levélben  (4  sz.  melléklet) 
bejelentik  a  számlavezető  pénzintézetüknek a  Társulás  megnevezését  és  pénzforgalmi 
jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy tagok 



a  pénzügyi  hozzájárulások  teljes  összegének  megfizetéséig,  a  felhatalmazást  nem 
vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által  aláírt  egy példányát,  a tagok kötelesek a 
Társulásnak átadni.”

13.  A Társulási  Megállapodás VI.  A Társulás vagyona, gazdálkodása fejezet a) Saját  
bevételek  bekezdésben  „működési  hozzájárulás  mértékének  emelését  határozhatja  el”  
szövegrész helyébe „működési hozzájárulás befizetését határozhatja el” szövegrész lép.  
Ugyanezen bekezdés a következő szövegrésszel kiegészül:

„A tagok a működési hozzájárulást a 2. számú mellékletben meghatározott beruházási  
költség arányában viselik. A tagok a rájuk eső működési költség összegét a társulás  
bankszámlájára történő banki átutalás útján fizeti  meg a Társulási Tanács döntését  
követő 15 napon belül.”

14. A Társulási Megállapodás VI. A Társulás vagyona, gazdálkodása fejezetben szereplő  
„b) Belföldi és nemzetközi támogatások” szövegrész helyébe „b) Hazai és európai uniós  
támogatások” szövegrész lép.

15.  A  Társulási  Megállapodás  „VII.  Tulajdonjogi  kérdések,  üzemeltetés”  szövegrész  
törlésre kerül.

16.  A Társulási  Megállapodás „VII.1.  Tulajdonjogi  kérdések” szövegrész helyébe „5.  
Tulajdonjogi  kérdések” szövegrész  lép,  ezen  pont  első  bekezdésében szereplő  „7.  sz.  
melléklet” szövegrész helyébe „2. számú. melléklet” szövegrész lép, továbbá e bekezdés  
az alábbi szövegrésszel kiegészül:

„A  Zsáka-Furta-Vekerd  települések  ivóvízellátását  szolgáló  ivóvízkút  kiépítéséhez 
szükséges  zsákai  0968/36  helyrajzi  számú  „szántó,  legelő”  megjelölésű,  18.824  m2 
nagyságú,  14.12  AK  értékű  külterületi  ingatlan tulajdonjogának  megszerzésére  a 
projekt keretén belül Zsáka Község Önkormányzata jogosult.”

17. A Társulási Megállapodás „VII.1. Üzemeltetés” szövegrész helyébe „6. Üzemeltetés” 
szövegrész lép.

18. A Társulási Megállapodás „VIII. Belső szervezeti rendszer” szövegrész helyébe „VII.  
A Társulás szervezeti rendszere” szövegrész lép.

19. A Társulási Megállapodás VIII. Belső szervezeti rendszer fejezetben a szervezeti ábra  
törlésre kerül.

20.  A  Társulási  Megállapodás  VIII.  Belső  szervezeti  rendszer  fejezetben  a  „VIII/1.  
Társulási  Tanács”  szövegrész  helyébe  „1.  Társulási  Tanács”  szövegrész  lép,  e  
bekezdésben  a  „Ttv.  11.  §-a  alapján”  szövegrész  törlésre  kerül,  a  „6.  számú 
mellékletben” szövegrész helyébe „3. számú mellékletben” szövegrész lép, a „VIII/1.1. A 
Társulási  Tanács  feladat-  és  hatásköre” szövegrész  helyébe  „a.)  A  Társulási  Tanács  
feladat- és hatásköre” szövegrész lép.

A VIII/1.1. pont a következő k) ponttal kiegészül: k) a tag kiválásának elfogadásáról, a  
tag kizárásáról.

A „VIII/1.2. A Társulási Tanács működése” szövegrész helyébe „b.) A Társulási Tanács 
működése” szövegrész lép.

A VIII/1.2. pont második bekezdésében „A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de  
évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a  



Tanács hatáskörébe tartozó  kérdésekben kell  dönteni,  és  azt  bármely  tag a  napirend  
egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenőrzési jogkörében  
eljárva azt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezi.”

szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A Társulási Tanács üléseit össze kell hívni:
    - szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
    -  a  társulási  megállapodásban  vagy  a  Társulási  Tanács  által  meghatározott  
időpontban,
    - a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak  
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
    - a kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított  
15 napon belül.”

A  VIII/1.2.  pont  negyedik  bekezdésében  a  „Sürgős  esetben  ennél  rövidebb  idő  is  
lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett.” szövegrész helyébe az alábbi

„Sürgős esetben az ülés az ülés napját megelőzően 2 nappal korábban is összehívható  
elektronikus úton.”

szövegrész lép.

A VIII/1.2. pont ötödik bekezdésében szereplő „A Társulási Tanács határozatképes, ha a  
6. számú melléklet alapján meghatározott  szavazati  joggal rendelkező képviselők több  
mint  fele  az  ülésen jelen van.  A javaslat  elfogadásához a jelen lévő tagok több mint  
felének igen szavazata szükséges.” szövegrész helyébe az alábbi

„A Társulási Tanács határozatképes, ha a 3. számú melléklet alapján meghatározott  
szavazatok több mint felével rendelkező tag az ülésen jelen van. 
Az érvényes döntéshez annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen  
lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 
egyharmadát.
Minősített  többséget  igénylő érvényes döntéshez annyi  tag igen szavazata szükséges,  
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk  
képviselt települések lakosságszámának a felét.”

A VIII/1.2. nyolcadik bekezdése a következő szövegrésszel kiegészül:

„A Társulási Tanács ülése nyilvános.”

A VIII/1.2. pont alábbi kilencedik bekezdésében szereplő következő szövegrész helyébe :  
„A Társulási Tanács működése során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  
törvény 15.§ (2) bekezdésében meghatározott minősített többségre vonatkozó szabályok  
szerint  kell  eljárnia.  E  tekintetben  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  
Törvény 12.§ (4) bekezdése szerinti zárt ülési szabályok is alkalmazandók.”

az alábbi szövegrész lép:

„A Társulási Tanács minősített többséggel dönt:
- a Társulási  Tanács elnökének,  elnökhelyettesének, Pénzügyi Bizottság tagjainak a  
megválasztásáról, visszahívásáról,
- az éves költségvetés elfogadásáról, a költségvetési beszámolók elfogadásáról,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról,



- a Támogatási Szerződés elfogadásáról,
- a tag kizárásáról
- a működési hozzájárulás mértékéről
- a jelen megállapodásban meghatározott egyéb esetekben.”

A  Társulási  Megállapodás  „VIII/1.3.  A  Társulási  Tanács  elnöke  és  elnökhelyettese” 
szövegrész helyébe „2. A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettese” szövegrész lép.

A Társulási Megállapodás „VIII/2. Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe „3. Pénzügyi  
Bizottság” szövegrész lép.

A  Társulási  Megállapodás  VIII/2.  pont  ötödik  bekezdésében  a  „2/3-a”  szövegrész  
helyébe „több mint a fele” szövegrész lép.

A Társulási Megállapodás VIII/2. pontjában a következő szövegrész helyébe A Pénzügyi  
Bizottsági  tagok  megbízatása  visszavonással,  lemondással,  halállal,  a  társulás  
megszűnésével,  a  megválasztáskor  meghatározott  idő  elteltével  megszűnik,  70.  életév  
betöltésével megszűnik.” 

az alábbi szövegrész lép

„A  Pénzügyi  Bizottsági  tagok  megbízatása  visszahívással,  lemondással,  halállal,  a  
társulás megszűnésével, a megválasztáskor meghatározott idő elteltével megszűnik.”

21. A Társulási Megállapodás „IX. A Társulás képviselete” szövegrész helyébe „VIII. A  
Társulás képviselete szövegrész” lép.

A IX.  A Társulás  képviselete  fejezet  első bekezdésében a „VIII.1.3.  foglaltak  szerint”  
szövegrész helyébe  „ 2. pontban foglaltak szerint” szövegrész lép.

22.  A  Társulási  Megállapodás  „X.  A  Társulás  ellenőrzési  rendje,  felügyelete  fejezet  
következő szövegrésze helyébe 
„Az Áht. 2. § (1) bekezdés ib) pontja alapján a Társulás, mint költségvetési szerv irányító  
szerve a társulási tanács, vezetője a társulási tanács elnöke.
A társulás tagjai a társulás működését - a társulási megállapodásban meghatározottak  
szerint  - célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. Az ellenőrzésről a  
kezdés  tervezett  időpontja  előtt  legalább  8  nappal  értesíteni  kell  a  székhely  szerinti  
önkormányzatot.
A Társulási Tanács tagjai évente legalább egyszer a képviselő-testületeiknek beszámolnak a 
társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, mellyel  
együtt  történik  a  Pénzügyi  Bizottság ellenőrzéseinek eredményeiről  készült  beszámoló  
értékelése.” 

az alábbi szövegrész lép:

„A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzését a Pénzügyi  
Bizottság végzi.

A Társulás  tagjai  jogosultak  a  Társulási  Tanácstól  tájékoztatást  kérni,  könyveikbe,  
okirataikba betekinteni, a Társulás működését jelen megállapodásban meghatározottak 
szerint célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizni. 

A  Társulási  Tanács  tagjai  évente  legalább  egy  alkalommal  kötelesek  beszámolni  
képviselő-testületeiknek  a  Társulás  előző  évi  tevékenységéről,  a  Társulási  cél  



megvalósulásáról, a Társulás pénzügyi helyzetéről. A Társulási Tanács tagjai évente  
legalább egy alkalommal képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban  
végzett tevékenységükről. 

A  kormányhivatal  vezetője  törvényességi  ellenőrzési  jogkörében  vizsgálja,  hogy  a  
Társulás  döntése,  szervezete,  működése  és  döntéshozatali  eljárása  megfelel-e  a  
jogszabályoknak, a társulási megállapodásban foglaltaknak. 

A projekt  támogatása esetén a támogatási  megállapodásban foglaltak  teljesítését  az  
adott illetékes minisztérium, illetve az általa megbízott szervezet, továbbá jogszabályban 
erre feljogosított szervezet ellenőrzi.

A Társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi  
támogatások,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó  költségvetésből  nyújtott  támogatások 
felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék  
és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek 
ellenőrzési  szervezetei,  a  Kincstár,  illetve  az  európai  uniós  támogatások  irányító  
hatóságai és a kifizető hatóságok képviselői is ellenőrzik.” 

23.  A  Társulási  Megállapodás  XI.  Tagsági  jogviszony  fejezetében  szereplő  következő  
szövegrész helyébe: 
„XI. Tagsági jogviszony
Tagok  ezen  társulási  megállapodás  elfogadásával  és  aláírásával,  kötelezettséget  
vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a kiválással, illetve kizárással összefüggő  
felelősségi szabályokat.

XI/1. A szerződés felmondása
A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i  
hatállyal  –  lehet.  A  Ttv.  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  felmondásról  szóló  minősített  
többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles  
meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése  
meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben foglaltakat.

A társulási  jogviszony év közbeni  felmondásához a Társulásban részt  vevő képviselő-
testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  határozata  szükséges.  Tagok  a 
beruházás  megvalósítása  érdekében  önként  vállalják,  hogy  év  közbeni  felmondási  
jogukkal  csak  kivételesen,  tényleges  és  alapos  indok  alapján  élnek.  A  felmondást  
elhatározó  döntés  meghozatalára,  és  a  tagokkal  való  közlésére  a  fenti  szabályok  az  
irányadók.

Tagok tudomásul veszik,  hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes  
összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben 
érvényesíteni fog.

A  felmondó  tag  köteles  a  tárgyévi  vagyoni  hozzájárulásának  teljesítésére,  valamint  
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére.

Tag  általi  felmondás  esetén  a  Társulás  köteles  a  taggal  elszámolni  a  vagyoni  
hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a  
Társulást  terhelő  kötelezettségeket  is,  majd  a  tag  tulajdoni  hányadát  az  elszámolás  
napján átutalni a tag bankszámlájára.

Felmondó tag tudomásul veszi,  hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett  
előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.”



az alábbi szövegrész lép:

„X. 
TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok  ezen  társulási  megállapodás  elfogadásával  és  aláírásával,  kötelezettséget  
vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a kiválással, illetve kizárással összefüggő 
felelősségi szabályokat.

1. Kiválás

A társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal –  
lehet. A társulásból való kiválásról legalább hat hónappal korábban kell dönteni. Erről  
a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes  
összege  a  Társulás  velük  szembeni  jogszerű  követelése,  melyet  a  Társulás  minden  
esetben érvényesíteni fog.

A  kiváló  tag  köteles  a  tárgyévi  vagyoni  hozzájárulásának  teljesítésére,  valamint  
kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére.

Tag általi  kiválás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a 2. számú táblázat  
szerinti megoszlás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget  
és a Társulást terhelő kötelezettségeket is, majd a tag tulajdoni hányadát az elszámolás  
napján átutalni a tag bankszámlájára.

A tag kiválása esetén tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa  
fizetett előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.”

24. A Társulási Megállapodás XI. A tagsági jogviszony fejezetében a „XI/2. Kizárás” 
szövegrész helyébe „2. Kizárás” szövegrész lép, illetőleg e rész harmadik mondatában a  
„felmondás” szövegrész helyébe „kizárás” szövegrész lép.

25. A Társulási Megállapodás XI. A tagsági jogviszony fejezet XI/3. Csatlakozás pontja a  
következő szövegrésszel kiegészül: „legalább hat hónappal korábban”, valamint Erről a  
Társulási Tanácsot értesíteni kell” szövegrészekkel.

A XI/3. Csatlakozás pontban a következő szövegrész helyébe: „A Társuláshoz történő  
csatlakozáshoz  szükséges  a  Társulásban  részt  vevő  valamennyi  tagönkormányzat  
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata.”

az alábbi szövegrész lép:

„A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet.„

26. A Társulási Megállapodás XI. A tagsági jogviszony fejezetében a „XI/3. Csatlakozás”  
szövegrész  helyébe  „3.  Csatlakozás”  szövegrész  lép,  e  rész  harmadik  bekezdésében 
található következő szövegrész helyébe: „A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási  
Megállapodást és a Társulás Alapító Okiratát módosítani kell és a változást a Magyar  
Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.”

az alábbi szövegrész lép:



„A  csatlakozás  elfogadása  esetén  a  Társulási  Megállapodást  módosítani  kell  és  a  
változást  a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei  Területi  Igazgatóságához be  
kell jelenteni.”

27. A Társulási Megállapodásban a „XII. A Társulás megszűnése” szövegrész helyébe 
„XI. A Társulás megszűnése” szövegrész lép.
A XII. A Társulás megszűnése fejezet a következő szövegrésszel kiegészül:

„A Társulás megszűnik, ha:
- a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését,
- a bíróság jogerős döntése alapján,
- a törvény erejénél fogva,
- amennyiben  a  tagok  száma –  kiválás  vagy  kizárás  következtében  –  a  társulásba 
tartozó települések képviselő-testületei  számának fele  alá csökken,  illetve  az  általuk  
képviselt  települések  lakosságszáma  nem  haladja  meg  a  települések  együttes  
lakosságszámának 60 %-át.”

A  XII.  A  Társulás  megszűnése  fejezetben  a  következő  szövegrész  törlésre  kerül:  „A  
Társulás  megszűnik,  a  társulásra  vonatkozó  mindenkori  hatályos  jogszabályi  
rendelkezésekben foglaltak szerint.”

28. A Társulási Megállapodásban a „XIII. Nyilvánosság biztosítása” szövegrész helyébe  
„XII.  Nyilvánosság  biztosítása”  szövegrész  lép,  e  fejezet  első  bekezdésében  a  
„kötelezettséget  vállalnak  közvetlenül,  továbbá”  szövegrész  helyébe  „biztosíthatják,  
hogy” szövegrész lép.

29.  A  Társulási  Megállapodásban  a  „XIV.  Záró  rendelkezések”  szövegrész  helyébe  
„XIII. Záró rendelkezések szövegrész” lép.

E fejezetben az alábbi szövegrész törlésre kerül: „A Társulási Tanács ülésén kétharmados  
szavazattöbbséggel  dönt  az  egyes  tagokat  terhelő  működési  hozzájárulás  mértékéről.  A 
tanács  határozathozataláig,  jelen  szerződés  aláírásával  tagok  kötelezettséget  vállalnak  
ennek fedezetére.”

E fejezet az alábbi szövegrésszel kiegészül:
„Jelen  megállapodás  módosításához,  megszüntetéséhez  a  társult  települési  
önkormányzatok  képviselő-testületei  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  
határozata szükséges.”

E  fejezet  harmadik  bekezdésében  „a  jegybanki  alapkamattal  megegyező  mértékű” 
szövegrész helyébe „késedelmi” szövegrész lép. 

E fejezetben a következő szövegrész törlésre kerül: „Tagok kijelentik, tudomással bírnak 
arról, hogy a központi és KEOP támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg 
nem  kezdett  beruházáshoz  igényelhető.  Egyúttal  nyilatkoznak,  hogy  a  VI.  fejezetben 
részletezett  beruházási munkálatok a támogatási kérelem  benyújtásának időpontjáig még 
nem kezdődtek meg.”

E fejezet az alábbi szövegrésszel kiegészül:
„A pénzügyi (működési) hozzájárulás megfizetésének 60 napon túli elmulasztása esetén 
a Társulás követelését azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján érvényesíti.”



E fejezet hetedik bekezdésében a következő szövegrész helyébe „kikötik a Hajdúszoboszlói  
Városi  Bíróság illetve a  Debreceni  Törvényszék kizárólagos  illetékességét” az alábbi 
szövegrész lép: „az illetékes bíróságok illetékességét tekintik irányadónak”.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Megkérdezi, hogy van-e kérdése, hozzászólása a társulási megállapodás egységes szerkezetbe 
foglalt szövegéhez.
Több hozzászólás nem hangzik el így szavazásra bocsátja. Felteszi a kérdést ki az, aki az aki 
az előterjesztésben foglaltegységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást fogadja el?

99/2013.(VI. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
a  Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati 
Társulás  tagönkormányzata  –  a  Hajdú-Bihari 
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási 
Megállapodását  2013.  július  1-jei  hatállyal  –  a  jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási 
Megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Kovács Miklós
Határidő: 2013. június 30.

Elmondja, hogy a Szennyvízelvezetési  Társulás társulási  megállapodását a társulás jogásza 
átnézte és véleménnyel látta el. Jogi szempontból nem lehet probléma. 
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? Több hozzászólás nem hangzik el. Megkérdezi hogy a 
Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint a Képviselő- testület elfogadja- e? 

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

100/2013.(VI. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
a  Kaba-Tetétlen-Báránd  Közös  Szennyvízelvezetési  és 
Tisztító  Rendszer  Önkormányzati  Társulás 
tagönkormányzata  –  a  Kaba-Tetétlen-Báránd  Közös 
Szennyvízelvezetési  és Tisztító  Rendszer Önkormányzati 
Társulás,  Társulási  Megállapodás  módosítását  a 
mellékletben foglaltak szerint fogadja el:

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási 
Megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Kovács Miklós
Határidő: 2013. június 30.



Melléklet:

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A KABA-TETÉTLEN-BÁRÁND KÖZÖS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÓ 
RENDSZER 

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

(módosítással egységes szerkezetben)

ELŐZMÉNYEK

A jelen Társulási megállapodást aláíró önkormányzatok,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k.) 
pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  87.§-a által  biztosított  társulási  jog alapján,  jogi  személyiséggel  rendelkező önkormányzati 
társulást hoznak létre, a Kaba-, Tetétlen-, Báránd közös szennyvízelvezetési- és tisztítási  projekt (a 
továbbiakban:  projekt)  előkészítési  és  megvalósítási  feladatainak,  valamint  a  megvalósítást  követő 
folyamatos működtetésének, mint közös cél megvalósítása és a közös érdekérvényesítés elősegítése 
érdekében,  a Környezet  és  Energetika Operatív Program (KEOP) pályázati  feltételeiben előírtakra 
figyelemmel.

A Szerződő felek rögzítik, korábban közöttük 2008. január 4. napján (együttműködési típusú társulás 
kialakítására) megállapodás jött létre, amelynek értelmében a jelen Társulás tagjai a megvalósításhoz 
pályázatot nyújtottak be a Környezet és Energetika Operatív Program szennyvízelvezetés- és tisztítás 
környezetvédelmi  komponensére  (KEOP-2007-1.2.0).   A  jelen  Társulási  megállapodást  aláíró 
önkormányzatok  az  együttműködésüket  a  jövőben  jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati 
társulás  formájában  kívánják fenntartani,  így a  jelen Társulási  megállapodás  aláírásával  a  korábbi 
megállapodás érvényét veszti.

A projekt előkészítése, majd megvalósítása a KEOP támogatási program keretében támogatást kapott. 
A projekt  megvalósítására  a  „Kaba-Báránd-Tetétlen szennyvíztisztító  és  csatornahálózat  kiépítése” 
tárgyban,  azonosító  szám:  KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0015,  időközben  módosított  2010.  október  1. 
napjával hatályos, a megvalósítási munkákra vonatkozóan jött létre Támogatási szerződés.

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös és a vállalt feladataikhoz igazodó 
arányos teherviselés alapján hozzák létre.

A Társulás létrehozatalának a célja a közös projekt keretébe tartozó fejlesztések megvalósítása..

A  Tagok együttműködési  kötelezettsége  –  a  releváns  pályázati  Útmutatóban  foglaltak  szerint  -  a 
Projekt fenntartási időszakában is fent áll.

Ezen  társulási  megállapodás  teljesítése  során  a  Tagok,  elsősorban  az  Európai  Unió  szervei  által 
elfogadott vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KEOP projektek megvalósításával összefüggő hazai 
jogszabályokat, a KEOP konstrukcióra vonatkozó pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Mötv., 
az államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény  (a továbbiakban:  Áht.),  az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 



(a  továbbiakban:  Vgtv.),  valamint  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  (a 
továbbiakban:  Vksztv.)  és  az  ezen  törvények  végrehajtásával  kapcsolatos  egyéb  jogszabályok,  a 
költségvetési  gazdálkodási  jogszabályok,  illetve  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV. 
törvény (régi Ptk.) és a 2014. március 15-étől hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (új Ptk.), továbbá a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseit veszik figyelembe.

I.
A TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSA

1.)  A  Társulás  neve: Kaba-Tetétlen-Báránd  Közös  Szennyvízelvezetési  és  Tisztító  Rendszer 
Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás).

A Társulás idegen (angol) nyelvű elnevezése:  Assemble of Municipalities for common Wastewater 
Collection & Wastewater Treatment System in Kaba-Tetétlen-Báránd

2.) A Társulás székhelye: 4183 Kaba, Szabadság tér 1. (2011. január 1. napjától).

3.)  A  Társulás  tagjainak  (a  továbbiakban:  Tagok,  egyenként  a  Tag)  neve  és  székhelye,  valamint 
(törvényes) képviselője: 

Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.)
törvényes képviselője Szegi Emma polgármester, illetve Kaba mindenkori polgármestere.
Tetétlen Község Önkormányzata (4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.)
törvényes  képviselője  Borbélyné  Fülöp  Hajnalka  polgármester,  illetve  Tetétlen  mindenkori 
polgármestere 
Báránd Község Önkormányzata (4161 Báránd, Kossuth tér 1.)
törvényes képviselője dr. Kovács Miklós polgármester, illetve Báránd mindenkori polgármestere 

4.) A Tagok a Társulási megállapodás aláírásával a 6. pontban megjelölt cél(ok) elérése érdekében 
önkormányzati Társulást hoznak létre.

5.) A Társulás jogállása és besorolása:

A Társulás önálló jogi személy.

A Társulás a projekt tekintetében általános jogutódja a felek között 2008. január 4. napján létrejött, 
Kaba-Báránd-Tetétlen  Önkormányzati  Társulás  elnevezésű,  együttműködési  típusú  önkormányzati 
társulásnak. Az együttműködési típusú önkormányzati  társulás nevében a projekttel összefüggésben 
Tetétlen község Önkormányzata, mint korábbi gesztor által szerzett jogokat és vállalt kötelezettségeket 
a Társulás magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A  Társulás  az  Mötv.-ből  következően  önálló  jogi  személy,  az  államháztartás  önkormányzati 
alrendszerébe tartozó (Áht. 3.§ (3) bek. c.) pont) költségvetési gazdálkodó,  amelynek működése során 
és gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó (államháztartási) jogszabályokat 
kell alkalmazni. A Társulás saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

A székhely (gesztor) önkormányzat megnevezése: Kaba Város Önkormányzata
A  Társulás  korábbi  székhely  önkormányzata  2010.  december  31.  napjáig  Tetétlen  Község 
Önkormányzata  volt,  Kaba  Város  Önkormányzata  2011.  január  1.  napjától  (a  költségvetési  év 
nyitónapjától) a Tagok megállapodása szerint veszi át a gesztori feladatokat

Működési területe: a társult települések közigazgatási területe



A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma  (Magyarország  helységnévtára,  2012 -  Központi 
Statisztikai Hivatal):

Kaba 5 932 fő
Tetétlen 1 394 fő
Báránd 2 530 fő

Költségvetésének  felügyeleti  rendje:  A Társulás  költségvetési  felügyeletét  Kaba  Város  Képviselő-
testülete látja el.

A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai választják az Mötv. 95.§ (1) bekezdése szerint. 
Az elnök képviseli a Társulást.

A  Társulásnak  a  Magyar  Államkincstár  területileg  illetékes  igazgatóságánál  történő  törzskönyvi 
nyilvántartásba vétele alapításakor megtörtént. A Társulás adatmódosítását érintő kérdésekben, a jelen 
Megállapodást nem érintő kérdésekben, a jogszabályban írt körbe tartozó törzskönyvi adat módosítását 
változásbejelentési  kérelem  benyújtásával,  a  társulási  megállapodást  érintő  módosítást 
változásbejelentési  kérelem  benyújtásával  a  Megállapodás  módosításának  csatolásával  a  Társulás 
nyolc  napon  belül  köteles  bejelenteni  a  kincstárnak (a  törzskönyvi  nyilvántartásról  szóló  6/2012. 
(III.1.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdés).
.

6.) A Társulás célja és feladatai:

A projekt műszaki tartalma a következő: 
Kaba Város már részben rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal,  tehát itt csatornahálózat bővítés 
szükséges. Báránd és Tetétlen községekben nincs szennyvízközmű, így ezeken a településeken ki kell 
építeni  a  csatornahálózatot.  Jóváhagyott  koncepció  szerint,  a  három település  szennyvizei  Kabán 
kerülnek megtisztításra, a meglévő, de megszűnő szennyvíztisztító telep bővítési területén.

A  projekt  megvalósításához  az  alapító  önkormányzat  Tagok  nem  rendelkeznek  elegendő  saját 
forrással, ezért a szennyvízágazati  fejlesztések megvalósítása csak nemzeti,  illetve uniós támogatás 
igénybe  vételével  lehetséges.  A projekt  európai  uniós támogatásra jogosult,  mert  olyan  egymással 
összefüggő  beruházás-igényes  környezetvédelmi  infrastrukturális  projektelemekből  áll,  amelyek 
lehetővé  teszik  az  érintett  terület  számára  az  Európai  Unió  által  felállított  környezetvédelmi 
követelményeknek való megfelelést. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozása 
keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve 
azok olyan beruházási projektjeit, amelyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához.

Tagok  saját  forrásaik  kiegészítése,  környezetvédelmi  fejlesztéseik  finanszírozása  céljából  igénybe 
kívánják  venni  az  uniós  és  társfinanszírozási  forrásokat  a  KEOP pályázati  program keretében.  A 
támogatási előírások szerint,  ha uniós támogatással megvalósuló projekt kedvezményezettje egynél 
több önkormányzat, a projekt megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező társulás köthette meg a 
KEOP  támogatásra  vonatkozó  támogatási  szerződést.  A  projektet  a  megvalósításra  vonatkozó 
Támogatási  szerződés  szerinti,  a  KEOP  program keretében  jóváhagyott  műszaki  tartalommal  kell 
megvalósítani.

Tagok  kijelentik,  hogy  a  2007-2013-as  programozási  időszakban  a  támogatással  megvalósuló, 
jövedelemtermelőnek  minősülő  vízgazdálkodási  (szennyvízkezelés  és  csatornázás;  ivóvízminőség-
javítás) fejlesztések kedvezményezettjei (helyi önkormányzatok és társulásaik) által biztosítandó saját 
forrás finanszírozási feltételei pénzügyi és elszámolási kérdéseinek elemzése alapján rögzítik a Tagok 
közötti elszámolásokat és kötelezettségeket. 



A  Tagok  megállapítják,  hogy  a  KEOP  támogatás  igénybevételét  érintő,  változó  jogszabályi 
kötelezéseknek való megfelelés  érdekében,  jelen megállapodásban rögzítetten,  jogi  személyiséggel 
rendelkező önkormányzati társulás keretében kívánják a projektet megvalósítani.  

7.) A Társulás működési területe: a Tagok közigazgatási területe.

8.) A Társulás bélyegzője: 
- hosszú bélyegző (bélyegzőn a Társulás neve, székhelye, fizetési (bank) számlaszáma és adószáma)
- körbélyegző (körben a Társulás neve és székhelye)

9.)  A Társulás hivatalos dokumentumai  és szerződései:  a  vonatkozó előírások teljesítése mellett  a 
Társulás  hivatalos  levelezése  során  a  Társulás  nevét  és  székhelyét,  illetve  a  Társulás  által  kötött 
szerződések esetében a Társulás adószámát és törzskönyvi nyilvántartási számát is minden esetben fel 
kell tüntetni.

10.)  A  Társulás,  a  projekt  végrehajtása  során,  a  társult  önkormányzatok,  mint  a  KEOP  Projekt 
közvetett  kedvezményezettjeinek  közös  célszervezete,  a  projekt  lebonyolításáért  felelős 
projektgazdaként jár el.

11.) A Társulás határozott időre, a Projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig, azaz a KEOP 
projekt  megvalósításához  folyósított  támogatásnak,  a  támogató  által  jóváhagyott,  teljes  körű 
elszámolásáig tartó időszakra jött létre. A Társulást a Tagok a projekt megvalósítására hozzák létre.

A  projekt  megvalósítását  és  a  Társulás  megszűnését  követően  a  Társulás  Tagjai  a  jelen 
megállapodásban foglalt elveket továbbra is magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A Tagok együttműködési kötelezettsége – a releváns pályázati Útmutatónak megfelelően – a projekt 
fenntartási időszakára is megfelelően vonatkozik.

II. 
A TAGOK ALAPMEGÁLLAPODÁSAI

A)
ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

1.) Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pontja a helyben ellátandó közfeladatok körébe sorolja víziközmű-
szolgáltatást, amelyek tekintetében a Vksztv. 9.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzatok ellátásért 
felelősek,  és  a  Vgtv.  4.  §  (2)  bekezdés  b.)  pontja  alapján a  települési  önkormányzatok  kötelesek 
gondoskodni.

Tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodásban rögzített  célok elérése érdekében,  együttes 
pályázatuk és az elnyert támogatás sikere érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és 
a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, 
amely szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne, így különösen nem szeghetik meg 
a közösségi és a hazai támogatási előírásokat, a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a 
megjelölt  beruházásra  fordíthatják,  továbbá  eleget  kell  tenniük  a  támogatási  szerződésben  foglalt 
mindennemű,  például  törlesztési,  adatszolgáltatási,  tájékoztatási,  megőrzési  kötelezettségeiknek, 
továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.

A  Tagok  kifejezetten  kijelentik,  hogy  a  vállalt  saját  pénzügyi  kötelezettségük  teljesítése  az 
esedékesség időpontjában alapvető kötelezettségük.



Tagok tudomásul veszik, hogy a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. Tagok tudomásul 
veszik az uniós támogatáshoz fűződő speciális szabályokat és előírásokat.

Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit  és az itt 
megfogalmazott  érdekprioritást.  Ezen  tevékenységük,  mint  saját  hatáskörben  történő 
jogszabályalkotás, illetve határozathozatal (pl.  helyi  rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe 
vonás, telekhatár módosítás stb.), továbbá a folyamatos információadás és kapcsolattartás mind olyan 
feladatok, amelyek  nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már 
esetlegesen  megkötött,  illetve  működő  kapcsolódó  szerződésekre,  valamint  az  önkormányzati 
foglalkoztatás-politikára (rendeletekre) is.

Tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy az  érintett  térség  környezetvédelmi  érdekeit,  egységes 
fejlődését  szem  előtt  tartva,  a  megállapodásban  foglalt  elveket  betartják,  a  továbbiakban  annak 
érvényesülését  nem  akadályozzák,  a  rendszer  működését  aktív  tevékenységgel  szolgálják, 
közreműködnek a megvalósításban.

Tagok  megismerik,  átgondolják  és  értékelik  a  térségi  szennyvízkezelési  rendszer  szerepét,  a 
megállapodásban  megfogalmazott  jogokat  és  kötelezettségeket,  elfogadják  a  kialakított  felelősségi 
rendszert.

Tagok  kötelezettséget  vállalnak,  hogy  a  projekt  végrehajtása  során  a  magyarországi  hatályos 
jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el.

A  Tagok  kötelezettséget  vállalnak  a  projekt  megvalósításához  szükséges  adatok   szolgáltatására, 
továbbá a már  meglévő üzemeltetési  és közszolgáltatási  szerződéseik rendelkezésre bocsátására.  E 
körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.

Jelen  megállapodás  elfogadása  és  aláírása  a  Tagok  részéről  egyben  kötelezettségvállaló  elfogadó 
nyilatkozat is.

Tagok  felelőssége  kiterjed  a  projekt  megvalósítására,  eredményének  működtetésére  a  pályázatban 
foglalt  cselekvési  és  pénzügyi  ütemtervnek  és  költségvetésnek  megfelelően,  illetve  a  projekt 
megvalósításához  kapcsolódó  biztosítékok  szolgáltatására,  fenntartására.  A  projekt  megvalósítása 
során a támogatási szerződésben biztosított támogatás felhasználásával létrejövő vagyontárgyakra a 
fenntartási  időszak  végéig  elidegenítési  és  terhelési  tilalom áll  fenn.  Az  elidegenítés  és  terhelési 
tilalom a Társulás minden Tagjára vonatkozik.

Tagok  kötelezettséget  vállalnak  a  megvalósuló  projekt  eredményeinek  egységes  elvek  szerinti 
üzemeltetésére, fenntartására vagy annak biztosítására.

A  Tagok  a  projekt  előkészítése,  megvalósítása,  Tagi  önerő  biztosítása  érdekében  hozzák  létre  a 
Társulást és annak szervezeteit. Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, 
illetve  a  támogatási  rendszerben  közreműködő  szervezetek  útján  az  alábbi  feladatok  teljesítését 
vállalják:

2. Az együttműködési kötelezettség terén:

-  Tagok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  a  projekt  megvalósítása  érdekében  kölcsönösen 
együttműködnek egymással.
-  Tagok,  illetve  képviselőik  a  tudomásukra  jutott  információkat  csak  a  projekt  megvalósítása 
érdekében használhatják.
-  Kötelezettséget  vállalnak,  hogy  az  érintett  térség  egységes  fejlődését  szem  előtt  tartva,  az  itt 
lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás 
működését, a saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, 



be-,  illetve  megfizetik  a  vállalt  pénzügyi  kötelezettségeiket,  valamint  a  támogatási  ütemtervben 
rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik.
- Előre átgondoltan felmérik az egyes önkormányzatok szerepét, a megállapodásban megfogalmazott 
jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen okiratban, a projekt támogatási pályázatában, illetve a 
támogatási előírásokban foglalt rendelkezéseket.
-  Tagok kötelezettséget  vállalnak arra,  hogy a  projekt  végrehajtása  során a  hatályos  jogszabályok 
rendelkezései  szerint  járnak  el,  így  különösen  figyelembe  veszik  a,  mindenkor  hatályos 
közbeszerzésekről szóló törvény előírásait.
- Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt előírtak szerint működtetésére (folyamatos 
üzemeltetés biztosítására).

3.) Szervezeti, gazdasági, jogi területen:

- Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész, a járulékos költségek és a Társulás működési költségeinek 
biztosítására; továbbá kötelezettséget vállalnak
- A projekt kidolgozására;
- A támogatás megszerzése feltételeinek biztosítására;
-  Közbeszerzési  eljárások  kiírására,  az  eljárás  lefolytatatásában  közreműködésre,  a  megkötött 
szerződések ellenőrzésére;
- Szolgalmi jogok megszerzésére, biztosítására;
- Minőségbiztosítási követelmények érvényre juttatására;
-Tájékoztató, informáló lakossági  fórumok szervezésére,  a közösségi  tájékoztatás dokumentálására, 
civil szervezetek bevonására;
-  Tervezési  és  építési  feladatok  közbeszereztetésében,  engedélyek  megszerzésében  való 
közreműködésre;
- A projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselésére (ha az nem támogatható a 
támogatási forrásból);
- Szakértői munka koordinálására;
- Monitoring tevékenységre a projekt megvalósítása folyamán.

4.) Tagok műszaki területen kötelezettséget vállalnak:

- helyszín előkészítésre és építésre;
- együttműködésre a kivitelező(k)kel;
-  az  ún.  mérnöki/műszaki  ellenőrzést  biztosító,  projektmenedzseri,  szakértői,  építési  és 
eszközbeszerzési szerződések megkötésére;
- műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követésére;
- megrendelői/megbízói jogok gyakorlására, műszaki átadások-átvételek felügyeletére, megvalósulási 
dokumentáció átvételére;
- a projekttel összefüggő egyéb felmérésekben, műszaki megoldásokban és szervezési feladatokban 
való részvételre;
- a projekt megvalósulása után a projekt keretében kialakított rendszer tulajdonjogi rendezésére.

B)

A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE

1.)  A Társulás  tagjai  az  Mötv.  41.  §  (4)  bekezdésében kapott  felhatalmazással  élve,  a  Társulásra 
ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett – a projektre vonatkoztatottan, 
az alábbi feladat- és hatásköröket:

A Társulás az Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott víziközmű szolgáltatási – azon 
belül  víziközmű-fejlesztési  -  helyi  közszolgáltatási,  valamint  a  Vgtv.  (2)  bekezdés  b)  pontjában 
meghatározott,  és a Vksztv.  által  a  Tagönkormányzatok  ellátási  felelősségébe utalt  önkormányzati 



feladatok  körében  a  projekt  megvalósítására  irányuló  tevékenységet  a  jelen  megállapodásban 
meghatározott közigazgatási területen alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel, 
az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi.

A Társulásnak nem célja a megvalósított létesítmények üzemeltetése, mert víziközműnek tulajdonosa 
nem lehet.

2.)  A Társulás tevékenysége: 

Szakágazat:
841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása

Alap szakfeladatok 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
429100 Vízi létesítmény építése
700000 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A Társulás tevékenységi körébe a KSH TEÁOR ’08 szerint a következők tartoznak:

37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
42.21’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91’08 Vízi létesítmény építése
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

3.) A Társulás a KEOP projekt megvalósítása során, ellátja a projektgazdai feladatokat.

III.
A TÁRSULÁSI TAGSÁG

A)
A TÁRSULÁSI TAGSÁG KELETKEZÉSE

1.) Azon önkormányzatok tagsági viszonya, akik a Társulási megállapodást aláírják, a megállapodás 
aláírásával keletkezik.

2.) A Társuláshoz bármely,  a projektben érdekelt önkormányzat is csatlakozhat. A társuláshoz való 
csatlakozásról az Mötv. 89.§ (2) bekezdése alapján, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat 
hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni.

3.) A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó önkormányzat

a.) elfogadja a Társulási megállapodást, és a társuló tagönkormányzatok között, a projektre vonatkozó 
egyéb  szerződés(ek)  tartalmát,  esetlegesen  a  Társulásban  részvétele  kapcsán  támasztott  egyéb 
követelményeket;

b.)  elismerje  magára  nézve  kötelezően  a  Társulási  Tanácsnak  a  csatlakozásáig  már  meghozott 
határozatait;

c.)  számára  a  társuló  önkormányzatok  (a  korábbi  Tagok)  képviselő-testületei  minősített 
szavazattöbbséggel meghozott döntéseikkel a csatlakozást megengedjék;



d.) eleget tegyen a vagyoni (pénzügyi) hozzájárulási kötelezettségének, illetve kötelezettséget vállaljon 
az önkormányzati önrésze és egyéb fizetési kötelezettségei teljesítésére.
 
4.) A csatlakozni kívánó tag a csatlakozási szándékáról értesíti a Társulási Tanácsot, és azt a Társulási 
Tanács képviseletében a Társulási Tanács elnökének jelentheti be. A bejelentéshez csatolni kell az 
önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz való csatlakozásra és a Társulási megállapodás, a 
Tagok  közötti  egyéb  szerződés(ek),  valamint  a  Társulási  Tanács  már  meghozott  döntéseinek 
elismerésére, az előírt pénzügyi kötelezettségek vállalására vonatkozó döntését.

5.) A csatlakozás elfogadásáról a társuló önkormányzatok képviselő-testületei egyenként jogosultak 
dönteni, minősített szavazattöbbséggel.

6.)  A csatlakozást  elfogadó vagy elutasító  tagi  döntéseket  a  Társulási  Tanács  elnöke  –  az  utolsó 
képviselő-testületi döntést követően – közli a csatlakozni kívánóval.

7.) Az Mötv. 89.§ (1) bekezdésének eltérést engedő rendelkezése alapján a Tagok úgy szabályozzák a 
csatlakozás időpontját,  hogy a csatlakozni  kívánó az elfogadó döntés kézhezvételétől  számított  30 
napon belül jogosult a Társuláshoz csatlakozni.

8.)  A csatlakozási  szándéka fenntartásáról  a  csatlakozni  kívánó önkormányzat  a  Társulási  Tanács 
elnökét a 7. pontban megjelölt határidőn belül írásban értesíti.

B)
A TÁRSULÁS TAGJAINAK ÁLTALÁNOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.) A Társulás tagjának kötelessége, hogy a Társulási megállapodásban, a társuló tagönkormányzatok 
között,  a  projektre  vonatkozó  egyéb  szerződés(ek)ben,  illetve  a  Társulási  Tanács  határozataiban 
meghatározott  kötelezettségeinek  eleget  tegyen,  a  projekttel  kapcsolatos  feladatait  és  pénzügyi 
kötelezettségeit határidőben teljesítse.

2.)  A  Társulás  Tagjának  kötelessége,  hogy  a  Társulás  munkáját  segítse,  és  a  Társulás  céljának 
eléréséhez a tőle elvárható támogatást nyújtsa.

3.)  A  Társulás  Tagjának  kötelessége,  hogy  megadja  azokat  az  információkat,  és  a  Társulás 
rendelkezésére  bocsássa  azokat  a  dokumentumokat,  amelyek  a  Társulás  céljának  eléréséhez,  a 
Társulás működéséhez szükségesek.

4.) Ha a Társulási Tanács döntéséhez a társult Tagok képviselő-testületeinek a határozata szükséges, 
akkor a döntéshez szükséges előterjesztést valamennyi tag köteles saját képviselő–testületének soron 
következő ülésére előterjeszteni, és a döntésről a Társulási Tanács elnökét értesíteni.

5.) A Társulás tagjának jogában áll a Társulási Tanácsban – képviselője útján – szavazati joggal részt 
venni.

6.) A Társulás tagjának jogában áll a Társulás által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni.

C.)
A TÁRSULÁSI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

1.) A társulási tagság megszűnik:

a.) a Tag kiválásával,
b.) kizárással,
c.) a Társulás megszűnésével.



A Tagok kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy elfogadják  a  felmondással  és  kizárással  kapcsolatos 
felelősségi szabályokat.

2.) A Tag a Társulásból az adott év december 31. napjával válhat ki. Az Mötv. 89.§ (2) bekezdése 
alapján  a  kiválásról  szóló  minősített  többséggel  meghozott  döntést  –  ha  törvény  eltérően  nem 
rendelkezik - a Tag képviselő-testülete legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és erről a 
Társulási Tanácsot  értesíteni.  A Társulásból  kiváló Tag a kiválásról  szóló döntése meghozatalakor 
köteles  figyelembe  venni  a  projekt  megvalósítás  támogatására  vonatkozó támogatási  szerződésben 
foglaltakat.

Tekintettel arra, hogy a Társulás meghatározott cél megvalósítására jött létre, Tagok vállalják, hogy a 
törvényben  biztosított  kiválási  jogukkal  csak  tényleges  és  alapos  indokok  alapján,  a  Társulási 
Tanáccsal, a kormányhivatallal és a közreműködő szervezettel történt egyeztetést követően élnek.

Tagok tudomásul  veszik,  hogy a Társulásból  kiváló Tag által  fizetendő önrész és egyéb pénzügyi 
kötelezettségek összege a Társulás velük szembeni jogszerű követelése, amelyet a Társulás minden 
esetben érvényesíteni fog.

A  kiváló  tag  köteles  a  felmondásával  a  Társulásnak  okozott  kár  teljes  körű  megtérítésére.  Ezen 
kártérítési felelősséget a Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a kiválással összefüggő kárra 
és hátrányos jogkövetkezményekre vonatkoztatják, amelyet a további Tagok elszenvedni kénytelenek.

A kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a már befizetett önrészt a Társulástól nem követelheti vissza.

3.)  A  Társulás  tagját  a  Társulási  Tanács  minősített  többséggel  meghozott  döntésével  hozott 
határozatával  a  Társulásból  a  naptári  év  utolsó  napjával  fontos  okból  kizárhatja,  ha  a  Tag  a 
megállapodásban meghatározott valamely lényeges kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és 
azt ismételt  felhívás ellenére sem pótolja,  és ha a Társulásban részt vevő képviselő-testületek több 
mint fele minősített többségű határozatba foglalja elhatározását.

A kizárásról  szóló  határozat  meghozatala  előtt  a  Társulási  Tanácsnak  az  érintett  Tagot  meg  kell 
hallgatnia.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a Tagi kiválás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az esetben 
sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb fizetési kötelezettsége alól.

4.) A jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól. A Társulást a Tagok a 
projekt megvalósítására hozzák létre. Jelen megállapodás a projekt befejezését követő, illetve (ha ez 
időben később történne) az utolsó létesítmény érdekelt Tagnak való átadása napját követő 90 napig 
van hatályban, kivéve
- a Tagoknak a projekt fenntartására irányuló együttműködési kötelezettségét és vállalásait, amelyek a 
Társulás megszűnése után is hatályban vannak, és
-  az  olyan  kötelezettségvállalások  alkalmazását,  amellyel  kapcsolatos  feltételek  a  létesítmények 
jogszabályban meghatározott élettartamáig érvényesek, valamint 
- a jelen megállapodásból folyó igények érvényesítését, amelyet semmilyen tekintetben nem korlátoz a 
megállapodás hatályának, illetve a Társulásnak a megszűnése.

A Társulás megszűnik, ha
- Társulás  Tagjai  az  Mötv.  88.§  (2)  bekezdése  szerinti  (minősített  többséggel  meghozott) 

döntéssel elhatározták a Társulás megszűntetését;
- Tagok száma egy Tagra csökken,
- bíróság jogerős döntése alapján 
- jelen a megállapodásban meghatározott időtartam elteltével, vagy törvényben meghatározott 

megszűntetési feltétel megvalósul,
- a törvény erejénél fogva.



A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával egymással elszámolni kötelesek. A 
felosztott  vagyont  természetben a jelen megállapodásban adott  tulajdonra tulajdonosként  megjelölt 
Tag részére kell kiadni. A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok vagyoni 
hozzájárulásuk  arányában  (Kaba  37,71  %,  Báránd  41,  65  %,  Tetétlen  20,  64%)  tartoznak 
felelősséggel.

IV.
A TÁRSULÁS SZERVEZETE

1.) A Társulás szervei:

a.) a Társulási Tanács
b.) a Társulási Tanács elnöke és alelnöke
c.) Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szervezet
d.) projektirányító szervezet
f.) felügyelő bizottság
g.) kapcsolattartó-gesztor

Tagok  elfogadják,  hogy  a  KEOP  projekt  támogatási  kérelmezési  eljárásért,  valamint  a  projekt 
végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás el. A projektgazda tudomásul 
veszi,  hogy  valamennyi  –  a  pályázati  projekt  elnyerése,  illetve  megvalósítása  szempontjából 
érdeminek minősíthető, illetve a Tagok által megjelölt – kérdésben a mindenkor hatályos közösségi és 
hazai jogszabályokban, a támogatási szerződésben és a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles 
eljárni  és  a  megtett  lépésekről  utólag  a  Társulási  Tagoknak  beszámolni  köteles.  Azon 
jognyilatkozatokat,  amelyeknek következtében a Társulás tagjai  számára a támogatási  szerződéstől 
eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg.

A)

A TÁRSULÁSI TANÁCS

1.) A Társulási Tanács a Társulás közös döntést hozó szerve.

Az Mötv. 94.§ (1) bekezdése alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási 
Tanácsot a társult önkormányzatok (Tagok) képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. Tagok 
megállapodnak  abban,  hogy  a  Társulási  Tanácsban  a  Tagok  képviselőjeként  a  polgármestereket 
delegálják.  A társult önkormányzat szavazati arányát a Társulási Tanácsban a vagyoni hozzájárulása 
alapján kell megállapítani.

2.) A Társulási Tanács gyakorolja a Társulási megállapodásban meghatározott feladat-és hatásköröket. 

3.) A Társulási Tanács hatáskörébe tartozik különösen:

a.)  a  Társulás  éves  munkatervének,  költségvetésének  elfogadása;  a  költségvetés  első  félévi, 
háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,,

b.) a Társulás belső szabályzatainak kialakítása, elfogadása és módosítása,

c.)  a  Társulási  Tanács elnökének,  alelnökének megválasztása,  esetleges  díjazásának megállapítása, 
visszahívása,

d.)  bizottság(ok)  esetleges  alakítása  az  Mötv.-ben  foglaltak  alapján,  a  Tanács  munkaszervezeti 
feladatai (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) feltételeinek meghatározása,,



e.)  működési  hozzájárulás  és  a  Tagokat  terhelő  egyéb  pénzügyi  kötelezettség  megállapítása,  a 
Tagoknak a Társulással szembeni fizetési kötelezettsége mértékének és arányának meghatározása, a 
hatáskörbe  utalt  pénzeszközök  felhasználásáról  döntés,  szükség  szerint  szakértői  vélemények 
figyelembe vételével;

f.)  a  tag  kizárása  és  a  Társulás  megszűnésének  elhatározása,  amely  valamennyi  Tag  képviselő-
testületének minősített többségű határozata esetén lép hatályba,

g.)  a  Megállapodásban  megfogalmazott  célok  megvalósításának  áttekintése,  stratégiai  célok 
meghatározása,

h.) annak a keretösszegnek, illetve ügyletkörnek a meghatározása, amelyen belül a Társulási Tanács 
elnöke az ülés hozzájárulása nélkül köthet szerződést,

i.) a projekt megállapodás szerinti megvalósulásának, időbeli előrehaladásának elemzése és értékelése,

j.) a Tagok közötti esetleges vitás kérdések megtárgyalása, állásfoglalás kompromisszum érdekében, 
illetve a végrehajtás során felmerülő egyéb problémák körében,

k.) minden olyan kérdés, amelyet a Társulási Tanács ülése a napirendjére tűz..

A  Társulási  Tanács  rendszeres  ülésein  figyelemmel  kíséri  a  projekt  előrehaladását,  valamint 
megvitatja azon egyéb dokumentumokat, amelyeket az Elnök és a hivatali, illetve projekt végrehajtó 
szervezet alapvetőnek és Tagok közös érdekét érintőnek minősít.
 
4.)  A  Társulási  Tanácsot  a  társult  önkormányzatok  polgármesterei  alkotják,  akiket  a  képviselő-
testületük delegált.

Amennyiben a polgármester személyében változás következik be, úgy e változásról a Tag a Társulási 
Tanács  elnökét  köteles  haladéktalanul  tájékoztatni.  A  Tagot  képviselő  személyében  bekövetkező 
változás a Társulási megállapodás módosítását nem igényli.

5.) A Társulás Tagja írásbeli meghatalmazással a képviselő akadályoztatása esetére helyettes képviselő 
útján is gyakorolhatja a szavazati  jogát.  A meghatalmazást legkésőbb a Társulási Tanács ülésének 
megkezdéséig köteles a Tag a Társulási Tanács elnökének átadni.

6.) A Társulási Tanács tagjai az általuk képviselt képviselő-testületeknek kötelesek évente legalább 
egyszer, szükség szerint többször is, beszámolni a társulásban végzett tevékenységükről. 

7.) A társult önkormányzat szavazati arányát a Társulási Tanácsban a vagyoni hozzájárulása alapján 
kell  megállapítani. Felek megállapítják, mivel a Társulásnak alapításakor három tagja van. Alapító 
Tagok szavazati aránya Kaba 37,71 %, Báránd 41, 65 %, Tetétlen 20, 64%.

8.) A Társulási Tanács a Társulási megállapodás aláírásakor tartja meg alakuló ülését. 

9.)  A  Társulási  Tanács  akkor  jön  létre,  ha  az  alakuló  ülésén  a  megalakulását  kimondta,  és 
megválasztotta a tisztségviselőket.

10.)  A  Társulási  Tanács  évente  legalább  kétszer  ülésezik,  a  mérleg  elfogadásakor  és  a  tárgyév 
lezárásakor. Egyebekben Társulási Tanács üléseit szükség szerint tartja.

11.) A Társulási Tanács ülésének összehívását a Társulási Tanács bármely tagja indítványozhatja a 
Társulási Tanács elnökénél.



A  Társulási  Tanács  ülésének  összehívását  a  Társulási  Tanács  Elnökénél  a  kormányhivatal  is 
kezdeményezheti,  ha  törvényességi  kérdések  megtárgyalása  a  Társulás  törvényes  működésének 
biztosítása  érdekében  indokolt.  Az  Mötv.  135.§  (2)  bekezdéséből  következően,  ha  az  Elnök  a 
kormányhivatal  ilyen  javaslatának  15  napon  belül  nem  tesz  eleget,  a  Társulási  Tanács  ülését  a 
kormányhivatal hívja össze. Az ülés összehívása során a kormányhivatal eltérhet a Társulás szervezeti 
és működési szabályzatában meghatározott szabályoktól.

12.) A Társulási Tanács ülését a Társulási Tanács elnöke hívja össze. A Társulási Tanács elnökének 
akadályoztatása esetén az alelnök, annak akadályoztatása esetén az ülést bármely tag összehívhatja.

13.) Az ülés összehívására vonatkozó meghívót legalább az ülés kitűzött időpontja előtt 15 nappal kell 
megküldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, és mellékelni kell hozzá – 
amennyiben vannak - a napirendi pontokhoz kapcsolódó előkészítő anyagokat, írásbeli előterjesztést. 
Aki a Tagok részéről kéri a meghívót és az ülés anyagait, részére elektronikus úton is kell küldeni.

14.) Az ülést a Társulás székhelyére kell összehívni, de a Tagok más ülés helyszínt is kijelölhetnek.

15.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen a szavazatok felével rendelkező képviselő 
jelen van.

16.)  Amennyiben  az  ülés  határozatképtelen,  úgy  újabb  ülést  kell  összehívni  az  eredeti  ülés 
meghívójában előre meghatározott időpontra, illetve helyre.

17.)  Az ülésen a  tagok képviselői  nyílt  szavazással  döntenek a napirendben jelzett  kérdésekben a 
szavazati arányok megállapításával.

Napirenden kívüli kérdésben határozat csak akkor hozható, ha az ülésen valamennyi tag képviselője 
jelen van, és az adott kérdésben a határozathozatalhoz valamennyi képviselő hozzájárul.

18.) A határozati javaslat elfogadásához valamennyi szavazásra jogosult Tag több mint felének igen 
szavazat szükséges.

19.) A Tanács ülésére - szükség szerint - meg lehet hívni a projekttel  foglalkozó szakértőket és a 
projekt felelőseit. A Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek 
meghívását.  Ezen személyek  az ülésen részt  vehetnek,  a napirendi  pontokhoz hozzászólhatnak,  de 
szavazati joggal nem rendelkeznek.

A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

20.)  Az  ülést  a  Társulási  Tanács  elnöke,  annak  akadályoztatása  esetén,  az  alelnöke,  együttes 
akadályoztatásuk esetén az ülésen jelen lévő képviselők közül a korelnök hívja össze és vezeti.

21.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amelyre  az Mötv. 52.§-a szerinti,  a 
képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy 
a jegyzőkönyvet az ülés elnöke és a Társulási Tanács által a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott 
személy írja alá. 

22.) A jegyzőkönyvet 15 napon belül meg kell küldeni valamennyi tagnak és a kormányhivatalnak. A 
jegyzőkönyv megküldéséről az Elnök gondoskodik.

23.) A Társulási Tanács üléseinek határozatairól folyamatos számozással ellátott  nyilvántartást kell 
vezetni. E nyilvántartásba bármely Tag betekinthet, arról másolatot igényelhet.



24.) A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, végrehajtásuk szervezése érdekében bizottságokat 
alakíthat. Amennyiben a Társulási Tanács ilyen bizottságo(kat)t  alakít,  e bizottság(ok) működésére 
egyebekben az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

25.)  A Társulási  Tanács működésére  -  az Mötv.-ben,  illetve annak felhatalmazása alapján a jelen 
megállapodásban nem érintett kérdésekben - egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni.

B)
A TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKE ÉS ALELNÖKE 

1.) A Társulást az Elnök képviseli. Az Elnököt a Társulási Tanács az Mötv. 95.§ (1) bekezdése szerint 
tagjai közül választja.

2.)  Az  Elnök  önálló  aláírási  joggal  rendelkezik.  Kötelezettségvállalásra  a  Társulás  kiadási 
előirányzatai terhére a Társulás képviseletében a Társulási Tanács Elnöke, vagy a Társulási Tanács 
általa írásban felhatalmazott tagja jogosult (Ávr. 52.§ (8) bekezdés).

3.) Az Elnök felelős a Társulási Tanács ülései által hozott határozatok végrehajtásáért.

4.) Az Elnök a tevékenységéről a Társulási Tanács ülésének számol be.

5.) Az Elnök feladatkörébe tartozik különösen:

a.) az ülés összehívása,
b.) az ülés levezetése,
c.) a tagsági kérelmek átvétele és az ülés elé terjesztése,
d.) a Társulási Tanács munkaszervezeti  feladainak megoldása,  a gesztorral és a projektszervezettel 
való együttműködés..

Az  Elnök  teljes  körű  felelősséggel  tartozik  a  Társulás  jogszerű  tevékenységéért,  a  Társulás 
gazdálkodásáért, nyilvántartási és bevallási kötelezettségei teljesítéséért.

Az  Elnök a  tevékenységét  megbízás  alapján  végzi.  Az  Elnök a  Társulási  Tanács  döntése  alapján 
díjazásban részesíthető.
 
6.) A Társulási Tanács elnökét és alelnökét a Társulási Tanács ülése választja meg a Társulási Tanács 
tagjai közül. 

7.) Az Elnök akadályoztatása esetén az alelnök jár el az Elnök jogkörében. Az alelnökre megfelelően 
irányadóak az Elnökre vonatkozó szabályok

8.) Az Elnök döntéseiről, intézkedéseiről a következő ülésen köteles beszámolni.

9.) Az Elnök tisztsége megszűnik:

a.) a határozott idő leteltével
b.) az Elnök lemondásával,
c.) az Elnök önkormányzati képviselői, illetve polgármesteri minőségének megszűnésével,
d.) az Elnököt adó Tag tagsági viszonyának megszűnésével,
e.) visszahívással.

10.) Az Elnök a tisztségéről bármikor - legalább egy hónapos lemondási idővel - lemondhat.

11.) Az Elnököt a Társulási Tanács ülése bármikor jogosult visszahívni.



C.)
A TÁRSULÁSI TANÁCS MUNKASZERVEZETI FELADATAINAK ELLÁTÁSA

A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a C.) 
pont szerint Kapcsolattartó-Gesztor polgármesteri hivatala látja el.

A Társulás pénzügyi feladatainak elvégzésére teljes munkaidőben 1 fő gazdasági-pénzügyi ügyintézőt 
foglalkoztatható. Az így foglalkoztatott személy bérét és járulékait a Tag önkormányzatok a részükre 
megállapított a költségvetési hozzájárulás arányában (Kaba 37,71 %, Báránd 41, 65 %, Tetétlen 20, 
64%) biztosítják a Társulás számára.

Ezen felül - a Társulási Tanács döntése alapján – további ügyintéző(k) alkalmazására, vagy elkülönült 
adminisztrációs szervezet  kialakítására  a Társulás Elnöke javaslatot  tehet  a Tagoknak.  Tagok arra 
fognak törekedni,  hogy a  Társulás  csak  az  elengedhetetlen  nagyságú  munkaszervezeti  feladatokat 
ellátó személyzettel rendelkezzen és szükség esetén a feladatellátással járó többletfeladatok ellátására 
saját szervezetükből, saját költségükre biztosítanak további munkavállalókat.

A  munkaszervezeti  feladatellátás  működési  rendjét  az  Elnök  alakítja  ki,  a  Társulási  Tanács 
döntéseinek keretei között.

D.)
PROJEKTIRÁNYÍTÓ SZERVEZET

Tagok a projekt előkészítése és megvalósítása irányítási feladatainak ellátására projektirányító (PIU) 
szervezetet hoznak létre a Társulás keretében, amelynek tagjai az alábbi (illetve az ő munkakörüket 
mindenkor ellátó személyek, amely az eredeti feladatkörükbe tartozó munkavégzésnek minősül):

- Szegi Emma polgármester, mint PIU vezető
- Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester, mint PIU vezető-helyettes
- Dr. Kovács Miklós polgármester, mint PIU vezető-helyettes
- Dr. Csabai Zsolt, mint projektmenedzser, és a jogi terület vezetője
- Kaba Város Polgármesteri Hivatalában erre kijelölt személy, mint a műszaki terület felelőse
- Kaba Város Polgármesteri Hivatalában erre kijelölt személy, mint a pénzügyi terület felelőse
- Báránd Község jegyzője, mint a jogi terület felelőse
- Tetétlen Község jegyzője, mint a jogi terület felelőse.

E.)
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Társulás működésének és a projekt végrehajtásának, a beruházás megvalósításának ellenőrzésére a 
Tagok háromtagú Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban: FEB) hoznak létre. Jelölni csak a Tagok 
képviselő-testületeinek tagjai közül lehet. A FEB tagja nem lehet egyidejűleg a Társulási Tanács tagja 
is.  A  FEB  tagjainak  megbízatása  legfeljebb  4  éves  határozott  időre,  illetve  az  önkormányzati 
képviselői megbízatásának megszűnéséig tart.  A FEB tagja ilyen megbízatásának megszüntetéséről 
(visszahívásáról)  –  a  FEB  tag  megbízatásának  lejárata  előtt  –  az  érintett  FEB  tagot  jelölő 
önkormányzat képviselő-testülete dönt. 

A FEB tagjai: 
- Báránd Község Önkormányzatától: egy önkormányzati képviselő
- Tetétlen Község Önkormányzatától: egy önkormányzati képviselő
- Kaba Város Önkormányzatától:egy önkormányzati képviselő

2.) A FEB feladat és hatásköre:



a) a  Tanács,  és  a  Kapcsolattartó-Gesztor  által  végzett  feladatok  eredményének  és 
minőségének ellenőrzése;

b) az ütemezett kivitelezés és a pénzfelhasználás ellenőrzése;
c) a Kapcsolattartó-Gesztor éves beszámolójának előzetes véleményezés;
d) a  Tagok  elé  terjesztendő  jelentések,  beszámolók  vizsgálata,  a  vizsgálat  eredményéről 

beszámoló készítése;
e) a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése.

3.)  A  FEB köteles  az  észleléstől  számított  5  munkanapon  belül  közvetlenül  a  Tagoknak  írásban 
jelezni,  ha  jogszabályba  ütköző  vagy  a  Társulási  megállapodást,  illetve  a  Tagok  érdekeit  sértő 
intézkedést, mulasztást tapasztal.

4.) A FEB első ülésén tagjai sorából elnököt választ. A szervezet üléseit az elnök hívja össze. Az ülés 
összehívására  az  ülés  napját  legalább  nyolc  nappal  megelőzően  írásban,  elektronikus  úton  vagy 
távbeszélő útján küldött értesítéssel kerülhet sor. A FEB ülését bármelyik két tag összehívhatja az ok 
és a cél megjelölésével, ha a bizottság összehívására vonatkozó kérelmüket az elnök nyolc napon belül 
nem teljesíti.

5.)  A  FEB határozatképes,  ha  az  ülésen  legalább  2  tag  jelen  van.  A FEB  határozatait  egyszerű 
szótöbbséggel  hozza.  2  tag  jelenléte  esetén  egyöntetű  szavazat  szükséges.  A  FEB  üléseiről 
jegyzőkönyvet  kell  vezetni,  amelyre  a  Társulási  Tanács  ülésének  jegyzőkönyvére  vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

6.)  A  FEB-t  félévente,  minden  félévet  követő  hónap  15.  napjáig  az  Elnök  tájékoztatja  a  projekt 
(beruházás) állásáról.

7.) A FEB tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek 
feladataikat ellátni. 
 

F.) 
KAPCSOLATTARTÓ-GESZTOR

1.)  Tagok  a  KEOP  pályázati  eljárásának  sikere  érdekében,  valamint  a  későbbiekben  a  projekt 
megvalósulásnak  elősegítése  érdekében a  kapcsolattartó-gesztori  feladatok  ellátásával  Kaba  Város 
Önkormányzatát bízzák meg.

2.) Kaba Város Önkormányzata a Kapcsolattartó-Gesztori feladatok ellátására kötelezettséget vállal. 
Tagok  rögzítik,  hogy  a  Kapcsolattartó-Gesztornál  a  gesztori  feladatok  ellátásával  kapcsolatos 
ügyekben  a  polgármester  jár  el,  aki  egyben  a  Társulás  Elnöke  és  a  PIU  szervezet  vezetője. 
Kapcsolattartó-Gesztor biztosítja a Társulás pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását. A Társulás 
elemi  költségvetése  a  Kapcsolattartó-Gesztor  költségvetésébe  épül  be  azzal,  hogy  a  vonatkozó 
jogszabályi  előírásoknak  megfelelően  a  gazdálkodási  szabályzat  felülvizsgálatra  kerül/t  vagy 
elkülönült pénzügyi nyilvántartás kerül/t bevezetésre..

3.) Feladat és hatásköre: az együttműködés keretein belül, a Társulási Tanács felhatalmazása alapján 
minden feladatot  ellát,  amely az  a  PIU szervezet  munkájának  kiteljesítését  szolgálja,  biztosítja  az 
esetleges munkaszervezet működési feltételeit, a Társulás pénzügyi és gazdálkodási feladatait.

A Társulás a Kapcsolattartó-Gesztor közreműködésével biztosítja a projekt keretében született összes 
dokumentum megőrzését a projekt lezárását követő 10 évig. 

4.) A Kapcsolattartó-Gesztor megbízatása a projekt keretében megvalósuló létesítmények, eszközök 
használatba vételét követően a támogatási szerződésben előírt fenntartási időszak végéig tart.



5.) Amennyiben a Tag a tagdíjfizetési,  vagy a Társulási Tanács által  előírt  pénzügyi  hozzájárulás-
fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát követően, a felhatalmazással történő beszedési 
megbízás lehetőségére történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 
napon  belül  nem  tesz  eleget,  úgy  bankszámlájára  a  Kapcsolattartó-Gesztor  a  pénzforgalmi 
szolgáltatónak adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújt be.

6.)  Amennyiben  a  Tag a  Társulás  által  benyújtott  pályázatok  kapcsán  vállalt  önerő-fizetési,  vagy 
egyéb  a  Társulás  feladatkörébe  tartozó  beruházással,  fejlesztéssel  kapcsolatban  vállalt  fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy bankszámlájára a Kapcsolattartó – Gesztor a fizetési határidőt 
követő 15. naptól felhatalmazással történő beszedési megbízást nyújt be.

7.)  Amennyiben  a  Kapcsolattartó-Gesztor  a  tagdíjfizetési,  a  Társulási  Tanács  által  előírt  pénzügyi 
hozzájárulás-fizetési, a Társulás által benyújtott pályázatok kapcsán vállalt önerő-fizetési vagy egyéb a 
Társulás feladatkörébe tartozó beruházással, fejlesztéssel kapcsolatos egyéb fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy a Társulási Tanács más Tag önkormányzatot jelölhet ki, amely jogosult és köteles 
a Kapcsolattartó-Gesztorral szemben az felhatalmazással történő beszedési megbízás benyújtására.

V.
A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE

1.) A Társulás tagjai a Társulási megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági 
szempontból  ellenőrzik  a  Társulás  működését.  A  Tag  ellenőrzési  joga  független  a  FEB  ilyen 
jogosultságától.

2.) A Társulás működésének ellenőrzésére bármely Tag bármikor, önállóan jogosult. 

Az ellenőrzésre vonatkozó igényt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban a Tag 
köteles  a  Társulás  Elnökénél  írásban  jelezni,  meghatározva  az  ellenőrzés  körét,  és  az  ellenőrzés 
lefolytatásához igényelt dokumentumokat.

3.) A Társulás Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzést végző Tag az általa igényelt 
bármely,  a  Társulás  gazdálkodására  és  működésére  vonatkozó  iratba  betekinthessen,  azt 
megvizsgálhassa.

A Tag a vizsgálat lefolytatásához saját  szakapparátusát igénybe  veheti  vagy ilyen célból szakértőt 
kérhet fel.

4.) A Tag a vizsgálata eredményéről a Társulási Tanácsnak jogosult és köteles beszámolni, és jogosult 
kérni az ellenőrzés tapasztalatai szerint a Társulási Tanács döntését.

VI.
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI RENDJE

1.) A Társulás Tagjai tudomásul  veszik, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogosult, 
jogszabályban megjelölt szervezetek a Társulás és a projekt ügyeit ellenőrizni jogosultak.

A Társulás és a Tagok kötelesek tűrni és elősegíteni a KEOP közreműködő szervezet, a KEOP irányító 
hatóság,  az  Európai  Támogatásokat  Auditáló  Főigazgatóság,,  az  Állami  Számvevőszék,  a  Magyar 
Államkincstár, az Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban 
megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket.

Az  Mötv.  119.§  (2)  bekezdése  előírja,  hogy a  központi  költségvetési,  európai  uniós  vagy egyéb 
nemzetközi támogatásban részesülő társulás köteles a támogatást nyújtó, a támogatás lebonyolításában 
részt vevő és a támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni.



2.) A Társulás felügyeleti szerve: Kaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.) A Társulás belső pénzügyi ellenőrzését
a) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési tevékenység,
b) a belső ellenőrzési tevékenység és
c)  az  a)  és  b)  pontokban  meghatározott  ellenőrzési  tevékenységek  központi  harmonizációja, 
szabályozása  és  koordinációja,  valamint  a  közzétett  módszertani  útmutatók  és  irányelvek 
alkalmazásának ellenőrzése útján kell ellátni.

4.) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a Társuláson belül a Társulási Tanács 
által  folytatott  első  szintű  pénzügyi  irányítási  és  ellenőrzési  rendszer,  amelynek  létrehozásáért, 
működtetéséért és fejlesztéséért az Elnök felelős.

5.)  A  Társulás  belső  ellenőrzésének  kialakításáról  és  megfelelő  működtetéséről  az  Elnök  köteles 
gondoskodni.  A  belső  ellenőrzést  végző  személy  vagy  szervezet  tevékenységét  az  Elnöknek 
közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül az Elnöknek küldi meg.

6.) Egyebekben a Társulás pénzügyi és gazdálkodási felügyeletére az Áht. és az Ávr.  rendelkezései az 
irányadóak.

7.)  A  Társulás  felett  a  megyei  kormányhivatal  törvényességi  felügyeleti  jogot  gyakorol.  A 
kormányhivatal a törvényességi felügyelet körében kezdeményezheti a Társulási Tanács összehívását, 
valamint az Mötv.-ben meghatározott esetben összehívja a képviselő-testület vagy a társulási tanács 
ülését, valamint törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a Társulásra az Mötv.-ben meghatározott 
esetekben.  A  kormányhivatal  törvényességi  felügyeleti  eljárásának  célja  Társulás  működése 
jogszerűségének biztosítása.

8.)  A  Társulási  Tanács  tagjai  a  delegáló  önkormányzati  testületeiknek  beszámolnak  a  Társulási 
Tanácsban végzett tevékenységükről. .

VII.

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

1.)  A  Társulást  harmadik  személyekkel  szemben,  bíróságok  és  más  hatóságok  előtt  általános 
képviseleti jogkörrel az Elnök képviseli. Az Elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az 
alelnök jogosult. 

2.) A Társulást az Elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel írt 
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az Elnök saját nevét önállóan írja 
alá.

VIII.
A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

A) 
A PROJEKT FINANSZÍROZÁSA, A TÁRSULÁS BEVÉTELEI, VAGYONI KÉRDÉSEK

1.)  A projekt finanszírozását  az elnyert  támogatás és a Tagok által  teljesítendő saját finanszírozás 
együttesen biztosítja.

A  projekt  Megvalósítási  Munkáira  vonatkozó  támogatás  összegét  és  elszámolásuk  feltételeit  a 
mindenkor hatályos Támogatási szerződés tartalmazza.



A  közös  beruházás  következtében  létrejövő  létesítmények  megvalósításához  szükséges  saját 
finanszírozást Tagok a jelen Megállapodásban foglaltak szerint biztosítják.

A  saját  finanszírozás  részei:  saját  erő  (azaz  a  beruházási  költségek  támogatásból  nem  fedezett 
hányada), valamint a járulékos költségek.

Tagok a projekt megvalósításának költségeit az alábbiak szerint viselik:

Kaba Város Önkormányzata: 37, 71 %
Báránd Község Önkormányzata: 41,65 %
Tetétlen község Önkormányzata:20,64 %

A fentieken túl a projekttel és a megvalósítandó munkákkal összefüggésben esetlegesen megfizetendő, 
le nem vonható és vissza nem igényelhető ÁFA összege a fenti arányok szerint terheli a Tagokat.

Tagok vállalják az árfolyamváltozásból eredő esetleges különbségeket.

A Társulás a fentiekben meghatározott, a Tagok által projekthez biztosítandó saját erőt (önerőt), az 
esetlegesen  le  nem  vonható  vagy  vissza  nem igénylehető  ÁFÁ-t,  illetve  a  járulékos  költségeket 
elsősorban  az  önkormányzatok  saját  költségvetése,  a  BM  és  az  EU  Önerő  Alapból  igényelt 
támogatással, a Tetétlen-Báránd Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által felveendő 
társulati  hitelből,  a  társulati  tagi  érdekeltségi  hozzájárulásból,  annak  a  Társulattal  kötött  külön 
együttműködési (társberuházói) megállapodásban rögzített feltételek melletti átvétele útján biztosítja.

Tagok  kötelesek  a  projekt  megvalósításához  szükséges  minden  területi,  lakossági,  valamint  a 
szükséges további adatok szolgáltatására.

2.) A Társulás vagyona/bevétele elsősorban a tagok által a Társulás rendelkezésére bocsátott vagyoni 
eszközökből áll.

A Társulás induló vagyona 1.000.000,-Ft amelyet a tagok vállalt vagyoni hozzájárulásuk arányában 
bocsátanak a Társulás rendelkezésére akként,  hogy kötelezettséget  vállalnak arra,  hogy a  Társulás 
bankszámlájának  megnyitása  után,  az  arról  szóló értesítés  kézhezvételét  követő  15  napon belül  a 
hozzájárulásukat a bankszámlára átutalják.

A Társulás a Tagok által alapításkor átadott vagyonnal nem rendelkezik. A Társulás működés során 
keletkezett saját vagyona és annak szaporulata a Társulást illeti meg. 

A beruházás útján megvalósuló létesítmények a beruházás folyamán a Társulás vagyonába kerülnek, a 
létrehozó  önkormányzati  Tagok  tulajdoni  hányadának  meghatározásával.  A  megosztás  alapja  a 
csatornahálózat  vonatkozásában  a  településre  jutó  tényleges  beruházási  költség,  a  tisztítótelep 
vonatkozásában pedig az érintett településekre eső keletkező szennyvíz mennyisége. 

A Tagok vagyoni hozzájárulásának mértéke: Báránd 41,65 %, Kaba: 37, 71 %, Tetétlen: 20,64 %. A 
Tagok tulajdoni hányada a létrejövő társulási tulajdonban: Báránd 41,65 %, Kaba: 37, 71 %, Tetétlen: 
20,64 %. 

A  Társulás  a  víziközművek  megvalósítását  követően  azok  tulajdonosa  nem lehet,  hanem köteles 
szerződéssel az ellátásért felelős Tagi Önkormányzatok tulajdonába adni a fenti vagyoni hozzájárulás 
arányainak  szem  előtt  tartásával.  A  beruházás  megvalósítása  után  tulajdonközösségbe  kerülő 
víziközműveknél a tulajdonközösség képviseletében Kaba Város jár el.. 

3.)  A  Társulási  Tanács  ülése  jogosult  a  Tagok  számára  további  befizetési  kötelezettséget 
meghatározni, és megjelölni az egyes Tagok hozzájárulásának mértékét.



Eltérő megállapodás  hiányában,  a Társulás  költségeihez való hozzájárulás  a  Tagokat  a beruházási 
hányadok arányában terheli.

4.)  Ha  a  Társulás  gazdálkodása  veszteséges,  úgy a  Társulási  Tanács  határozata  nélkül  is  köteles 
minden Tag – a beruházási hányadok arányában - a veszteség fedezéséhez szükséges hozzájárulást az 
Elnök felhívására a Társulás számlájára, a felhívásban megjelölt határidőben befizetni.
 
5.)  A Társulás  vagyoni  eszközeit  növeli  a  saját  egyéb  bevétele  (ha  van),  a  Társulás  által  elnyert 
további támogatás és a Társulásnak tett felajánlások.

6.) A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei között számolandóak el.

B/
A PROJEKT ÜZEMELTETÉSE

1.) Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak és a KEOP projekt 
pénzügyi költséghaszon-elemzése (CBA) szerinti üzemeltetésére, az alábbiak szerint

A Társulás a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 88.§-a szerint – a 86.§ (1) bekezdés j) és k) pontja 
tekintetében  –  az  áfa  hatálya  alá,  a  törzskönyvi  nyilvántartásba  vétel  kérelmezésével  egyidejűleg 
bejelentkezett. A fejlesztés megvalósítása során a Társulás beruházóként jár el, a beruházási számlák a 
Társulás nevére szólnak így az Áfa tv. 120. §-a alapján, abban a mértékben, amilyen mértékben az 
adóalany  –  ilyen  minőségében  –  a  terméket,  szolgáltatást  adóköteles  termékértékesítése, 
szolgáltatásnyújtása  érdekében  használja,  egyéb  módon  hasznosítja,  jogosult  arra,  hogy  az  általa 
fizetendő adóból  levonja azt  az adót,  amelyet  termék beszerzéséhez,  szolgáltatás igénybevételéhez 
kapcsolódóan  egy
másik adóalany rá áthárított; termék beszerzéséhez – ideértve a termék Közösségen belüli beszerzését 
is –, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan fizetendő adóként megállapított. 

A Társulás víziközmű tulajdonjogával nem rendelkezhet.  A KEOP projekt keretében megvalósuló, 
megvalósításra került víziközművek a beruházási szakasz lezárultával – a Támogatási szerződésben 
foglalt feltételek betartása mellett – a Társulás Tagjainak tulajdonába kerülnek a Vksztv. vonatkozó 
rendelkezése (8.§ (4) bekezdés) szerint.

A  Tagi  Önkormányzatok,  a  KEOP  projekt  keretében  megvalósuló  beruházás  a  Társulástól  reájuk 
ruházott  víziközművek  fenntartási  és  üzemeltetési  kötelezettségéről  a  vonatkozó  jogszabályi  és 
támogatási  előírásoknak  megfelelő  hosszú  távú  szerződés(ek)  (bérleti-üzemeltetési  szerződés, 
vagyonkezelési szerződés) megkötésével gondoskodnak. Ezáltal a Tagi Önkormányzatoknál is teljesül 
az Áfa tv. 120. §-ában foglalt kritérium, feltéve, hogy az Önkormányzatok az Áfa tv. 88.§-a szerint az 
áfa hatálya alá – a 86.§ (1) bekezdés j), k) és l) pontja tekintetében – bejelentkeztek, illetve a közös 
tulajdonú rendszert tulajdonközösségben működtetik.

2.)  Tagok  tudomásul  veszik,  hogy  a  megvalósult  műtárgyak  üzemeltetésbe  adása  kapcsán  a 
tulajdonukba  kerülő  víziközművek  üzemeltetésére  vonatkozó  mindenkor  hatályos  jogszabályi 
előírásokat, így különösen elsősorban a Vksztv., valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX.  törvény  egyes  rendelkezéseinek  végrehajtásáról  szóló  58/2013.  (II.  27.)  Korm.  rendelet 
rendelkezéseit kell betartaniuk.

A  2007-2013  programozási  időszakban  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alapból,  az  Európai 
Szociális  Alapból  és  a  Kohéziós  Alapból  származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről  szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a Tagok tudomásul veszik, hogy a támogatással megvalósuló 
közmű  beruházások  támogatásának  feltétele,  hogy  a  támogatással  megvalósuló  létesítmények, 
eszközök működtetését olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje 
a  vonatkozó  EK  irányelveknek  megfelelő  eljárás  lefolytatásával  választ  ki.  A  támogatással 



megvalósuló  víziközmű  vagyon  működtetésére  a  hivatkozott  Korm.  rendeletben  meghatározott 
speciális szabályok vonatkoznak.

A Társulás keretében megvalósult víziközműveket a Tag Önkormányzatok általi átvételét követően 
min. 15 éves üzemeltetési szerződéssel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (4034 Debrecen, 
Hét vezér u. 21, cg: 09-10-000135; adószám: 11150800-2-09) fogja üzemeltetni. 

3.) A megvalósítandó létesítmények környezeti hatásainak mérséklése érdekében az érdekelt Tagok és 
a  majdani  üzemeltető  köteles  ésszerűen  együttműködni  a  környezet  terhelésének  csökkentése 
érdekében. 

C/
DÍJPOLITIKA

A  létrehozott  eszközökhöz  kapcsolódó  szolgáltatások  díjának  meghatározásában  alapelvként  kell 
teljesülnie annak, hogy az adott eszközhöz kapcsolódó mindenkori összes díjtömegnek – a közösségi 
és nemzeti előírásokkal összhangban - a fedezetet kell nyújtania különösen:
- az üzemeltetési, adminisztrációs és karbantartási költségekre,
- az eszközök (valós elhasználódásának megfelelő) amortizációs költségeire,  a közösségi előírások 
szerinti szinten tartására,
- a környezetterhelési díjakról szóló, mindenkor érvényes jogszabályból adódó kötelezettségekre.
- saját finanszírozásának megtérülésére. 

A Vksztv. 65.§ (1) bekezdéséből következően a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját, mint 
hatósági díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével 
a  víziközmű-szolgáltatásért  felelős  miniszter  rendeletben  állapítja  meg.  Az  egyes  miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm.  rendelet  a  nemzeti  fejlesztési  minisztert  nevezi  meg  a  víziközmű-szolgáltatásért  felelős 
miniszterként.

Tagok a  pályázatban előírt  – a támogatott  projekttel  összefüggő -  díjpolitikai  elvárásokat  a  2012. 
január  1-jével  megszűnt  árhatósági  jogkörükre  figyelemmel  kezelik,  és  a  Magyar  Energetikai  és 
Közmű-szabályozási Hivatal felé a víziközmű-szolgáltatói díjelőterjesztések megtételekor – szükség 
szerint – az üzemeltető útján jelzik.

A fogyasztók (lakosság és közületek) részére a csatornahasználati díjat a hálózat üzemeltetője, mint 
víziközmű-szolgáltató számlázza ki.

D/
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA

A  Társulás  pénzeszközeit  a  Kapcsolattartó-Gesztor  önkormányzat  által  meghatározott  egy 
pénzforgalmi  szolgáltatónál  (belföldi  hitelintézetnél)   (fizetési  számlán)  kezeli.  Más  pénzforgalmi 
szolgáltatónál bankszámlát (fizetési számlát) nem nyithat. Társulás számára fizetési számlát a kincstár 
is vezethet.

A  Társulás  gazdálkodására  az  Áht.,  az  Ávr.,  a  Szám.tv.,  továbbá  az  államháztartás  szervezetei 
beszámolási  és  könyvvezetési  sajátosságairól  szóló  249/2000.  (XII.24.)  Korm.  rendelet  előírásai 
alkalmazandók.

A Társulás költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg, amelyet az Áht.-ban meghatározott 
módon kell előkészíteni és elfogadni. A Társulás az Áht. 28.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint elemi 
költségvetést készít. Az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet 6. §-a alapján a 
Társulás  elemi  költségvetése  magában foglalja  a kiadásokat,  bevételeket  és támogatásokat  kiemelt 



előirányzatokon  belül  tételenként  részletezve,  a  Társulás  személyi  juttatásainak  és  létszámának 
összetételét. 

A  Társulás  bevételeivel  és  kiadásaival  kapcsolatban  a  tervezési,  gazdálkodási,  ellenőrzési, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról Kaba Város Önkormányzata (a 
székhely  Kapcsolattartó-Gesztor  Önkormányzat)  Polgármesteri  Hivatala  mint  a  Társulási  Tanács 
munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási 
feladatait Kaba Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el a Társulás és a Polgármesteri 
Hivatal között létrejövő külön megállapodásban és a belső szabályzatokban részletezettek szerint. A 
szakmai  teljesítés  igazolásának  folyamatába  a  nem gesztor  települések  erre  kijelölt  képviselői  is 
bevonásra kerülnek.

Az Áht. 78.§ (2) bekezdése alapján a Társulás a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének 
ütemezéséről likviditási tervet készít.
 
Kötelezettségvállalásra a Társulás képviseletében a Társulási Tanács Elnöke, vagy a Társulási Tanács 
általa írásban felhatalmazott tagja jogosult (Ávr. 52.§ (8) bekezdés).

A  Társulás  nevében  tett  kötelezettségvállalás  pénzügyi  ellenjegyzésére  a  Társulási  Tanács 
munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy általa írásban kijelölt, a 
hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult (Ávr. 55 § (2) bekezdés i.) pont).

IX.
A TÁRSULÁS CÉLJÁT KÉPEZŐ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÉS BIZTOSÍTÉKOK

1.)  Tagok  vállalják,  hogy  a  KEOP  Közreműködő  Szervezet  részére  a  támogatási  szerződésben 
biztosítandó  biztosítékok  és  szerződéses  kötelezettségek  teljesítése  érdekében  együttműködnek, 
vállalják  a  támogatási  szerződésben  igényelt  biztosítékok  nyújtását  és  az  egyedi  biztosítéki 
megállapodások megkötését.  

A megvalósítás során az egyes projektelemeknél jelentkező késedelmekkel, támogatási szerződéstől 
történő  eltérésekkel  (az  ellenőrzések  során  feltárt  hibákkal)  és  a  támogatási  szerződésben  vállalt 
(ellenőrzéstűrési, stb.) kötelezettség megszegésével okozott kárért a kárt okozó Tag teljes mértékben 
felelős.  

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási pályázatban vállaltakat, illetve a támogatási szerződésben és 
mellékleteiben foglaltakat a Társulás útján magukra nézve kötelezőnek fogják tekinteni. Elfogadják, 
hogy  a  támogatást  nyújtó  szervezettel  szemben,  a  Társulás  által  megkötött  támogatási  szerződés 
alapján az azokban lefektetett szempontoknak megfelelően lesznek felelősek.

2.)  Tagok  felhatalmazták  a  Társulást,  hogy  nevükben  és  helyettük  a  KEOP  második  fordulós 
pályázatot benyújtsa, és a támogató szervezettel a támogatási szerződést megkösse, továbbá, hogy a 
megállapodást aláíró valamennyi  Tag nevében jogszerűen eljárjon,  a saját adóalanyisághoz fűződő 
jogokat és kötelezettségeket gyakorolja, nyilatkozatot tegyen, utasítást vegyen át, vagy adjon ki.

3.)  Tagok  a  projekt  végrehajtása  során  biztosítják  a  közösségi  támogatási  rendszer  elvárásainak 
megfelelően a két  horizontális  alapelv,  az  esélyegyenlőség  és  a  fenntartható fejlődés  alapelveinek 
maximális  érvényesítését,  összhangban az Európai Unió Tanácsa az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra,  az  Európai  Szociális  Alapra  és  a  Kohéziós  Alapra  vonatkozó  általános  rendelkezések 
megállapításáról 1083/2006/EK Rendelete 16. és 17. cikkével.  

X.
NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA



1.) A Tag önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A Társulás 
célját képező projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.

2.)  Tagok  kötelezettséget  vállalnak  közvetlenül,  továbbá  saját  szervezeteik  útján,  illetve  civil 
szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi 
jogi  jellegén  túlmenően,  fel  kell  hívniuk  a  lakosság  figyelmét  a  környezetvédelmi  feladatokra,  a 
jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a megállapodás és a Társulás célját 
képező projekt céljáról és előnyeiről.

A Tagok által  jelen  Társulási  megállapodás  keretében  kiépítésre  kerülő  szervezeti  rendszernek  is 
kötelezettsége  a  lakossági  tájékoztatást  szolgáló  munkálatok  elősegítése,  szervezése.  A  Társulás 
nemcsak az írott  és elektronikus média tájékoztatására kötelezett,  hanem arra is,  hogy a projekttel 
kapcsolatos  valamennyi  információ  a  Tagokhoz,  illetve  azok  hivatali  szervezetén  keresztül  a 
lakossághoz eljusson.

3.)  Tagoknak  a  teljes  pályázati,  beruházási  és  fenntartási  időszakban  rendszeres  és  folyamatos 
tájékoztatást  kell  nyújtaniuk  a  településeik  polgárai  számára  olyan  módon  és  formában,  amely 
alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. lakossági fórumok szervezése, 
írott és elektronikus sajtó igénybe vétele, helyi kiadvány megjelentetése, stb.).

4.) A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil 
szervezetek  tájékoztatása  során  a  beruházás  elfogadtatására,  ezáltal  működése  biztonságának 
megőrzésére is.

XI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) A Társulás működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat  kell 
megfelelően alkalmazni.  Tagok tudomásul  veszik,  hogy az önkormányzatok  képviseletére jogosult 
személyek változása esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket..

2.)  A  jelen  Megállapodásban  foglaltak  tartalma  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  rendelkezései  alapján  közérdekű  adatnak 
minősül.

3.) Érvénytelen rendelkezést úgy kell értelmezni, hogy az lehetőleg érvényessé váljon, és a szerződés 
céljának és az aláíró Tagok akaratának megfeleljen. Ha valamely szerződési kikötés érvénytelen, úgy 
az a megállapodás egészének érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek a jelen megállapodást az 
érvénytelen rendelkezés nélkül nem kötötték volna meg.

4.)  A Tag önkormányzatok  képviselő-testületei  között  e  Társulás  működése  során felmerülő vitás 
kérdésekben az illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt..

5.)  A  jelen  megállapodás  a  tárgyát  képező  jogviszonyra  vonatkozólag  a  Tagok  közötti  teljes 
megállapodást  tartalmazza.  A jelen  megállapodás  módosítása  vagy feltételeinek  kiterjesztése  csak 
írásban  és  a  Felek  által  szabályszerűen  aláírt  formában,  minősített  többségű  határozattal  történt 
jóváhagyás után érvényes.

6.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény,  az  államháztartásról 
szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény,  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény,  valamint  a  Polgári 
Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény,  illetve  a  2014.  március  15-étől  hatályos  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.



7.) Aláíró Tagok kijelentik, hogy hatáskörrel rendelkező képviselő-testületeik a jelen megállapodást 
megfelelően előzetesen (minősített  többségű határozattal)  jóváhagyták,  és az  a jelen megállapodás 
aláírását követően a Tagokra nézve érvényes és kötelező.

Kaba-Báránd-Tetétlen, 2013. _______  ___.

Tetétlen Község Önkormányzata Láttam:

képviseletében Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester Almásiné dr. 
Molnár Brigitta jegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 
2013. ______ __

Báránd Község Önkormányzata Láttam:

képviseletében dr. Kovács Miklós polgármester dr. Kiss Gyula jegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 
2013. ______ __

Kaba Város Önkormányzata Láttam:

képviseletében Szegi Emma polgármester dr. Csabai Zsolt jegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem: 
2013. ______ __



2. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy a Múltunk Házával kapcsolatosan Nyíregyházán voltak jegyző úrral az MVH 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kirendeltségén,  ahol a kirendeltség vezető és a projectben 
érintettek fogadták őket. Megerősítették a tájékoztatásban foglaltakat, felhívták a figyelmet az 
elkövetkezendő időszakban bekövetkező monitoring eljárásra, valamint  kilátásba helyezték 
ill.  említést  tettek  arról,  hogy  szabálytalansági  eljárás  keretében  elképzelhető,  hogy 
vizsgálódni fognak. Sajnos jó hírekkel nem tud szolgálni. 
Szeretné megemlíteni, és részben kikéri magának azt a levelet, amelyet Bihari Horvát László 
a napokban hozzá eljutatott, rávetítette a Képviselő- testületre azt a dolgot, amiről mindenki 
tud. A visszavonással egyidejűleg a közgyűjtemény várhatóan el fog kerülni és egy másik 
múzeum fennhatósága alá fog kerülni. 
Úgy gondolja, több alkalommal elhangzott a testületi ülésen, és kérdésként is felmerült hogy 
milyen  következménnyel  járhat  az  önkormányzat  szempontjából  az  engedély  beadása. 
Jegyzőkönyvben nyilatkozta Bihari-Horváth Úr, hogy ez a kérelem bármikor visszavonható 
semmilyen  jogkövetkezménnyel  nem  jár.  Ehhez  képest  csütörtökre  kapott  államtitkár-
helyettes  asszonytól  egy  időpontot,  és  abban  az  ügyben  tárgyalnak  hogy  ne  vigyék  el 
Bárándról az eddigi gyűjtemény darabjait.  
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Ez nem a hatóság félrevezetése? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tegnap  arról  beszélgettek,  hogy  ez  milyen  formában  és  érdekből  történhetett,  de  a 
számonkérő  levelet,  amit  Bihari-Horváth  László  a  Kulturális  Bizottságnak  küldött  kikéri 
magának. Azt a jogszabályi  hivatkozást,  amit meghivatkozott,  azt el kellett volna mondani 
azon  a  testületi  ülésen,  amin  döntött  a  Képviselő-  testület.  Rá  is  kérdezett,  hogy milyen 
következményekkel járhat ez és erről nem nyilatkozott. 
Az  államtitkár  helyettes  asszony  azt  mondta,  hogy  próbálnak  segíteni,  az  biztos,  hogy 
mindazok az eszközök amik leltárba kerültek azok el fognak kerülni egy másik múzeumhoz. 
Nem tudja ezt a lakosság felé, azok az emberek felé akik ezt összegyűjtötték, hogyan fogja 
tudni kommunikálni ez a két ember. Inkorrektnek tartja ezt a dolgot. 
Volt egy javaslata a felfüggesztéssel kapcsolatban Bihari Horváth Lászlónak, de továbbra is 
fenntartja, hogy a visszavonáson kívül nem kell másban gondolkodni. 
Másik javaslata az volt, hogy adják oda egy civil szervezetnek az üzemeltetést ill. Muzeális 
Kiállítóhely létrehozásának jogát. Ezt nem tartja célszerűnek.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ha átadnák, mit jelentene, min változtatna, módosítana?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Részben  az  MVH  felé  sem  felelnének  meg.  Többször  rákérdeztek  az  MVH-nál,  hogy 
mondjanak egy jogi keretet,  hogy milyen formában kellene üzemeltetni? Az volt a válasz, 
hogy az önkormányzatnak kell fenntartania, nem kell hozzá működési engedély, jogi keret. 
Megerősítették,  hogy  funkcióváltást  eredményez  Muzeális  Intézmény  létrehozása. 
Kellemetlen  volt  és  ezzel  nem  számoltak,  azzal  vádolták  őket  hogy  normatíva  csalással 
akarnak élni, ugyanis a muzeális intézmény fenntartására külön normatívát ad az állam. Mivel 
ez támogatott és pályázati pénzből valósult meg 5 évig erre nem lehet támogatást igényelni.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Mi lehet ez az épület, tájház?



Dr. Kovács Miklós polgármester
A pályázat  célja,  egy olyan objektum létrehozása melynek alapvető jellemzője a komplex 
értékmegőrzés és közvetítés lenne. Helyet kapnának, információs központ, turisztikai bázis, 
időszakos  és  állandó  kiállítások,  előadások  és  konferenciák.  Mivel  nem  megosztható  az 
ingatlan  és  nincs  rá  lehetőség,  a  muzeális  intézmény  csak  az  időszakos  és  állandó 
kiállításoknak felelne meg. Nem komplex feladatellátás. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Egy szempont  vezérelte  őket,  a  pályázati  lehetőség  megkeresése.  Az elmondottak  alapján 
akkor úgy tűnt, hogy ilyen módon van lehetőség pályázat benyújtására. Sajnálják nagyon. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hogyan lehet működtetni úgy ezt az épületet, hogy feleljen meg a pályázati feltételeknek ill. a 
fenntartási  feltételeknek.  Koroknai  Bélának  semmilyen  érdeke  nem fűződött  hozzá,  az  az 
ember  a  faluban,  aki  szívéből  csinálja  a  dolgokat.  Félre  kell  tenni  kik  vagyunk,  azt  kell 
értékelni  valakiben  mit  tesz  az  asztalra.  Nagyon  irritálja,  hogy  azt  nézik  kivel  volt,  van 
konfliktusa, ez senkit nem érdekel. Az a lényeges, hogy mit tett és ebből próbálják kihozni 
jogilag hogyan tudja Béla vezetni azt a házat és mi lehet abból a házból. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tiszta lelkiismerettel mondja, hogy mindenre felhívta a figyelmet, azt gondolja elhamarkodott 
döntést hozott a Képviselő- testület.  Ebben a formában, ahogy eddig működött továbbra is 
tudott volna működni.
Kiss Gyuláné képviselő 
Abban  gondolkodtak,  ha  valamilyen  pénzforráshoz  juthatnának,  akkor  abból  meg  tudnák 
oldani  a működtetését.  Hitelesnek találta  ennek az embernek a véleményét,  aki hozzáértő, 
megoldási javaslatokat küld, azt gondolja, hogy a kommunikáción alapszik az egész. Az a 
gyűjtemény, ami létrejött, a Bárándi embereké, bemegy, és ki fogja vinni. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Büntetőjogi felelősséget von maga után. Azzal, hogy katalogizálták, állami tulajdonba került. 
Felvetése,  ne szaladjanak bele  hasonló dolgokba ahol  külsős együttműködések  vannak.  A 
jogszabály nem ismerete nem fog felmenteni a jogi következményektől. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igazat ad Dr. Úr -nak. Ezért is esett rosszul az a levél, mert már most a Képviselő- testületen 
van  az  a  teher,  hogy  a  lakosság  felé  ezt  kommunikálja.  A  lakosság  által  összegyűjtött 
értékeket átadják az államnak. Ezért nem fogja a felelősséget vállalni. Erre fel kellett volna 
hívnia a figyelmet Bihari Horváth Lászlónak nem most hanem már az elő ülésen. 
Jegyző úr mondta, hogy 2,5 év fenntartási kötelezettség után ugyanez a következmény lett 
volna.  Tisztázva  volt  ez  a kérdés el  lett  mondva milyen  szolgáltatásokat  nyújt  a Múltunk 
Háza,  nincs  rá  lehetőség  funkcióváltást  eredményez.  Az  MVH egy  állami  szerv,  aminek 
kötelezettségei vannak, köt bennüket egy szerződés és ha nem azt teljesítik szerződésszegést 
követnek  el.  Felhívták  a  figyelmet  a  levél  második  felében  a  monitoring  eljárásra  és 
szabálytalansági eljárás megindítása lehetséges. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Azzal hogy bejegyezték bizonyítható a szabálysértés? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jogellenes állapot áll fenn.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Visszafizetési kötelezettség is származhat ebből?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen lehetséges. Ha visszavonjuk a jogellenes állapot 3 hétig fennállt. Ez a minisztériumnál 
bizonyítható.



Dr. Kovács Miklós polgármester
Csütörtökre kaptak időpontot a minisztériumba. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Mi a megoldás?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Helyes amit az úriember írt, meg kell keresni a Muzeális Intézményt aki átveszi és azzal lehet 
egyezkedni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nem tartja valószínűnek, hogy megfogják és elviszik.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Letétbe helyezik. A minisztérium fogja kijelölni hogy hova kerüljön. Ha valaki már nem 
szeretné itt tartani a tárgyait, nem teheti meg, hogy elviszi, mert állami tulajdonba került. 
A legnagyobb probléma az írógépek lesznek. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ami a Múltunk Házába bekerült nem százezres vagy milliós értékek. Van, aki csak kiállításra 
adta oda és van, aki örökre. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Ki fogja közölni ezt az emberekkel?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Úgy gondolja ez rájuk vár. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az állami tulajdon az biztos. Az MVH nem állásfoglalást adott, hanem tájékoztatást a 
fennálló helyzetről, tényeket közölt.
Erdős Zsolt képviselő
Mit lehet intézni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hogyan lehet megszüntetni úgy az intézményt, hogy konkrét indoka legyen. Próbálja elérni, 
hogy egy olyan indokot találjanak, amivel vissza lehet vonni a kérelmet. Megállapodást kell 
kötni egy múzeummal, az olyan múzeum legyen, aki letétbe adja, és ehhez hozzájárul a 
minisztérium. Ne kerüljön el innen ez a gyűjtemény. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ez mit jelenthet nekünk? Működhet tovább?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Letétbe helyezik. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
7-es bekezdést nem tudja értelmezni. Mit jelent?
Dr. Kiss Gyula jegyző
A működési engedélyt visszaadják, egy vizsgálatot folytat le a miniszter.
Kiss Gyuláné képviselő
Mindenkit a jó szándék vezérelt. Megerősítést kaptak a jogi oldaláról, hogy nem lehet 
következménye, amit felvetettek kérdést arra megnyugtató választ kaptak. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt a tájékoztatást nem most kellett volna megadni, hanem akkor, amikor erről beszélgettek. 
Erdős Zsolt képviselő
Célszerűbb lett volna először az állásfoglalást elküldeni az Mvh-hoz. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen a sorrendet megtartani. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Belefér az hogy egy múzeum működik. Nekik nem zárja ki egymást a kettő. 



Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem ért egyet. Az alap probléma hogy nem fér bele. Hiába üzemel mellette turisztikai 
központ arra a helyrajzi számra múzeum van bejelentve. Engedélyt kiadja lekorlátozza csak 
kiállításokra. 
Kiss Gyuláné képviselő
Egy helyrajzi számra több működési engedély nem adható be?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem lehet megosztani. 5 évig nem lehet mást csinálni benne.                            
Ulveczki Lajosné alpolgármester
5 év után meg lehetne osztani?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen, ha hozzájárulna az egyház. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A tegnapi tanácskozásról, az ott elhangzottakkal kapcsolatosan, az itt megfogalmazott 
véleményről nem kellene Bihari Horváth Lászlót tájékoztatni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Lehet tájékoztatni róla.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nem vádolja, de valahol megingott a bizalom. 
Kiss Gyuláné képviselő
Mindenképpen tájékoztatni kellene.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ha segítséget ad el kellene fogadni, ha nem felelőtlenül írta le. 
Kiss Gyuláné képviselő
Az ő útmutatásai alapján döntöttünk, úgy ahogy döntöttünk. Segítenie kellene, együtt 
megbeszélni. Hogyan tudná megoldani ezt a problémát úgy, hogy Báránd érdeke ne sérüljön, 
legkisebb veszteséggel kerüljünk ki ebből a problémából. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Mennyi idő van?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Minden attól függ, hogy az MVH kijön, ellenőriz. Nagyon szívesen átadja ezt a feladatot. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A levélben a zsaroló oldala is benne van, nem tartja jó ötletnek, hogy Bihari Horváth László 
foglalkozzon ezzel a dologgal.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A felelősség oldalát nem ő fogja vinni. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Őt nem győzte meg. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nem értenek hozzá, nem kell átadni. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Az önkormányzat jogásza a jegyző lenne, neki kellene átlátni. Hiányosság volt benne, 
fogalmuk nem volt milyen jogi következményei lehetnek. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Amennyiben a mulasztása megállapítható vállalja a felelősséget.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Mennyi lenne a visszafizetés?



Dr. Kovács Miklós polgármester
Akár a teljes összeg. Azon múlik hogy mit vállaltak kötelezettségként 2009-ben, mi az amit 
teljesíteni kell. Első ülésen is felhívta a figyelmet, a jogi részére is. Úgy érzi benne nincs 
bizalom, olyan emberben bíznak aki idejött a semmiből és ilyen helyzetbe keverte őket. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Sajnálja, hogy így jött le a vélemény. 
Kiss Gyuláné képviselő
Meggyőző volt. Azt mondta bármikor vissza lehet vonni, következmények nélkül. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e vélemény, különféléken belül hozzászólás.

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Örömmel értesíti a testületet hogy, 2 nagyteljesítményű aggregátort kapnak a Honvédelmi 
Minisztériumtól. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Gyerekeknek lesz az erdei iskola június 17.-től 22.-ig. Nem emlékszik a szállással 
kapcsolatban mit beszéltek. A gyerekek soha nem fizettek szállást Balatongyörökön, most 
hogy lesz? Számíthat-e a támogatásra?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Úgy tudja a szállást és utazást finanszírozza  a pályázat. Hédit kell megkérdezni.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Pályázatokról, tésztagyárral kapcsolatosan tudunk e valamit?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Június végére ígérnek egy bírálatot. Egy évet csúszik a beruházás. Tavaly szeptemberben lett 
volna az indulás. Legkorábban jövő márciusban indul. 
Van egy pályázat, amit megnyertek, van benne táboroztatás. 
Szakköri képzések indulnak majd. 

Több hozzászólás, felvetés nem hangzik el, az ülést bezárja.

k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző

Dr. Késmárky-Kodak András 
képviselő
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