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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 02. 10 -i  rendes nyílt üléséről készült

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)
Ulveczki Lajosné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)
Deli Andor

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözli a megjelenteket. Elmondja, hogy az ülésről kamerafelvétel fog készülni. Megállapítja,
hogy a testület 7 fővel határozatképes. 
Elmondta,  hogy Báránd Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és Működési Szabályzatáról  szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Erdős Zsolt
képviselő következik.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 6 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

7/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdős Zsolt 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontokat. Tekintettel Deli Andor volt igazgató úrra javasolja, hogy az ő
kérelmét tárgyalják első napirendi pontként.
Megkérdezi van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése.
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az ülés napirendjét a testület az alábbiak szerint fogadta el 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás
nélkül:



8/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Deli Andor kérelme
2. Báránd Községi Önkormányzat és intézményeinek 2015. évre

vonatkozó költségvetése
3. A  Kabai  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás

társulási megállapodásának módosítása
4. Döntéshozatal  közszolgáltatási  szerződés  megkötésének

tárgyában
5. Rendeletalkotás  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási

szennyvíz begyűjtéséről
6. A piaccsarnokban lévő üzlethelyiség bérbeadása
7. A piaccsarnokban  lévő helyiségben FLABELOS alakformáló

terem nyitása
8. A polgármester bérezésének elfogadása
9. A polgármester szabadságolási tervének elfogadása
10. Alpolgármester választás és Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi

Bizottság új tagjának eskütétele
11. Közbeszerzési terv
12. Báránd  Községi  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési

szabályzatának elfogadása
13. A  TETKE  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Társulás

Egyezményének és Alapszabályának módosítása
14. Határozathozatal iskola épületének bontása ügyében
15. Rendeletalkotás  a  rászorulók  részére  nyújtható  pénzbeli  és

természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
16. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A napirendi pontok tárgyalása előtt, a mellékletben csatoltak szerint beszámolót tart a legutóbbi
ülés  napirendjeiről  az  elfogadott  határozatokról.  Elmondja,  hogy  az  elfogadott  rendeletek
kihirdetésre kerültek. Ismerteti az elmúlt ülés óta eltelt időszak egyéb történéseit. 



1. napirendi pont 
Deli Andor kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönti Deli Andor volt igazgató urat. Megkéri, terjessze elő kérelmét.
Deli Andor:
Köszönti  a  Képviselő-  testületet.  Megköszöni  a  lehetőséget,  hogy  kérelmét  előterjesztheti.
Megkereste  polgármester  urat  már  a  mondandójával,  aki  megkérte,  hogy  továbbítsa  ezt  a
Képviselő-  testület  felé.  Az  elmúlt  nyáron  fogalmazódott  meg  benne,  amikor  befejeződött  a
Mosonyi lakás felújítása. Elgondolkodott rajta, hogy mi lenne ha a családnak ez az épület is tudna
emléket állítani. Elmeséli Mosonyi István tanár, Báránd első díszpolgára és Mártonhelyi Márta
tanítónő történetét, azt hogy Bárándért milyen sokat tettek. Ha az önkormányzat úgy döntene,
hogy  egy  emléktáblát  állít  a  házaspár  tiszteletére,  ha  ez  megvalósulna  rajta  kívül  sok  más
lakosnak is nagy öröm volna. Megköszöni a lehetőséget.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ha a testület úgy dönt a március 15-i ünnepség keretein belül gondolta Andor bácsi, hogy meg
lehetne  valósítani.  Árajánlat  kérésére  nem  került  sor,  de  a  méretére  tekintettel  nem  nagy
volumenű  költséget  jelentene,  hogy  ne  lehetne  kivitelezni.  Megkéri  a  Képviselő-  testületet
mondják el véleményüket.
Ulveczki Lajosné képviselő:
Megköszöni  az  ötletet,  nagyon  örül  neki.  Lélekben  is  itt  maradtak!  Úgy gondolja  nem csak
ennyivel, hanem sokkal többel tartoznak nekik! Támogatja az emléktábla állítását!
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Elmondja, hogy sok veszteség érte az iskolát, települést köztük van a Mosoni házaspár. Ahogy
hallgatta a történetüket három szót írt fel: zene, szerénység, alázat. Nagyon kevés az a házaspár
vagy ember, aki a saját pályáján méltó módon tud teljesíteni. Támogatja az elképzelést, őrizzük
ez által is az emléküket!
Kiss Gyuláné képviselő:
Nagyon sok szépet és jót hallott erről a házaspárról! Megérdemlik és támogatja az ötletet!
Koroknai Béla Sándor képviselő:
Nem  ismerte  őket,  de  nagyon  sok  pozitív  dolgot  hallott  róluk.  Javasolja,  hogy  a  Kőszegi
síremlékükön rajta van az hogy „Másokért éltek!” és kerüljön rá erre az emléktáblára. 
Majoros Csaba képviselő:
Deli  Andor  bácsi  méltató  szavai  nem  kívánnak  kiegészíteni  valót,  teljes  mértékben
támogatandónak tartja. 
Erdős Zsolt képviselő:
Fiatal  kora  miatt  nem  ismerte  őket!  Beszédes  tény,  hogy  az  akkori  Képviselő-  testület  őt
választotta  meg  Báránd  első  díszpolgárának.  Méltó  képen  emlékezik  meg  róluk  ez  a  tábla.
Támogatja!
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Méltó helyre fog kerülni a tábla a testület egyöntetű álláspontját tekintve. 
Megkérdezi van-e több kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

9/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Deli  Andor  4161
Báránd,  Arany  János  u.  44.  szám  alatti  lakos  által  kezdeményezett,



Mosonyi  István  és  neje:  Mártonhelyi  Márta  részére  emléktábla
elhelyezése ügyében az alábbiak szerint döntött:

Mosonyi  István  tanár  és  neje:  Mártonhelyi  Márta  tanítónő  részére,  a
település  érdekében  végzett  kiemelkedő  tevékenységük  elismeréseként
emléktáblát  helyez  el,  a  korábbiakban  a  házaspár  által  lakott,  a
közelmúltban  felújított,  önkormányzati  ingatlan  (bárándi  2/2-hrsz.)
oldalfalán, az alábbi szöveggel:

„ Ebben a házban lakott 1940-1974 között

Mosonyi István tanár, Báránd díszpolgára és felesége Mártonhelyi Márta
tanítónő.

E táblát több évtizedes, áldozatos munkájuk elismeréseként állította:

Báránd Község Önkormányzata: 2015. március 15. napján.

„Másokért éltek” „

A Képviselő-testület elhatározza, hogy az emléktábla avatására 2015. 
március 15. napján kerüljön sor a községi ünnepség keretében.

Felkéri Deli Andor 4161 Báránd, Arany János u. 44. szám alatti lakost,
hogy az  emléktábla  kivitelezésével,  valamint  az  ünnepség  emléktábla
avatással kapcsolatos részének megszervezésével kapcsolatban nyújtson
segítséget az Önkormányzatnak.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat és intézményeinek 2015. évre vonatkozó költségvetése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Úgy emlékszik azt beszélték, hogy még egy körben átbeszélik. Szükséges e a Pénzügyi Bizottság
számára egy újabb közös megbeszélés a költségvetés elfogadására vagy javasolja elfogadásra?
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A tegnapi ülésen abban maradtak, még egyszer átbeszélik. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Első körben történő jóváhagyásra javasolja a Pénzügyi  Bizottság.  Javasolja,  hogy a Pénzügyi
Bizottsági ülés és a Képviselő- testületi  ülés az eddigiek szerint legyen megtartva.  A tegnapi
bizottsági ülésen nem volt jelen minden képviselő. Elmondja kiegészítésként, hogy a költségvetés
3 fő kritérium alapján került  meghatározásra.  Az első a  feladatfinanszírozás  rendszere illetve
Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény, amely meghatározta az önkormányzatok
vonatkozásában a támogatási forrásokat és a hozzá kapcsolódó kötelezően ellátandó feladatokat.
A másik fő kritérium a szociális rendszer átalakítását vette figyelembe. Ez március 1-től jelentős
változásokat fog előidézni mind az önkormányzat mind pedig a hozzá kapcsolódó szakszervek
vonatkozásában.  Első  sorban  a  rendszeres  pénzbeli  ellátások  elvételéről  illetve  a  települési



támogatások  rendszeréről  beszélünk  valamint  a  június  1-én  hatályba  lépő  jogszabályi
változásokra ez a szociális társulást is érinteni fogja.
A  harmadik  fő  kritérium  a  költséghatékony  előirányzat  szerinti  és  gazdaságos  működés
biztosítása. Ennek függvényében került  megállapításra és meghatározásra a költségvetés mind
bevételi mind kiadási előirányzati oldalon. A költségvetés főösszege bevételi oldalon csökkent, ez
működésben gondot nem fog okozni. Március 15-ig kell elfogadnia a testületnek a költségvetést.
Mindenképp második körben kell majd jóváhagyni.  
Erdős Zsolt képviselő:
5 millió Ft- os költséghiány van számolva. Ha jól tudja, a törvény kimondja, hogy nem lehet
deficites a költségvetés. Így nem tudunk miből tervezgetni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ez  is  indokolja  a  második  körös  egyeztetést.  Ezt  az  összeget  rendkívüli  önkormányzati
támogatásba  fogják  beépíteni.  Ez  vélhetően  év  közben  változni  fog,  vannak  olyan  tételek,
amelyek bekerültek a költségvetésbe pályázati forrás önerejeként vagy rekultivációs költségek
vonatkozásában, amelyek elképzelhető,  hogy nem realizálódnak. Valóban nem lehet mínuszos
költségvetést  tervezni,  csak  olyan  költségvetés  fogadható  el.  A  mínusz  5  millió  Ft-ot
önkormányzati támogatási formában fogjuk kompenzálni. A bevételek szűkösek, sok szakfeladat
vonatkozásában az előírt normatíva, ill. feladatfinanszírozás nem támogatja és nem 100 %-ban
elégíti  ki  a  kiadási  oldalt.  Ezen  szakfeladatok  vonatkozásában  van  olyan,  amely  állami
finanszírozás,  normatíva  nincs  is.  Illetve  olyan  körülmények  jöttek  elő  pl.  az  óvoda
vonatkozásában nyugdíjazások, jubileumi jutalmak ezeket az önkormányzatnak saját  bevételei
terhére kell teljesítenie. 
Erdős Zsolt képviselő:
Pénzmaradvány  akkor  nincs?  Úgy  látja  szükség  lenne  fejlesztésekre,  gondol  itt  az  utakra,
közlekedési tükrök, amely megkönnyítené a kereszteződésekben az átjárást,  valamint időszerű
lenne az újságot létrehozni, mert valahogy tájékoztatni kellene a település lakosságát.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Pénzmaradvány nincs. Ezekre kellet volna forrást találni. 
Kiss Gyuláné képviselő:
Elmondja, hogy számított létszám szerint kapják a költségvetési támogatást az óvodai dolgozók
bérezéséhez. A számított létszám 7,7 fő. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak
külön van a költségvetési támogatásban a bérük, az fedezi a bérüket, az óvodapedagógusokét nem
fedezi.  A  költségvetési  támogatás  egy  átlagbért  fedez.  Dologi  kiadásokra  külön  kapnak
támogatást, ami az előirányzatban szerepel az fedezi amit kapnak.
Megkérdezi, hogy ebben az évben lehetne e forrást keríteni a dolgozók étkezési hozzájárulására,
valami megoldást találni? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ez mindig is vitatéma volt. Ebben az évben már a támasz dolgozói sem kapnak, költségvetést
látva első körben nem hiszi hogy ez beépítésre kerülhet. Forrást kell rá találni. 
Erdős Zsolt képviselő:
2015 szeptemberétől minden 3. életévét betöltött gyermeknek kötelező lesz az óvodáztatása. Ez
igényel-e plusz forrást? Jelent e nagy létszámnövekedést?
Kiss Gyuláné képviselő:
Nem jelent semmi plusz költséget. Nagy létszámnövekedés nem várható. 
Erdős Zsolt képviselő:
Konyhára terveztek-e embert felvenni, hány főt?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen, kitöltésre kerül a jogszabályban előírt létszám. 
Erdős Zsolt képviselő:



Ez mikortól realizálódik?

Dr. Kovács Miklós polgármester
Március 1-től. 
Kiss Gyuláné képviselő:
Nem tudta értelmezni mi van az egyéb költséghez tervezve.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ez  a  közalkalmazottaknak  jogszabály  szerint  a  pénzfelvételhez  kapcsolódóan  a  támogatása.
Költség ehhez nincs társítva, adható. 
Erdős Zsolt képviselő:
Szociális ellátó rendszer változásával kapcsolatosan megkérdezi mekkora támogatást adott erre
az állam illetve mekkora összegből kellett nekünk saját bevételeinkből kiegészíteni, egyáltalán ki
kellett-e?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Alapvetően a költségvetési törvény meghatározza, hogy adóerőképesség függvényében mekkora
támogatást kapnak az egyes települések, meg van határozva egy –tól –ig szám, ami alapján 90,
80, 70, 50 vagy 0-ás támogatást kapnak. Az önkormányzat a 100 %-os támogatási formában van
benne,  a  költségvetésből  22 473 590  Ft-ot  fog  kapni  az  önkormányzat.  Attól  függ,  hogy  a
szociális  ellátási  formákat  hogy alakítja  ki  a  testület,  tekintettel  arra,  hogy majd  a  települési
támogatásokat kell majd ebből a pénzből finanszírozni. Volt tegnap egy kérdés, aminek jegyző úr
utána nézett most jelenleg hatályban lévő megállapított ellátásokra ki kell e futnia? Ki kell futnia,
jelenleg  megállapítottakat  december  végéig.  Az új  kérelmezés  időpontjában  lépnek életbe  az
általunk megállapított jogosultsági feltételek.    
Erdős Zsolt képviselő:
Megkérdezi,  hogy  a  22  millió  Ft-os  összeg  magasabb  vagy  alacsonyabb,  mint  a  tavalyi
támogatás?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Összehasonlítás kép alacsonyabb. Az a cél, a törekvés hogy ebből az irányzatból, amit az állam
normatívaként  megítélt  ebből  100-os  mértékben  a  szociális  rendszer  támogatható  és
finanszírozható legyen. 
A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás került át.
Megkérdezi van-e több kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.
Megkérdezi,  hogy első körben Báránd Községi  Önkormányzat  és  intézményeinek 2015.  évre
vonatkozó költségvetését  a  jelenlegi  ismeretek  és  az  előterjesztésben szereplő  adatok alapján
elfogadja-e a Képviselő- testület?

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

10/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,
hogy  az  előterjesztés  mellékletében  foglaltak  szerinti  formában
elfogadja  a  Báránd  Községi  Önkormányzatának  és  az
önkormányzat  intézményeinek  2015.  évre  vonatkozó
költségvetésének első olvasatát.

A költségvetés végleges formában történő elfogadása tekintetében
javasolja, hogy amennyiben az nem ütközik egyéb akadályba és a
végleges  költségvetés  elfogadhatóvá  válik  addig,  a  Pénzügyi-



Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  valamint  a  Képviselő-testület
ülése 2015. február 25. napjára kerüljön összehívásra.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának 
módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e több kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

11/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§.
(2)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  Kabai  Támasz
Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás (4183 Kaba, Szabadság tér
1.)  2014.  december  10.  napján  kelt  “Társulási  megállapodás”-át
2015. február 10. hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

Társulási megállapodás módosítás

A Kabai Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás ( 4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 2014.
december  10. napján kelt egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását  Báránd Község
Önkormányzat  Képviselő-testülete  (4161  Báránd,  Kossuth  tér  1.),  Biharnagybajom  Község
Önkormányzat  Képviselő-testülete  (4172  Biharnagybajom,  Rákóczi  u.  5.),  Kaba  Város
Önkormányzat  Képviselő-testülete  (4183 Kaba, Szabadság tér  1.)  Sáp Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (4176 Sáp, Fő u. 24.) és Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.) 201…………….. nappal az alábbiak szerint módosítja:

1.) A megállapodás IV. fejezet 3.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

“3.1. A társulási tanács a társulás tagjai sorából 1 fő elnököt és alelnököket választ. A Társulást a
társulás  elnöke képviseli.  Akadályoztatása esetén az elnök által  felkért  alelnök helyettesíti.  A
társulás elnökének és alelnökeinek  személyéről a társulási tanács titkos szavazással, minősített
többséggel  dönt.  A  társulási  tanács  bármelyik  tagja  a  társulási  tanács  elnökének,  vagy
alelnökének megválasztható.”

2.)A megállapodás IV. fejezet 4.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

“4.1.  A társulási  tanács  tisztségviselői  feladatuk  ellátásáért  tiszteletdíjban,  költségtérítésben,
megbízási díjban részesülhetnek.”



3.)  A  2014.  december  10. napján  kelt  megállapodás  e  módosítással  nem  érintett  pontjai
változatlan tartalommal hatályban vannak.

A  jelen  “Megállapodás  módosítás”-t  a  társult  önkormányzatok  képviselő-testületeinek
jóváhagyását követően a polgármesterek saját kezűleg aláírták.

A társult önkormányzatok:                          A társulási megállapodás jóváhagyó

száma:                                              képviselő-testületi határozat 

Báránd Község Önkormányzata ……./2014.(……….) KT határozat

Biharnagybajom Község Önkormányzata    ……../2014.(……….) KT határozat

Kaba Város Önkormányzata           . ……./2014. (……..) Kvt. határozat

Sáp Község Önkormányzata           ………/2014. (…….) KT határozat

Tetétlen Község Önkormányzata           ………/2014.(……..)KT határozat

Kaba, ……………….……….

      Dr. Kovács Miklós   Szitó Sándor

Báránd község polgármestere       Biharnagybajom község polgármestere

        Szegi Emma     Karacs Imre

Kaba város polgármester      Sáp község polgármestere

Borbélyné Fülöp Hajnalka

     Tetétlen község polgármestere

A képviselő-testület  felhatalazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

             Dr. Kiss Gyula jegyző

4. napirendi pont
Döntéshozatal közszolgáltatási szerződés megkötésének tárgyában

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy ez a közszolgáltatási szerződés 10 évre szól és
két  árajánlat  érkezett  be.  Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét,  hogy ismertesse  a  pénzügyi
bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Furkó József árajánlatát a Képviselő-
testületnek elfogadásra. Felmerült, hogy rövidebb időtartamra kössék meg, de elfogadta a 10 éves
időtartamot a bizottság.
Ulveczki Lajosné képviselő:
Hosszú a 10 év, látatlanba elkötelezni magunkat nehéz döntés!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jelenleg a csatornázottság pályázatban foglalt szintje is 92 %-os, alapvetően jogszabályi előírás



az, hogy meglévő hálózatra minden érintett ingatlannak köteles rákötni 90 napon belül. Bízunk
benne, hogy ez a közszolgáltatás 10 éven belül okafogyottá fog válni. Bízik benne hogy nem lesz
olyan lakott ingatlan ami közművel gyűjtött szennyvízzel fog rendelkezni.

Megkérdezi van-e több kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.
A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

12/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,
hogy Furkó József 4183 Kaba, Mácsay Sándor u. 33/B. szám alatti
székhelyű  egyéni  vállalkozó  ajánlatát  elfogadja  és  vele,  mint
közszolgáltatóval 10 év időtartamra, a nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésének  feladatellátására
közszolgáltatási szerződést köt.

Felhatalmazza a polgármestert az elfogadott ajánlatnak megfelelő
közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

5. napirendi pont
Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot.  Elmondja,  hogy az eddig hatályban lévő rendelet  annyiban
módosul, hogy a közszolgáltató személye változik. 
Megkérdezi van-e több kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

1/2015.(II. 10.)   számú rendelet:  

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról

Báránd  Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §
1.  pontjában,  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.  törvény  44/C.  §  (1)  bekezdésben
meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. §
(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Báránd Község közigazgatási területén található azon ingatlanok természetes
és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező tulajdonosára, vagyonkezelőjére
vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki, akiknek az
ingatlanán  keletkező  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  elvezetése
szennyvízbekötés útján nem megoldott.

Alapfogalmak

2.§

A rendelet alkalmazásában:

1.nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz:  olyan  háztartási  szennyvíz,  amelyet  a
keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból - közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő
tisztítás  és  befogadóba  vezetés  lehetőségének  hiányában  -  gépjárművel  szállítanak  el
ártalmatlanítás céljából.

2.szennyvízbekötés: közüzemi csatornahálózatra való csatlakozás vagy engedélyezett, egyedi 
módon történő szennyvízkezelés után befogadó használata. 

3.a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás: az
önkormányzat  által  szervezett  és  fenntartott  közszolgáltatás,  mely  kiterjed  a  nem  közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlantulajdonostól történő átvételére, elszállítására és
ártalmatlanítás céljából történő átadására.

4.közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére jogosult és 
kötelezett vállalkozás.

A közszolgáltatás ellátásának rendje

3.§

(1)A Képviselő-testület a község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz begyűjtésére,  átvételére,  elszállítására,  ártalmatlanítás  céljából  történő
átadására közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2)A  települési  folyékony  hulladék  kezelését,  összegyűjtését,  elszállítását,  ártalommentes
elhelyezését,  valamint  a  szolgáltatás  folyamatosságának  biztosítását  –  Báránd  Községi
Önkormányzattal  (továbbiakban:  Önkormányzat)  megkötött  közszolgáltatási  szerződés
alapján 2015. március 1. napjától Furkó József (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi.

(3)A Közszolgáltató által ártalmatlanítás céljából átvett háztartási szennyvíz átadási helye: a Kaba
külterület  0495/4  hrsz-ú  ingatlanon  lévő  szennyvíztisztító  telepen  található  szippantott
szennyvíz fogadó műtárgy.

(4)A (3) bekezdésben megjelölt ártalmatlanítás céljából történő átadási helyre a nem közművel
összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó  közszolgáltatás  keretében
kizárólag a rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott szennyvíz szállítható.



A közszolgáltatási szerződés

4.§

(1)A  Képviselő-testület  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó  közszolgáltatás  ellátására  pályázat  alapján  jogosultságot  nyert  vállalkozással
írásban közszolgáltatási szerződést köt.

(2)A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a)a közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltató elnevezését, azonosító adatait, a
közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát,
b)a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  gyűjtésének  módját,  valamint
elszállításának a bejelentéstől számított maximális idejét, az ártalmatlanítás céljából történő
átadási helyet,
c)a közszolgáltató és az önkormányzat jogait és kötelességeit, a közszolgáltató vállalását a
közszolgáltatás  folyamatos,  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  teljesítésére,  a
közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget,
d)a közszolgáltatás díjának megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés
megkötésekor  érvényesíthető  legmagasabb  mértékét  és  a  díj  megváltoztatása  érdekében
alkalmazandó eljárást, az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárást,
e)a közszolgáltatónak az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét
és teljesítésének módját,
f) a közszolgáltató nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét,
j) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét, a szerződés felmondásának 
és megszűnésének szabályait.

(3)A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
a)a szerződésben meghatározott időtartam lejártával,
b)a közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c)elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
d)felmondással.

(4)A Képviselő-testület és a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a vízgazdálkodásról 
szóló törvényben meghatározott esetekben mondhatja fel.

(5)A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap.

(6)A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén a Képviselő-testületnek intézkednie kell, hogy
a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás biztosítva legyen.

A közszolgáltatás díja

5.§

1)Az ingatlantulajdonosnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
kezelési közszolgáltatás igénybevételéért kéttényezős - alapdíj és ürítési díj - közszolgáltatási
díjat kell fizetnie, amelynek egységnyi díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az
ürítési  díj  magában  foglalja  a  folyékony  szennyvíz  begyűjtésének,  elszállításának  és
ártalommentes elhelyezésének a költségeit.

2)A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos számla ellenében a közszolgáltatás igénybevételét
követően a helyszínen köteles megfizetni. A számlát a közszolgáltató állítja ki.



3)A kéttényezős közszolgáltatási díjat a Képviselő-testület egyéves díjfizetési időszakra, általános
forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint határozza meg.

4)A közszolgáltató minden év november 30. napjáig a következő évre vonatkozóan díjkalkuláció
készítésével  kezdeményezheti  a  közszolgáltatási  díj  felülvizsgálatát  a  közszolgáltatással
kapcsolatos  költségeinek  költségelemzéssel  alátámasztott  változása  mértékének
függvényében.

5)A közszolgáltatási  díj  megállapítását,  valamint  felülvizsgálatát  megelőzően a közszolgáltató
minden esetben köteles költségelemzést és díjkalkulációt készíteni és azokat határidőben az
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

6)A díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó eljárási szabályokat a vízgazdálkodásról szóló törvény
tartalmazza.

A közszolgáltató kötelezettségei

6.§

(1)A nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  szállítása  az  erre  a  célra  készített
különleges  rendeltetésű,  zárt  rendszerű,  gépi  üzemeltetésű,  csepegés,  bűz-  és  szaghatást
kizáró eszközzel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a környezetvédelmi,
vízügyi és közegészségügyi előírásoknak.

(2)A nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  szállítását  úgy kell  végezni,  hogy az
szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a
közszolgáltató köteles a szennyezés eltakarításáról, a terület szennyeződés mentesítéséről, a
kárelhárításról,  valamint  az  eredeti  környezeti  állapot  helyreállításáról  saját  költségén
haladéktalanul gondoskodni.

(3)A közszolgáltató  felelős  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  rendeltetési
helyére történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep
üzemeltetőjével igazoltatni kell.

(4)A nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz,  szállítására szolgáló gépjárműveket,  a
közszolgáltatás  végzéséhez  szükséges  eszközöket  kizárólag  az  engedélyezett  telephelyén
szabad tárolni.

(5)A szállítóeszköz tisztítása és fertőtlenítése kizárólag csak engedélyezett mosóban végezhető,
ahol  olaj  és  iszapfogó  beépítésre  került,  továbbá  a  vízforgató  rendszer  biztosítja  a
fertőtlenítőszeres technológiai szennyvíz elreagálásához szükséges feltételeket.

(6)A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  a  közszolgáltatás
megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződés jön létre, melynek
keretében  a  közszolgáltató  köteles  a  közszolgáltatásnak  48  órán  belül  a  megrendelővel
egyeztetett  időpontban  eleget  tenni.  A megrendelés  történhet  írásban  vagy  telefonon.  A
közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles a megrendelő aláírásával igazoltatni.

(7)A  közszolgáltató  a  közszolgáltatási  tevékenységhez  kapcsolódóan  a  megrendelő
ingatlantulajdonos  természetes  személyazonosító  adatait,  valamint  lakcímét  kizárólag  a
közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(8)A  közszolgáltató  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  elszállítását  nem
tagadhatja meg, kivéve ha a  szippantandó anyagról  érzékszervi  megállapítás alapján vagy
egyéb módon feltételezhető, hogy a közüzemi csatornahálózatba nem engedhető.

(9)A közszolgáltató köteles:



a)folyamatosan  gondoskodni  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
begyűjtéséről a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően,
b)a nem közművel összegyűjtött háztartási - szennyvizet a begyűjtés napján a rendelet 3. § (3)
bekezdésében meghatározott átadási helyre szállítani,
c)ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,
d)a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni, az elszállított és
tisztítás  céljára  átadott  nem közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  mennyiségéről  a
felügyeletet ellátó hatóságnak és az önkormányzatnak adatot szolgáltatni,
e)a  közszolgáltatás  teljesítéséhez  szükséges  mennyiségű és  minőségű  jármű,  gép,  eszköz,
berendezéssel  rendelkezni,  valamint  a  szükséges  létszámú  és  képzettségű  szakembert
alkalmazni.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

7.§.

(1)Az ingatlantulajdonos köteles  az ingatlanán keletkező,  közüzemi  csatornahálózatba  vagy a
vízgazdálkodási  hatósági  jogkör  gyakorlásáról  szóló  kormányrendeletben  meghatározott
módon  engedélyezett  egyedi  szennyvízkezelés  után  befogadóba  nem  vezetett  háztartási
szennyvizet  a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló
tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó  általános  szabályokról  szóló
kormányrendeletben  meghatározott  módon  gyűjteni,  ideiglenesen  tárolni,  szükség  szerinti
elszállíttatásáról  a  közszolgáltató  igénybevételével  gondoskodni  és  a  rendeletben
megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2)Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató által kiállított számlát köteles 5 (öt) évig megőrizni és
azt a közszolgáltatónak vagy az önkormányzatnak ellenőrzés esetén bemutatni.

(3)Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy
más  személyek  élet-  és  testi  épségét,  egészségét,  valamint  a  szennyvíztisztító  telep
rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.

(4)Az  ingatlantulajdonos  köteles  a  gyűjtőhelynek  gépjárművel  történő  megközelíthetőségéről
gondoskodni, a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és
a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(5)A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet
az  ingatlantulajdonos  előzetes  bejelentése  alapján  veszi  át  és  gondoskodik  az  ideiglenes
tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függő elszállításáról.

(6)Az  ingatlantulajdonos  és  a  közszolgáltató  közötti  jogviszonyt  a  közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre. 

(7)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell
a  közszolgáltatást  ellátó  közszolgáltatónál  megrendelni.  A  szennyvíz  elszállítását  arra
jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti.

(8)Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, megfelelő rendszerességgel
és időben igénybe venni és a közszolgáltatás akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani. 

(9)Az  ingatlantulajdonos  köteles  megadni  a  közszolgáltató  részére  a  közszolgáltatás  ellátása
során a természetes személyazonosító adatait, valamint a lakcímét.

(10)Az ingatlantulajdonos köteles a  közszolgáltatónak bejelenteni,  ha tulajdonosváltozás  vagy



egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy bármely ok miatt e
kötelezettsége megszűnik.

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség, ellenőrzés

8.§

(1)A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos köteles eleget tenni a nem közművel összegyűjtött
szennyvíz  vonatkozásában  a  környezetvédelmi  és  vízügyi  jogszabályokban  meghatározott
bejelentési, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

(2)Az adatkezelés  célja  a  közszolgáltatással  összefüggően  az  ingatlantulajdonos  személyének
megállapításához,  a közszolgáltatási díj  behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis
létrehozása és működtetése.

(3)Az az ingatlantulajdonos, akinek a nyilvántartásban szereplő adataiban változás következik be,
köteles erről a tényről annak bekövetkeztét követő 15 napon belül bejelentést tenni.

(4)A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a rendeletnek megfelelően
igénybe veszi-e a közszolgáltatást.

(5)Az önkormányzat jegyzője jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonos a keletkezett nem
közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  elszállításáról  a  rendeletnek  megfelelően
gondoskodik-e, a szállítást a rendeletben megjelölt közszolgáltatóval végezteti-e, valamint a
közszolgáltató a rendeletben foglaltak alapján végzi-e a tevékenységét.

Záró rendelkezések

9. §

(1)Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Báránd, 2015. február 10.

Dr. Kovács Miklós     Dr. Kiss Gyula
  polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2015. február 10.

Dr. Kiss Gyula
jegyző



1.sz. melléklet az 1/2015. (II.10.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, szállításával és ártalommentes

elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díj legmagasabb egységnyi díja:  

ALAPDÍJ: 1.660.-Ft / ürítési alkalom

ŰRÍTÉSI DÍJ ÖSSZESEN: 1.346.-Ft/m3 

 ebből átvétel díja 332.-Ft/m3

  szállítási díja 670.-Ft/m3 

 ártalommentes elhelyezés díja    344.-Ft/m3 

A fenti összegek általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendők, a közszolgáltatás díjára 
felszámításra kerül a mindenkori ÁFA összege

6. napirendi pont
A piaccsarnokban lévő üzlethelyiség bérbeadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és pályázat kiírását javasolja a Képviselő- testületnek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként elmondja,  hogy kijelöléssel  dönthet  a polgármester a bérbeadásról,  tekintettel
arra hogy több érdeklődő van az ingatlan vonatkozásában így a pályáztatás mellett  döntött  a
Pénzügyi  Bizottság.  Az  üzlethelyiség  vonatkozásában  a  bérlemény  bérbevételének  egyetlen
bírálati szempontja lesz a bérleti díj, amely igazodik az önkormányzat rendeletében szabályozott
bérleti díjhoz, amely 2015. évben minimum 21 ezer Ft. A pályázat a helyben szokásos módon
kerül kihirdetésre. 2 havi kaució fizetése került bele a pályázati feltételek közé. A bérlet kezdeti
időpontja 2015. április 1-től. Meg kell határozni a benyújtás határidejét, javasolja a március 10-ét.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A jelenlegi  bérlő  ideiglenes  hatállyal  került  kijelölésre,  addig  sem  áll  üresen  és  ebből  az
önkormányzatnak bevétele származik. Ez nem jelenti azt hogy az nyeri a pályázatot aki most
bérli. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A jelenlegi ideiglenes bérlő elsőként adat be kérelmét az ingatlanra.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
A mostani bérlőnek lehet előjoga?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nincs előjoga. Ezt a szerződésben vállalta. 
Megkérdezi van-e több kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.



A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

13/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  bárándi
1222/2 hrsz. alatt nyilvántartott a valóságban 4161 Báránd, Kossuth
tér  11.  szám alatt  található  „Piaccsarnok”  épületében  lévő,  per-,
teher-  és  igénymentes,  teljes  közművel  ellátott  üzlethelyiség
bérletével kapcsolatosan a mellékletben foglaltaknak megfelelően
pályázatot hirdet.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Melléklet:

Báránd Községi Önkormányzat a bárándi 1222/2 hrsz. alatt nyilvántartott a valóságban
4161 Báránd, Kossuth tér 11. szám alatt található „Piaccsarnok” épületében lévő, per-,

teher- és igénymentes, teljes közművel ellátott üzlethelyiséget (összesen 22.74 m2 nagyságú 3
db egymással összefüggő helyiség (eddig zöldségbolt))az alábbiaknak megfelelő feltételekkel

bérletbe kívánja adni:

Önkormányzati ingatlan bérbeadása;

Báránd Községi Önkormányzat a következő felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: 

Báránd Községi Önkormányzat, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Tel. szám: 06-54/466-030

Fax szám: 06-54/466-291

2. A pályázat célja: 

Nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlan bérbeadása.

3. A pályázat jellege: 

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan: 

Báránd belterületén a 1222/2 hrsz. alatt nyilvántartott a valóságban 4161 Báránd, Kossuth tér 11.
szám alatt található „Piaccsarnok” épületében lévő összesen 22.74 m2 nagyságú 3 db egymással
összefüggő helyiség (eddig zöldségbolt)

Az ingatlan induló bérleti  díja a hasznos alapterület  vonatkozásában 2015 évben: minimum
21.000.-Ft/hó. A bérleti díj a kapcsolódó közszolgáltatási díjakat nem tartalmazza.

A pályázatot benyújtó a minimum bérleti díj figyelembevételével egyéni ajánlatot tehet az általa
fizetendő  díj  havi  összegére.  A mennyiben  a  bérleti  díjra  vonatkozó  külön  ajánlattétel  nem
szerepel a benyújtott iratokban azt automatikusan a minimum összegre vonatkozó ajánlattételnek
kell tekinteni. 



A pályázat  nyertese  köteles  a  pályázatában  nyilatkozattal  vállalni,  hogy  nyertessége  esetén
legkésőbb a bérleti szerződés aláírásáig, illetve a nyertessé nyílvánításától számított 15 napon
belül az önkormányzat K&H Banknál vezetett 10403459-50526678-67761004 számú számlájára
az ajánlatában szereplő ár kétszeresének megfelelő összegű kauciót  helyez el.  Amennyiben a
kaució nem kerül  a  meghatározott  idő alatt  befizetésre  az Önkormányzat  jogosult  a második
legkedvezőbb ajánaltot tevő részére történő szerződéskötésre.

A pályázatok felbontása után a legmagasabb bérleti díjra vonatkozó ajánlatot tevő pályázót
kell nyertesnek nyilvánítani.

Báránd Községi Önkormányzat fenntartja annak jogát, hogy a kialkudott bérleti díjat, az egyéb
általa  alkalmazott  rendeletben bérleti  és szolgáltatási  díjak emelésével megegyező mértékben,
évente módosítsa.

5. Az ajánlatok benyújtásának helye: 

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

6. Az ajánlatok benyújtásának módja: 

Az  ajánlatok  csak  személyesen,  az  átvételt  igazoló  és  az  Önkormányzatnál  zártan  kezelt
formában nyújthatók be. Az ajánlatokat zárt borítékban, 2 eredeti példányban kell benyújtani. A
boríték  semmilyen  utalást  ne  tartalmazzon  az  ajánlattevő  személyére  vonatkozólag.  A lezárt
borítékon kizárólag a „bérlet” feliratot kérjük feltüntetni, illetve a lezárásnál jól látható módon
aláírni. 

7. A pályázatok elbírálásának szempontja: 

A  pályázat  nyertese  az  az  ajánlattevő  lesz,  aki  a  pályázati  feltételeknek  megfelel  és  a
legmagasabb bérleti ajánlatot teszi.

A pályázat  nyertesével  a  bérleti  szerződést  legkésőbb az  elbírálást  követő  15.  napon köti  az
Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése, illetve 4. pontban
foglaltak nem teljesítése a  esetén a második legamagasabb ajánlatot tevő személlyel köt bérleti
szerződést. 

8. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők: 

- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

-  a  pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell  az  ingatlan bérletéért  felkínált  havi  bérleti  díj
nagyságáról (bruttó egyösszegű megajánlást kér a kiíró),

- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

-  a  pályázó nyilatkozata  arra  vonatkozóan,  hogy a  bérelt  ingatlan  tekintetében a  kapcsolódó
közszolgáltatásokat igénybe veszi.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 

2015. március 10. (a postai úton feladott pályázatokat ezen időpontig kell postára adni),

a pályázatok nyilvános bontásának ideje: a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő-
testületi ülés

Helye: Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 



A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva
álló határidő lejártakor kezdődik. A bérlet kezdőidőpontja 2015. április 1.

11. Egyéb információ: 

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás
nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja

Majoros Csaba képviselő távozott a teremből.

7. napirendi pont
A piaccsarnokban lévő helyiségben FLABELOS alakformáló terem nyitása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként elmondja, hogy ennek a teremnek a létrehozása a Balassa Iván Művelődési Ház
és Könyvtár szervezésében, az önkormányzat hatáskörében valósul meg. 
Megkérdezi van-e több kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

14/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testület, a 4161 Báránd,
Kossuth tér 11. szám alatt található „Piaccsarnok” épületében saját
tulajdonában  álló  helyiségben,  FLABéLOS  alakformáló  teremet
hoz  létre.  A  határozat  mellékletében  foglalt,  a  működéshez
szükséges dokumentumokat elfogadja.

Az alakformáló terem működtetéséhez kapcsolódó minden feladat
elvégzésével,  valamint  a  kapcsolódó  döntések  meghozatalával,
Nyékiné  Katona  Hedviget a  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és
Könyvtár intézményvezetőjét bízza meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Melléklet:

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár - FLABELOS

2015……………………………………….

Hétfő Kedd Szerda csütörtök Péntek

8.00

8.15

8.30

8.45

9.00

9.15

9.30

9.45

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

12.15

12.30

12.45

13.00

13.15

13.30

13.45

14.00



14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

15.30

15.45

16.00

16.15

16.30

16.45

17.00

17.15

17.30

17.45

18.00



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FLABéLOS 
BÉRLET  

No:001 

10 alkalom 
Felhasználható: 2015. 
december 31. 
 
Név:…………
………………
……. 
 

BEJELENTKEZÉS 

Balassa Iván 
Közművelődési 
Intézmény 
4161 Báránd, Kossuth 
tér 11. 
Telefonszám: +36 
54/430-065 

  

 

 

 

FLABéLOS BÉRLET  No:002 

10 alkalom 
Felhasználható: 2015. december 31. 
 
Név:………………………………. 
 

BEJELENTKEZÉS 

Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
4161 Báránd, Kossuth tér 11. 
Telefonszám: +36 54/430-065 

 

 

 

FLABéLOS BÉRLET  No:003 

10 alkalom 
Felhasználható: 2015. december 31. 
 
Név:………………………………. 
 

BEJELENTKEZÉS 

Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
4161 Báránd, Kossuth tér 11. 
Telefonszám: +36 54/430-065 

  

 

 

 

FLABéLOS BÉRLET  No:004 

10 alkalom 
Felhasználható: 2015. december 31. 

 
Név:………………………………. 
 

BEJELENTKEZÉS 

Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
4161 Báránd, Kossuth tér 11. 
Telefonszám: +36 54/430-065 

  

 

 

 

FLABéLOS BÉRLET  No:005 

10 alkalom 
Felhasználható: 2015. december 31. 
 
Név:………………………………. 
 

BEJELENTKEZÉS 

Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
4161 Báránd, Kossuth tér 11. 
Telefonszám: +36 54/430-065 

  

 

 

 

FLABéLOS BÉRLET  No:006 

10 alkalom 
Felhasználható: 2015. december 31. 
 
Név:………………………………. 
 

BEJELENTKEZÉS 

Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
4161 Báránd, Kossuth tér 11. 
Telefonszám: +36 54/430-065 

  

 

 

 

FLABéLOS BÉRLET  No:007 

10 alkalom 
Felhasználható: 2015. december 31. 

 
Név:………………………………. 
 

BEJELENTKEZÉS 

Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
4161 Báránd, Kossuth tér 11. 
Telefonszám: +36 54/430-065 

  

 

FLABéLOS BÉRLET  No:008 

10 alkalom 
Felhasználható: 2015. december 31. 
 
Név:………………………………. 
 

BEJELENTKEZÉS 

Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
4161 Báránd, Kossuth tér 11. 
Telefonszám: +36 54/430-065 

  

 

 

  

 

 

 

 

  



Majoros Csaba képviselő visszatért a terembe.

8. napirendi pont
A polgármester bérezésének elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Koroknai Béla Sándor képviselő:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A törvény egyértelműen meghatározza a polgármesterek bérezését. Döntési kompetenciája nincs
a Képviselő- testületnek. 
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

15/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Dr.  Kovács
Miklós polgármester illetményét, a vonatkozó jogi szabályozásban
foglaltaknak  megfelelően  471.900.-Ft-ban,  a  kapcsolódó
költségtérítést 70.785.-Ft-ban határozza meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

9. napirendi pont
A polgármester szabadságolási tervének elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. A polgármester köteles beterjeszteni február 28-ig a Képviselő-
testület elé az adott évre vonatkozó szabadságolási tervét. 
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

16/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Dr.  Kovács
Miklós polgármester szabadságolási tervét a mellékletben foglaltak
szerint határozza meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Melléklet:

Alapadatok Jogosultságok Kiadás Terv
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1 1 Dr. Kovács Miklós 0 25 0 2 0 14 41 0 41 -41 41

10. napirendi pont
Alpolgármester választás és Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság új tagjának 
eskütétele

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy a bizottság új tagja nem tud jelen lenni betegségére hivatkozva, így az eskütétele 
elmarad, de tanácskozási joggal részt vehet a Bizottsági üléseken, viszont szavazati joga az 
eskütételig nincs. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Felolvassa a mellékletben szereplő Törvényességi Felügyelet felhívását.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kiegészíti,  annyival  hogy a  törvényességi  felhívás  határideje  február  27.  Eddig  az  időpontig
mindenféleképpen döntést  kell  hozni.  Amennyiben nem sikerül  döntést  hozni  a döntéshozatal
elmulasztása miatt a kormányhivatal bírósághoz fordulhat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkéri jegyző urat ossza meg a testülettel, hogy az eljárásának milyen következményei vannak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Amennyiben nem kerül megválasztásra a mai illetve a február 25-i ölésen az alpolgármester, az
határozathozatal elmulasztásnak számíthat, ezt a bíróság mérlegeli. Amennyiben bírósági döntés
ellenére sem születik döntés, a kormányhivatal hozza meg saját hatáskörében a döntést.  
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Úgy gondolja már párszor kifejtette az ezzel kapcsolatos álláspontját, amelyet továbbra is tart,
hogy  a  jogszabályban  előírt  javaslattételi  kötelezettségével  élve  és  az  ellátandó  feladatra
hivatkozással  ismételten  Ulveczki  Lajosné  képviselőt  javasolja  az  alpolgármesteri  tisztség
betöltésére. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő:
Megkérdezi szükséges e ebben döntést hozni, nem lehetne-e a szavazás előtt egy megbeszélést
tartani?



Dr. Kovács Miklós polgármester:
Mindenképp döntést kell hozni, ahogy Jegyző Úr is elmondta, ha most nem születik döntés 27-ig
még pótolható.

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkéri jegyző urat, hogy a titkos szavazáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Megkérdezi a jelöltet, hogy zárt ülés elrendelését kéri-e. 

A válasz nem volt így nyílt ülés keretében történik a szavazás.

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A jogszabály által előírt titkos szavazás lebonyolításához szükség van szavazatszámláló bizottság
létrehozására. Megkérdezi, hogy az alakuló ülésen a 160/2014.(X.27.) KT határozattal illetve a
161/2014.(X.27.)  KT határozattal  megválasztott  személyek  továbbra  is  vállalják  a  bizottsági
tagságot? 
Kiss Gyuláné, Majoros Csaba és Erdős Zsolt képviselők továbbra is vállalták a tagságot.

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 4 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

17/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,
hogy  az  alpolgármester  választáshoz  szükséges  titkos  szavazás
lebonyolító  bizottság  tagjának  választja  meg,  az  alábbi
személyeket:

Kiss Gyuláné
Majoros Csaba
Erdős Zsolt

A bizottság elnökének Kiss Gyuláné Képviselő Asszonyt választja
meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő:
Szavazás előtt  pár gondolatot oszt meg a Képviselő-  testülettel.  Úgy gondolja példátlan az a
dolog,  hogy  a  Kormányhivatal  Törvényességi  felhívást  intézzen  Báránd  Község
Önkormányzatához, úgy gondolja, hogy ennek egy üzenete van, hogy az önkormányzat jelenleg
gyenge lábakon áll ugyanis megosztott a Képviselő- testület. Úgy gondolja, ahhoz hogy sikeresen
tudjanak  működni,  a  siker  garanciája  az  egység.  Ezen  felül  egymást  is  kölcsönösen  kellene
tisztelni.  Érthetetlen  számára  miért  nem fogadható  el  Ulveczki  Lajosné  személye.  Az  előző
ciklusban is ő volt az alpolgármester akkor tudott vele azonosulni mindenki, nem beszélve arról,
hogy 1990 óta az egyetlen személyként végig tagja volt Képviselő- testületnek. Egy csapatban
dolgozunk,  egy  hajóban  evezünk  célunk  egy  és  ugyanaz,  a  falu  érdekében  kell  hogy
tevékenykedjünk  úgy  gondolja  bizonyos  érdekeket  háttérbe  kellene  szorítani.  Megkéri  a
képviselő társait tegyék félre sérelmeiket, mutassanak egységet ebben a kérdésben és megkéri
őket  szavazzanak igennel.  Ha nem akkor  egy őszinte  párbeszédet  szeretne  kezdeményezni  a



szavazást követően. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ismertette a szavazás menetét.

Kiosztásra kerültek a  szavazólapok.  Mindenki  elhelyezte  az urnába a kitöltött  szavazólapját,
melyet a bizottság tagjai összesítettek.

Kiss Gyuláné képviselő, bizottsági elnök
Tájékoztatta a Testületet a választás eredményéről, mely szerint 6 érvényes szavazatból 2 igen és
4 nem szavazattal, a képviselő-testület titkos szavazással döntött.

A szavazáson jelen volt 7 fő, 1 fő tartózkodott. 
A testület 2 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot

18/2015.(II.10.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,
hogy Dr. Kovács Miklós polgármester indítványát nem támogatja.
Az  alpolgármester  megválasztása  ügyében  megtartott  titkos
szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Dr. Kovács Miklós
polgármester által javasolt Ulveczki Lajosnét két igen és négy nem
szavazattal nem választotta meg alpolgármesterré.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ismételten nem sikerült  alpolgármestert  választani.  Úgy gondolja innentől kezdve bízzák rá a
jogszolgáltatásra.  Elmondja,  hogy  a  munkaügyi  bíróság  bírságot  szabhat  ki,  ezt  követően  a
megyei kormányhivatal fogja kijelölni az alpolgármester személyét. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ismételten felhívja a testület figyelmét a jogi következmények lehetőségeire.

11. napirendi pont
Közbeszerzési terv

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy 2 közbeszerzés került betervezésre. Mindkettő
a jogszabálynak megfelelően hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásként kerülne meghirdetésre. 
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

19/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  jelen határozat
mellékletét képező közbeszerzési tervet elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester





Melléklet:

2 0 1 5 .  É V I  K Ö Z B E S Z E R Z É S I  T E R V

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS

Sorszám Megnevezés, mennyiség Tárgya Eljárási rend (uniós
vagy nemzeti)

Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának
tervezett időpontja (év,

hónap)
1. Tornaterem építése Építési beruházás nemzeti Hirdetmény nélküli tárgyalásos 2015. április
2. Báránd Községi Önkormányzat Konyha 

felújítás
építési beruházás nemzeti Hirdetmény nélküli tárgyalásos 2015. március 

ÁRUBESZERZÉS

Sorszám Megnevezés, mennyiség Tárgya Eljárási rend (uniós
vagy nemzeti)

Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának
tervezett időpontja (év,

hónap)
1. --- árubeszerzés - - -

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

Sorszám Megnevezés, mennyiség Tárgya Eljárási rend (uniós
vagy nemzeti)

Tervezett eljárási típus Eljárás megindításának
tervezett időpontja (év,

hónap)
1. Szolgáltatás megrendelés

Jelen közbeszerzési tervet ajánlatkérő legalább 5 évig megőrzi.

A közbeszerzési terv nyilvános, az az ajánlatkérő honlapján bárki számára elérhető. 



A jelen közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni
kell. 

A közbeszerzési  terv  nem  vonja  maga  után  az  abban  megadott  közbeszerzésre  vonatkozó  eljárás  lefolytatásának  kötelezettségét.  Az
ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési  tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított  közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 

Az  ajánlatkérő  köteles  a  Közbeszerzési  Hatóság  vagy  a  jogszabályban  az  ajánlatkérő  ellenőrzésére  feljogosított  szervek  kérésére  a
közbeszerzési tervét megküldeni.

Kelt Báránd 2015 01. 28.

_______________________________
Báránd Községi Önkormányzat

Dr. Kovács Miklós
polgármester



Dr. Kovács Miklós polgármester Koroknai Béla Sándor képviselő javaslatára 5 perc szünetet
rendel el

12. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
A szünet után előterjesztette a következő napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Eldöntötte  a Képviselő-  testület  az alakuló ülésén hogy a szmsz-  t  szeretné felülvizsgálni.  A
tervezet  jogszabályilag kötelező dolgokat  tartalmazza.  Mellékleteket jelenleg nem tartalmazza
vannak  egyes  mellékletek  amelyek  beépítésre  kerültek.  Felsorolja  az  egyes  technikai
módosításokat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Minden egyes rendelet egységes szerkezetben hozzáférhetővé válik Báránd honlapján valamint a
jogszabálytár oldalán. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nem lehetne- e egy héttel hamarabb megkapni a testületi anyagokat?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nehéz egy héttel  előtte  elkészíteni  egy testületi  anyagot,  úgy hogy még előtte  egy nappal  is
kapunk. A 4 napot is nehéz tartani. 
Kiss Gyuláné képviselő
Elmondja, hogy ez egy jobb szerkezet, érthetőbb. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A tervezetbe, amit a kormányhivatal javasolt minden bele került. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt még felül fogják vizsgálni, Módosításra kerülhet. 
Megkérdezi van-e több kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

2/2015.(II. 10.)   számú rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)  bekezdés  d)
pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva,  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  53.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján,  az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról a következőket rendeli el:



13. napirendi pont
A TETKE Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Egyezményének és 
Alapszabályának módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy 2011-ben pár település Tetétlen vezetésével
úgy döntött, hogy létrehozzák ezt a társulást, amelynek elsődleges célja hogy a közösség által
tárfinanszírozott  programok  megvalósításában  valamilyen  formában  részt  vehessenek.  Ez  a
társaság első sorban az önkormányzatok és a társulások kereteiben belül lévő önkormányzatok
infrastruktúra fejlesztését tűzte ki célul. Ez egy kiegészítés és módosítás, azért mert amikor 2011-
ben az önkormányzat belépett és vállalta a társulási tagságot a befogadást nem ismerte el. Nem
vették  nyilvántartásba  ezt  a  társulást.  2014-ben  változott  a  jogszabály,  be  kell  jelenteni  a
minisztérium  felé  a  társulást  amennyiben  6  hónapon  belül  nem  érkezik  visszajelzés
automatikusan  bejegyzésre  kerül.  Innentől  kezdve  felmerült  az  igény,  hogy  ez  a  társulás
bejegyzésre kerüljön. Amennyiben bejegyzésre kerül a társulás 20 millió Ft-ot kaphat évente.
Pályázó és pályázati kiíró szerepet is betölthet ez a társulás. Amiért Báránd csatlakozott az az
infrastruktúrafejlesztés  volt.  Az  érintett  települések  vonatkozásában  volt  egy  megbeszélés,  a
tagság fenn áll meg kell erősíteni. Pénzügyi hozzájárulás megfizetésére kötelezi a tagokat, eddig
nem kellett befizetni semmit. 
Kiss Gyuláné képviselő
A titkár személye kabai lakos, Kaba viszont nem tagja a társulásnak. Ez hogy jön össze?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt nem tudja, polgármester asszony tudna választ adni rá. Lesznek új belépők Romániából.
Ulveczki Lajosné képviselő
Ott volt amikor létrejött a ez a társulás, akkor elmondta a Tetétleni polgármester asszony, hogy
először  a román határ melletti településeket kerestek társnak, de akkor a román határ túloldalán
nem volt senkinek hajlandósága arra, hogy részt vegyenek. Ezután kerültek a szlovák határ mellé.
Azt nem tudja, hogy Keszegfalva korábban is testvértelepülésük volt vagy ezután lett az. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Úgy emlékszik  később  lett  testvértelepülésük.  Szlovákiában  bejegyezték  a  társulást,  itt  nem.
Polgármester asszony készítette elő ezt az előterjesztést. Ez egy lehetőség. 
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazásra bocsátja.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

20/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a
TETKE  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Társulás
(Székhelye: 4184 Tetétlen, Kossuth u.65.) módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabályát és Egyezményét. 

Megbízza a  polgármestert,  hogy a képviselő-  testület  döntésétről
szóló határozati kivonatot küldje meg a társulás részére. 

 Határidő: Azonnal
 Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Melléklet:



1 melléklet:

T E T K E

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TÁRSULÁS

ALAPSZABÁLYA

Alulírott  alapító  tagok,  hivatkozva  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  által  a  2013.december  17-én
elfogadott  1302/2013/EU  módosító  rendelet  és  a  2006.  július  5-én  elfogadott,  az  európai  területi
együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendelet (továbbiakban Rendelet), valamint
az  európai  területi  társulásról  szóló  2014.  évi  LXXV.  Törvény (továbbiakban:  Törvény),  valamint  a
2/2014. (XII.30.) KKM rendelet rendelkezéseire, valamint  figyelemmel  a TETKE Korlátolt Felelősségű
Európai  Területi  Együttműködési  Társulás  megalapítását  elhatározó  Egyezmény  (a  továbbiakban:
Egyezmény)  Preambulumaban  foglalt  Szerződések,  Alapszabályok,  Jegyzőkönyvek,  Nyilatkozatok,
valamint  Célkitűzések  elveire  és  szellemiségére  ezennel  jogi  személyiséggel  rendelkező,  nonprofit
gazdálkodó szervezetet hoznak létre az alábbiak szerint:

I. A TÁRSULÁS CÉLJA

A TETKE Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás általános célja a Rendeletben
és a Törvényekben biztosított célok megvalósítása az Egyezményben rögzítettek szerint a tagok közötti
együttműködésben figyelemmel  a tagok székhelye szerinti  tagállamok európai  területi  együttműködési
társulás  tevékenységet  szabályozó jogszabályai  figyelembe vételével.  A TETKE Korlátolt  Felelősségű
Európai  Területi  Együttműködési  Társulás  kiemelt  célja  egyrészt  a  Közösség  által  társfinanszírozott
programok  megvalósításához  megfelelő  tárgyi  és  személyi  feltételeket  teremtsen  meg,  másrészt,  a
Közösség által olyan társfinanszírozott programokat valósítson meg a Társulás tagjai által alkotott és az
Egyezményben meghatározott földrajzi területen, amelyek a földrajzi területen előmozdítják a gazdasági
és társadalmi kohézió megerősítését és konvergencia kitűzéseket.

II. A Társulás FELADATAI

Elsődlegesen:

Az Európai Közösség - az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA)
és/vagy Kohéziós Alap révén nyújtott  -  társfinanszírozásában, területi  együttműködésben megvalósu1ó
programok végrehajtása.

A társulás további feladatát képezi: 

közös környezeti menedzsment és környezetvédelem elősegítése-fejlesztése 
város és vidékfejlesztés és kapcsolatok támogatása az elszigeteltség csökkentése a határmenti 

területeken, 
információhoz és kommunikációs hálózatokhoz való jobb hozzáférés elősegítése,
határon átnyúló vízi, hulladék- és energiarendszerekhez való jobb hozzáférés elősegítése 



integrált területfejlesztést elősegítő tevékenységek. 
Kapcsolattartás a társulás tagjai szerinti illetékességgel bíró hatóságokkal és intézményekkel 
Pályázatok, fejlesztési programok elkészítése benyújtása, 
Támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív fe1adatok elkészítése, monitoring jelentések elkészítése, 
együttműködés a közösség és tagállamok ellenőrzésre feljogosított szervezeteivel
Képzési, jogi és technikai segítségnyújtás a programban résztvevő önszerveződő vállalkozásoknak

Társulás munkanyelve: szlovák, magyar, angol.

III. A TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGEI ÉS CÉLKITŰZÉSE

A Társulás fő tevékenységei és célkitűzése: 

hogy előmozdítsa a szlovák-magyar határ mellett elterülő, je1en társulás Egyezménye II. pontjában
megje1ö1t területi egységek és ezen területen működő különféle szervezetek közti együttműködés
fejlesztésének ügyét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésén keresztül. 

Kísérleti  modell  projekteket  dolgozzon ki  és  valósítsanak meg  a  határmenti  térségek és  területi
egységek hasonló élethelyzetű lakosságának életminőségének javítására a regionális különbségek
csökkentése érdekében. 

Közösség  által  finanszírozott  projekteken  keresztül  az  illegális  rnigráció  és  a  tagállami
alacsonyképzettségű  állampolgárok  kényszervándorlását  kiváltó  okok  mérséklése,  fenntartható
munkahelyek teremtésén keresztül. 

Ökológiai  rehabilitáció,  erdőtelepítés  valamint  hozzájárulás  a  határmenti  területek  természeti
örökségének megőrzéséhez, amely közvetve és közvetlenül hatást gyakorol a foglalkoztathatóság
javítására, környezetvédelmi előrelépések megvalósítása

Megújuló  energiahasznosítási  projektek  megvalósítása,  hagyományos  energiahordozóktó1  történő
függőség csökkentése a határmenti térségekben.

Az Egyezmény II. pontjában meghatározott terület lakosságának jelenlegi képzettségéhez igazodó,
piacképes  terméket  előállító  és  elsősorban  kézimunka  igényes  növénytermesztés,  ill.  jelentős
időráfordítást  igénylő  állat-tartás  kísérleti  modell  projektek  megvalósítása  Közösség  által
finanszírozottan,  a nemek közötti  egyenlőség előmozdításával  és a fogyatékkal  élő személyek
előtt álló akadályok megszüntetésével. 

Önszerveződő vállalkozások kialakulásának ösztönzése és támogatása (inkubáció)

Tervezői, mérnöki, szakértői szolgáltatások az alábbiakban részletezett tevékenységek körében:

Tervezési tanácsadó szolgáltatások
Beszerzési tanácsadó szolgáltatások
Környezetvédelmi tanácsadói szolgáltatások
Projektvezetői szolgáltatások
Projektfe1ügyeleti szolgáltatások
Projekttervezési szolgáltatások
Kivitelezési beruházás-vezetői szolgáltatások
Építészeti, mérnöki, kivitelezési és kapcsolódó műszaki tanácsadó szolgáltatások
Építészeti tervezési szolgáltatások



Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

Mérnöki tervezési szolgáltatások

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
Környezetvédelmi, víz, szennyvíz, hulladékgazdálkodási tervezési szolgáltatások
A társulás  a  felsorolt  tevékenységeket  az  adott  tagállam  területén,  amennyiben  a  tevékenység

folytatása engedélyhez kötött, úgy a tevékenységet az adott tagállam tevékenységi engedélyének
beszerzését követően gyakorolhatja.

A partner ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása,
a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával és az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával
és a magyarországi, szlovákiai állami költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával

Az Európai  Közösség -  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap,  az  Európai  Szociális  Alap  és/vagy a
Kohéziós Alap révén nyújtott - társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok
végrehajtása. Olyan három országra kiterjedő, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező munkaszervezet
létrehozása,  amely  alkalmassá  válhat  Irányító  Hatósági  feladatok  megvalósítására.  Összehangolt
fejlesztési  programok kidolgozása és megvalósítása,  amely biztosítja a kísérleti  modell  projektek és a
későbbi programok hosszú távú fenntarthatóságát. Kísérleti projektekről elemzések készítése, közzététele,

A Társulás és programjainak, eredményeinek a nyilvánosság biztosítása,

IV. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A Társulás önállóan gazdálkodó szervezet, amely nyilvántartásba vételével jogi személyiséget szerez, s
mint ilyen teljes jogképességgel rendelkezik. Így különösen jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat,
ingó  és  ingatlan  vagyont  szerezhet,  illetve  azzal  rendelkezhet,  valamint  bíróság  előtt  eljárhat.  A
csoportosulás a tevékenysége során és keretében közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és
fővárosi,  illetve  megyei  képviselő-választáson,  nem állít  és  nem támogat  képviselőjelölteket  a  helyi
önkormányzati választásokon, nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást.

V. A TÁRSULÁS LÉETESÍTÉSE, TAGJAI, SZÉKHELYE, TERÜLETE

A  Társulás  a  Magyarország  és  Szlovákia  területén  elhelyezkedő  s  jelen  csoportosulást  létrehozó
Egyezményt aláíró és az Egyezményben felsorolt  magyar, szlovák települések önkormányzatai hozzák
létre határozatlan időre.

A magyarországi székhelyre tekintettel, tagok jogállására, csak és kizárólagosan a 2011.évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti szervezeteket kell érteni. Más szervezet
a társulásnak nem lehet tagja.

Az Egyezményt és az Alapszabályt elfogadó  tagok listája jelen Alapszabály mellékletét képezi.

a.) Hivatalos neve: TETKE Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás



b.) Rövidített neve: TETKE ETT

c.) Hivatalos Szlovák neve: TETKE Obmedzená európske zoskupenia pre územnú spoluprácu

d.) Hivatalos angol neve: TETKE Limited European Grouping of Territorial Cooperation

e.) Társulás székhelye: 

Ország: Magyar

Város/község: Tetétlen

Postai cím: Kossuth u.65.

Irányítószám:4184

g.) Csoportosulás telephelye I.

Ország: Szlovákia

Város/község: Keszegfalva (Kameničcná)

Postai cím: Kameničcná 122

Irányítószám:94601

h.) Csoportosulás telephelye II.

Ország: Magyar

Város/község: Báránd

Postai cím: Kossuth tér 1.

Irányítószám:4161

i.)  Csoportosulás telephelye III.

Ország: Magyar

Város/község: Réde

Postai cím: Széchenyi u. 27..

Irányítószám: 2886

j.)  Csoportosulás telephelye IV.

Ország: Magyar

Város/község: Bihardancsháza

Postai cím: Kossuth u.17.

Irányítószám: 4175

A Társulás  tagjai  az  Egyezményt  az  Alapszabályt  és  a  szükséges  egyéb  dokumentumok  Társulás
székhelyére  történő  eljuttatása  mellett  a  Társulásban  való  részvételi  szándékukról  értesítik  saját



tagállamukat. Az értesítés alapján, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a tagállamok illetékes
hatósága, a részvételt jóváhagyja vagy indokolás mellett elutasítja. A Társulás csak akkor jegyezhető be,
ha legalább két tagállamban bejegyzett tag rendelkezik a szükséges tagállami jóváhagyással. A többi az
Egyezményt aláíró alapító tag tagsági jogának életbe lépése az a nap, amelyen a tag székhelye szerinti
tagállam a  tag  társulásba  történő belépését  jóváhagyta.  Az  új  tagok esetében is  az  e  pontban leírtak
alkalmazandók.

A társulás nyitott, a társulásba új tag jelentkezhet, aki a Rendelet, a Törvény és a jelen Alapszabály szerint
a társulás tagja lehet. 

Az új belépéshez szükséges legalább két alapító tag, (új tagokkal bővült társulás esetén alkalmazva
két olyan tag) támogató nyilatkozata, akik az új tag felvételét a társulás tagjai közé felvételre
javasolják, 

Továbbá a  tagként  jelentkező  nyilatkozata,  hogy a  társulás  Egyezményét  és  Alapszabályát  teljes
körben magukra nézve kötelezően elfogadják.

Az új tag tagi jogviszony hatályba lépésének az időpontja, azaz időpont amely időpontban a tag székhelye
szerinti tagállam a tag belépéséhez hozzájárul, a hozzájárulás alapján a társulás székhelye szerinti tagállam
és a tag székhelye szerinti tagállam nyilvántartásba veszi valamint az egyezmény módosítására rögzített
szabályok szerint a módosított egyezmény kihírdetésre kerül. Az új tag tagsági jogviszony hatályba lépés
időpontja az e bekezdésben leírt eljárások közül a legutoljára teljesülő időpont.

Az  új  tagnak  az  új  tagra  vonatkozó  pénzügyi  hozzájárulást  a  társulás  közgyűlésének  tagfelvételi
jóváhagyását  követően  15  napon  belül  a  csoportosulás  bankszámlájára  be  kell  fizetnie.  A befizetett
pénzügyi hozzájárulás az új tag részére visszajár abban az esetben, ha az új tag székhelye szerinti tagállam
az új tag társulásba történő belépésének jóváhagyását megtagadja. A társulás nyilvántartásba vételét (jogi
képviselő útján), a Külpolitikáért felelős Miniszter (továbbiakban: Hatóság) előtt,  majd ezt követően a
Fővárosi Bíróság előtt kell kezdeményezni.

Nyilvántartó hatóság: Magyarország Fővárosi Bírósága

Nyilvántartás nyelve a magyar nyelv. Ha a beadványok nem magyar nyelven készülnek, akkor azt magyar
nyelvű hiteles fordításban kell benyújtani. A nyilvántartás nyilvános. A fennálló, illetve törölt adatokró1,
valamint az alapszabályról és egyezményről bárki feljegyzést készíthet, és bárki megtekintheti. A társulás
a tevékenységet a nyilvántartásba vételről szó1ó határozat jogerőre emelkedésének napjától, kezdheti meg.
A társulás a nyilvántartásba vételről szó1ó határozat hiteles másolatát a jogerőre emelkedéstől számított
tíz napon belül megküldi az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre, valamint az Európai
Unió Régiók Bizottsága részére regisztráció céljából.

VI. A TÁRSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

A társulás működéséhez a társulás tagjai hozzájárulnak:

Alapító-tagok pénzügyi hozzájárulása:  400 EUR



Társulásba belepő új tagok pénzügyi hozzájárulása: 800 EUR

A pénzügyi  hozzájárulást  a  társulás  közgyűlésének tagfelvételi  jóváhagyását  követő 60 napon belül  a
társulás bankszámlájára kell  megfizetni.  A befizetett  pénzügyi  hozzájárulás az új  tag részére visszajár
abban  az  esetben,  ha  az  új  tag  székhelye  szerinti  tagállam az  új  tag  társulásba  történő  belépésének
jóváhagyását megtagadja.

A Társulás tagjainak pénzügyi hozzájárulásának, a társulás tekintetében alkalmazásra kerülő számviteli és
költségvetési szabályok, valamint egyéb pénzügyi szabályok vonatkozásában a magyar nemzeti jog szerint
létrehozott, a társasági adóról és osztalékadóról szóló Törvény, a számvitelről szóló törvény, valamint az
1082/2006/EK  rendelet 9.cikk. e.) pontjának rendelkezései az irányadóak. A Társulás első üzleti éve a
nyilvántartásba vétel napjával kezdődik, és ugyanezen év december 31. napjával zárul. A továbbiakban az
üzleti  év  azonos  a  naptári  évvel,  Az  adott  üzleti  év  mérlegfordulójától  számított  150  napon  belül  a
Társulás  beszámolóját  közzé  kell  tenni  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Hivatalos
Értesítőben,

VII. A TÁRSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI FELELŐSSÉGE

A hivatkozott Törvényben és a Rendeletben foglaltak alapján a tagok felelőssége nem haladhatja meg a 
vagyoni hozzájárulásának mértéket, erre tekintettel a tagok felelőssége korlátolt felelősség,

A korlátolt felelősségre tekintettel a Társulás elnevezésében feltüntetésre került a „Korlátolt felelősségű" 
kifejezés.

VIII. A TÁRSULÁS ALAPITÓ TAGJAINAK JEGYZÉKE

A társulást alapító tagok jegyzéket az alapszabály melléklete valamint a társulást létrehozó egyezmény
tartalmazza.

IX. AZ ALAPSZABÁLY ÉRTELMEZÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK JOGA

A  társulásról  főszabályként  az  európai  területi  együttműködési  csoportosulásról  szóló  az  Európai
Parlament és Tanács 1082/2006/EK rendelete, a Rendelet által nem szabályozott kérdések tekintetében a
székhely szerinti illetékesség alapján az európai területi együttműködési csoportosulásról szó1ó 2014.évi
LXXV törvény előírásait kell alkalmazni. A társulás tevékenységére, működésére, számvitelére irányadó
jog a hatályos Magyar Jog, mindaddig, ameddig a társulás székhelye Magyarországon működik, Székhely
áthelyezés esetén az irányadó jog a székhely szerinti tagállam joga lesz. Leendő tagok társulásban történő
részvételére vonatkozó döntés meghozatalának irányadó joga a leendő tag székhelye szerinti  tagállam
joga.

Az  Alapszabály  és  a  vonatkozó  szabályozások  értelmezése  és  végrehajtása  nem  sértheti  a  tagállam



közrendre,  közbiztonságra,  közegészségügyre,  közerkölcsre vagy közérdekre vonatkozó rendelkezéseit.
Ennek bekövetkezése esetén az adott tagállam megtilthatja a Társulás területen folyó ilyen tevékenységet,
illetve előírhatja a joga alapján létrehozott tagok kilépését a Társulásból.

Törvényességi felügyelet

A  társulás  működése  felett  a  Magyar  Ügyészség  a  reá  irányadó  szabályok  szerint  törvényességi
felügyeletet gyakorol.

X. KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

A társulás  tevékenysége  végzése  során  elismeri  a  tagok  székhelye  szerinti  tagállamok  joghatóságát
különös  tekintettel  az  adott  tagállami  tagokra  vonatkozó  jogok  és  kötelezettségek,  valamint  az  adott
tagállam  területén  végzett  tevékenységek  és  a  tevékenységek  végzéséhez  szükséges  engedélyezés
tekintetében,  függetlenül  attól,  hogy az  adott  tevékenység  végzésére  a  székhelyszerinti  tagállam más
jogszabályi  megfelelést  alkalmaz.  A társulás  továbbiakban  elismeri  azon  tagállam jogát  a  kifizetések
felülvizsgálata  tekintetében  arra  a  részre,  amely  kifizetések  az  adott  tagállam  területén  végzett
tevékenységekhez kapcsolódnak. Ha az adott tagállam területén valamely tevékenység végzés hatósági
vagy más engedélyhez kötött, akkor a társulás az adott tevékenységét a tevékenység végzéséhez szükséges
engedély  jogerőre  emelkedését  követően  kezdheti  meg.  A társulásnak  az  adott  tagállamban  végzett
tevékenysége során az adott tagállamra vonatkozó jogkövető magatartást köteles gyakorolnia. A társulás
tagjai  tevékenységük  végzése  során  elismerik  az  építési  beruházásra,  az  árubeszerzésre  és  a
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló
Európai Parlament és a Tanács 2004118/EK irányelve kötelező alkalmazását, függetlenül attól, hogy ha a
tag székhelye szerinti  tagállam az irányelv kötelező alkalmazására jogszabályi/törvényi  kötelezettséget
nem ír e1ő. A csoportosulás a Rendelet 1. cikk (4) bekezdése alapján az adott tagállam jogában a jogi
személyeknek biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Törvényszék előtt eljárhat,

A Társulás tagjai figyelemmel vannak azon tényre, hogy amennyiben a Társulás tevékenysége által érintett
területen még nem fogadták el nemzeti szabályozást felülíró közösségi szabályozást, ez esetben az adott
tagállamok közötti, hatályos, kölcsönös elismerési megállapodások válnak irányadóvá,

XI. A TÁRSULÁS SZERVEI, MŰKÖDÉSI REND ÉS HATÁSKÖR

A  TETKE  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési  Társulás  feladatainak  ellátására
szerveket hoz létre, amelynek a felépítése a következő:

 Közgyűlés
 Bizottságok
 Elnökség
 Igazgató
 Titkár
 Felügyelő Bizottság



XII. A KÖZGYŰLÉS:

Társulás legfőbb döntéshozó szerve

A Közgyűlés, a tagok által 4 év időtartamra delegált mindenkori polgármesterekből - képviselőkből áll.
Egy tag csak egy képviselőt delegálhat.

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a  TETKE  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési  Társulás  megalakulásának
kimondása,

A társulás Egyezményének, Alapszabályának elfogadása, módosításának elfogadása
Az éves költségvetés elfogadása
A számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása
Új tag felvételére irányuló kérelem elfogadása
Tag kizárását kimondó határozat meghozatala
Eseti és/vagy állandó Közgyűlési Bizottságok létrehozása, bizottságok létszámának meghatározása,

bizottsági tagok díjazásának meghatározása
Elnökség megválasztása
Igazgató megválasztása, kinevezése, visszahívása, (visszahívási okok: ha az Igazgató

tevékenysége, magatartása a Társulás célkitűzéseit, érdekeit sérti, és e

tevékenységgel, magatartással az Elnökség írásbeli felhívása ellenére sem hagy fel, vagy

kötelezettségének az Elnökség írásbeli figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget; bűncselekményt 
követ el; megszegi az összeférhetetlenségi szabályokat) díjazásának megállapítása, munkáltatói 
jogkör gyakorlása

Titkár megválasztása, kinevezése,visszahívása, díjazásának megállapítása
Felügyelő Bizottság tagjai  számának meghatározása,  tagjainak kinevezése,  a Felügyelő Bizottság

elnöke és tagjai díjazásának megállapítása
A Közgyűlés által létrehozott bizottságok tagjai számának meghatározása, tagjainak kinevezése, a

bizottsági elnökök és tagok díjazásának megállapítása
Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
Társulás megszűnésére irányuló előterjesztés elfogadása
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
Esélyegyenlőségi Szabályzat elfogadása
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
Elnökség éves beszámolójának és jelentésének elfogadása
Igazgató éves beszámolójának és jelentésének elfogadása
Titkár éves beszámolójának és jelentésének elfogadása
Felügyelő Bizottság éves beszámolójának és jelentésének elfogadása
Könyvvizsgáló éves beszámolójának és jelentésének elfogadása

Tagokat 1 (egy) szavazat illeti meg. A Közgyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti.
Nem lehet  meghatalmazott  az  Igazgató,  az  Elnökség,  a  Felügyelő  Bizottság tagja.  A meghatalmazást
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Közgyűlést legalább évente egyszer
össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni abban az esetben, ha az Elnökség, Igazgató, Titkár,
Felügyelő Bizottság, Könyvvizsgáló olyan eseményt tapasztal, amely indokolja a Társulás Közgyűlésének



rendkívüli megtartását, illetve bármely tag kérésre az ok és a cél írásban történő meghatározása mellett.

Ilyenek lehetnek például, de nem kizárólagosan:

valamely tagállam a csoportosulás tevékenységével kapcsolatban kifogást emel,
vagy a Társulás tevékenységének az adott tagállam területén történő korlátozását rendeli el.

Továbbá rendkívüli közgyűlést kell összehívni abban az esetben is, ha bármely tag a Társulásból történő
kilépési szándék nyilatkozatát a közgyűlés elé terjeszti, és ezen tag kilépésével a csoportosulás tagjainak
székhelye szerinti tagállamok száma a tag kilépésével 1 (egy) tagállamra csökken.

A közgyűlés összehívásáról az Elnök gondoskodik. A közgyűlésre szóló meghívót a tagoknak a tervezett
időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal írásban- postai úton meg kell küldeni, a napirendi
pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és
dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.

Társulás Közgyűlésének általános határozatképessége:

A Közgyűlés  határozatképes,  ha  a  tagok  több,  mint  fele  a  megjelentek  által  képviselve  van.  Ha  a
Közgyűlés  nem volt  határozatképes,  az  emiatt  megismételt  Közgyűlés  az  eredeti  napirenden szereplő
ügyekben, a jelenlevők által képviselt létszámtól függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt
megismételt Közgyűlés összehívása az eredeti Közgyűlés meghívójában is megtörténhet, és a megismételt
Közgyűlés feltételeit tartalmazó részében fel kell

tüntetni, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napirendi pontjai tekintetében a megjelentek
által  képviselt  létszámtól  függetlenül  határozatképes,  Ez  esetben  a  fentiekben  irt  öt  napos  időköz
megtartása nem kötelező. Abban az esetben, ha nem ugyanazon a napra kerül a közgyűlés megismételt
összehívása,  újabb  meghívót  kell  valamennyi  tag  részére  kiküldeni  a  fentiekben  ismertetett  módon,
továbbá  a  meghívóban  a  napirendi  pontok  feltüntetése  mellett  ismét  tájékoztatni  kell  a  tagokat
távolmaradásuk  következményeiről,  azaz  arról,  hogy  a  megismételt  közgyűlés  az  eredeti  napirendi
pontokban a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait  a  jelenlévő,  szavazati  joggal  rendelkező tagok
egyszerű  szótöbbségével  hozza,  kivételt  képez  ez  alól  a  Társulás  megalakulásának  kimondása,  az
Egyezmény és/  vagy az  Alapszabály módosítása,  a  csoportosulás  megszűnésének  kimondása,  ahol  a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 75 %-nak igenlő szavazata szükséges. 

A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról  szóló határozatát az általános szabályok szerint,  azaz a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 

A  közgyűlés  a  személyi  döntések  kivételével  határozatait  nyílt  szavazással,  a  személyi  döntések
tekintetében pedig titkos szavazással hozza. Titkos szavazást kell elrendelni akkor is, ha ezt a jelenlévő
szavazásra jogosult tagok legalább egyharmada kéri.

Szavazategyenlőség  esetén  nyílt  szavazáskor  a  Közgyűlés  elnökének  szavazata  dönt,  titkos  szavazás
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni (Vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a
kellő támogató többség ki nem alakul.). 

A Társulás nyilvánossága

A Közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés helyét és idejét, a



jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntés tartalma, időpontja
és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők, valamint tartózkodók számaránya, és ha lehetséges,
személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az igazgató és egy – a Közgyűlésen jelen levő, hitelesítőnek
megválasztott– tag írja alá. A határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. Ez
kötelezettség  az  írásos  szavazás  útján  meghozott  határozatokra  is  vonatkozik.  A  határozatokat  a
meghozataluktól,  illetve Határozatok Könyvébe történő bevezetésüktől számított 15 napon belül postai
úton  kell  közölni  az  érintettekkel.  Ennél  rövidebb  határidőt  akkor  köteles  a  Társulás  teljesíteni,
amennyiben azt  a  hozott  határozat  jellege megköveteli.  Ezzel  egyidejűleg,  legalább harminc napra,  a
Társulás székhelyén található nyilvános hirdető táblára is ki  kell  függeszteni a meghozott határozatok
szövegét. A tagok kötelesek a hirdetményeikre vonatkozó hirdető felületet biztosítani a tagok székhelyén,
legkésőbb  a  Társulás  bejegyző  végzésének  kézhezvételekor.  A Társulás  működésével  kapcsolatosan
keletkezett  iratokba  a  Társulás  igazgatójával  történt  előzetes  egyeztetés  alapján  a  Társulás  hivatalos
munkaidejében  bárki  betekinthet,  saját  költségére  másolatot  készíthet.  A keletkezett  iratokba  történt
betekintés iránti kérelem történhet telefonon, írásban, telefaxon, e-mail-en. Az igazgató a betekintést kérő
kérelmet a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az igazgató
akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

Társulás Közgyűlésének minősített határozatképessége szükséges:

Megalakulás:
A Társulás megalakulásának kimondásához minden tag képviselőjének a közgyűlésen és

a szavazáson jelen kell lennie és a megalakulásról konszenzuson alapuló döntés szülessen.

Egyezmény és/vagy Alapszabály módosítása:
A  módosítási  kezdeményezést  a  közgyűlés  megtárgyalja.  Az  előterjesztett  Egyezmény  és/vagy
Alapszabály módosítás elfogadásához a közgyűlésen és szavazáson minden tagnak jelen kell lennie és
szavazatok 75 %.-nak a módosítást támogatnia kell. A módosítást, annak elfogadásától számított 30 napon
belül  be  kell  jelenteni  az  illetékes  hatóságnak.  A módosítás  átvezetésével  kapcsolatos  szabályokra az
újonnan létrejövő Társulásra vonatkozó szabályok az irányadóak,

Társulás megszűnésének kimondása:
A Társulás megszűnését kimondó közgyűlési döntéshez minden tag egyidejű közgyűlési és szavazáskori
jelenléte,  és  a  tagok  megszűnést  kimondó  határozat  érvényességéhez  a  tagok  75%.-os  szavazata
szükséges.

XIII. BIZOTTSÁGOK

Közgyűlés állandó szakmai bizottságai:

1  tervezési - fejlesztéspolitikai bizottság
2  Projektüzemeltetési bizottság
3 szociálpolitikai bizottság



A szakmai bizottságok 5-5 főből állnak, minden egyes bizottságban az alapító tagok vesznek részt. Tagjait
a közgyűlés választja meg az elnök javaslata alapján, az alapszabály ide vonatkozó rendelkezési szerint.
Az egyes szakmai bizottságok munkáját a bizottsági tagok közül választott elnök irányítja. A bizottságok
szervezeti  felépítése  és  tevékenysége  a  szervezeti-működési  szabályzatban  kerül  részletezésre.  A
bizottságok  munkaterv  szerint  dolgoznak,  mely  munkatervek  összeállítása  a  bizottságok  elnökeinek
feladata.  A  munkaterv  tartalmazza  a  bizottság  ülésrendjét,  fő  feladatait  és  azok  végrehajtásának
ütemezését, A bizottságok üléseit a munkaterv alapján évente legalább kétszer, valamint szükség szerint az
elnök  hívja  össze.  Közgyűlés  előtt  a  bizottságokat  össze  kell  hívni,  a  közgyűlés  napirendi  pontjait,
előterjesztéseit  a  bizottságoknak  meg  kell  tárgyalni  azokat  véleményezni  kell.  Az  előterjesztésekkel
kapcsolatosan a bizottságnak az előterjesztés támogatásáról vagy nem támogatásáról szavazni kell.  Az
előterjesztésekkel  kapcsolatos  bizottsági  álláspontról  a  közgyűlést  a  közgyűlésen  a  közgyűlési
határozathozatal előtt a közgyűlési napirend szerint tájékoztatni kell.

A bizottságok működésük során:

a) szakmailag előkészítik az általuk gondozott témához kapcsolódó közgyűlési határozatokat;

b) együttműködnek a Munkaszervezettel;

c)  a  bizottsági  elnök  útján  kapcsolatot  tartanak  a  szakmai  területeik  szerinti  szakmai  tudományos
szervezetekkel, intézményekkel;

d) kapcsolatot tartanak a Közgyűlés más szakmai bizottságaival;

A bizottsági elnök(ök) feladata különösen:

a) összehívja a bizottságot;

b) vezeti a bizottsági üléseket;

c) aláírja a bizottság határozatait;

d) előterjeszti a bizottsági határozatokat az érintett szervek (elsősorban a Közgyűlés) felé;

e) a bizottság témájához kapcsolódó folyamatban lévő projekteket szakmai felügyeletében részt vesz,

XIV. ELNÖKSÉG

A Közgyűlés  kétéves  időszakra  két  társelnököt  választ  (ügyvezető  társelnök  és  helyettes  társelnök).
Kivéve  megalakuláskor,  amikor  az  alakuló  üléstől  számított  első  önkormányzati  választásokig  szól  a
társelnökök megbízatása.

Ügyvezető elnök: Borbélyné Fülöp Hajnalka (szül.:1969.12.16., an: Szabó Klára)

Magyar Köztársaság, 4184 Tetétlen, Hajnal u.7.



Helyettes társelnök: Ing.Milan Lehocký (szül: 1967.01.29., an: Julianna Lehocká)

Szlovák Köztársaság, Keszegfalva, Mierová 656.

Az  évente  változó  társelnökök  magyar  és  szlovák  állampolgárok.  A kétéves  elnökség  idején  a  két
társelnök, egymást felváltva, egy-egy évig vezeti a Közgyűlést, illetve látja el az ügyvezető és a helyettes
elnök feladatait.

A társelnökök megválasztása területi elv alapján történik. A területi elv a csoportosulás teljes területének
olyan egységekre történő felosztását jelenti, mely a Társulás céljainak sérelme nélkül, demokratikus úton
biztosítja az elkülöníthető, nagyobb földrajzi egységek gazdasági, kulturális identitásának a csoportosulás
munkájában való megmutatkozását, érvényre jutását. 

A tagok  vonatkozásában  a  társelnökök  kétévenkénti  változásával,  elsődlegesen  az  alapításkori  tagok
képviselői kerülnek sorra. 

Az ügyvezető elnök feladatai:

- előkészíti és vezeti a Közgyűlés üléseit,
- a Közgyűlés ülései között irányítja az Elnökség tevékenységét,
- javaslatot tehet új tag személyére,
- képviseli a Közgyűlést a csoportosulás belső megbeszélésein, illetve külső szervek, szervezetek

előtt,
- együttműködik a közgyűlési döntések végrehajtásában,
- irányítja a szakmai bizottságok munkáját, és javaslatot tesz a bizottsági elnökök személyére,
- szerződést  köt,  együttműködik az Igazgatóval,  a  Közgyűlés nevében gyakorolja a munkáltatói

jogokat az igazgató tekintetében,
- ellátja atokat a feladatokat, melyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal, 

A helyettes elnök feladatai:

- együttműködik a Közgyűlés ügyvezető elnökével a Közgyűlés általános tevékenysége
- irányításában, helyettesíti az ügyvezető elnököt annak távolléte esetén,
- a szakmai munka elmélyítése érdekében kapcsolatot kezdeményez és tart fenn különböző
- szervekkel és szervezetekkel, valamint intézményekkel,
- kapcsolatot tart fenn a szakmai bizottságokkal;
- a szakmai munka elmélyítése érdekében kezdeményezi, ápolja és fejleszti a nemzetközi
- szakmai kapcsolatokat;
- pályázati projektterveket kezdeményez az Igazgató felé.

Az Elnökség a Közgyűlés ügyvivő szerve, illetve a Közgyűlés két ülés közötti képviseletét látja el. Az
Elnökség  elnöke  a  Közgyűlés  mindenkori  ügyvezető  elnöke.  Az  Elnökség  8  tagból  áll.  Tagjai:  a
Közgyűlés  mindenkori  társelnökei,  valamint  a  Közgyűlés  által  két  éves  időtartamra  delegált  három



magyar  és  három szlovák nemzetiségű közgyűlési  képviselő.  A Tagok  megbízatása  két  évig  tart.  Az
Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az elnök írásban hívja össze
a hely, az időpont és a napirendi pontok megjelölésével. Ülés összehívását - az ok egyidejű megjelölésével
- a testület bármelyik tagja kezdeményezheti, ez esetben az ülés összehívásáról az Elnök dönt. Az ülésről
való távollétet a testület tagjának előre be kell jelentenie.

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább hatan jelen vannak. Az Elnökség határozatait nyílt
szavazással,  szótöbbséggel  hozza,  szavazategyenlőség  esetén  az  Elnök  szavazata  dönt.
Határozatképtelenség  esetén  legkésőbb 15  napon belül  az  Elnökséget  ismételten  össze  kell  hívni.  Az
Elnökség törvénysértő határozatával szemben 30 napon belül bármely tag által nyújtható be fellebbezési
jogorvoslat a Közgyűléshez. Az e tárgyban elrendelt szavazásban az ügyvezető elnök nem vehet részt.

Az  ülések nem nyilvánosak,  de  arról  jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül,  melyek megőrzéséről  az
elnök gondoskodik.  Az ülésekre az elnök alkalmanként  meghívhatja azokat  a szakértőket,  illetve más
személyeket,  akiknek  a  jelenléte  a  tárgyalt  napirendi  pontok  szempontjából  fontos.  A meghívottak
tanácskozási  és  véleményezési  joggal  rendelkeznek.  Az  Elnökség  működésére,  feladatainak  ellátási
rendjére, továbbá az egyes tagjai közötti munkamegosztásra további szabályokat állapíthat meg.

Az Elnökség javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő, végrehajtást elősegítő feladatokat lát el.

Az Elnökség feladatai gyakorlása során

előkészíti a döntéseket különösen:

- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatban;

- a Társulás tagjának kizárásával kapcsolatos eljárást;

- a Társulás gazdasági tevékenységével kapcsolatban;

- az Elnök által megjelölt egyéb tárgykörben;

szervezi a végrehajtást különösen:

- a meghozott testületi és egyéb vezetői döntések megvalósulása érdekében.

javaslatot tesz különösen:

- a szakmai bizottságok álláspontja alapján a Társulás tevékenységének megújítására,

- a projektek tervezésére, hatékonyabbá tételére;

- a Társulás erőforrásainak fejlesztésére,

véleményezi különösen:

- a szakmai bizottságok munkáját;

- a Társulás szabályzatait;

- a közgyűlési előterjesztések tervezeteit;

- az Igazgató beszámolóit. 



XV. IGAZGATÓ

A Társulás igazgatója: Nagy Tibor Béla (sz: 1960.07.18., an: Szabó Terézia)

Lakcím: Magyarország, 4183 Kaba, Cukorgyári ltp. 4/B/1. 

Az igazgató megbízása az Alapszabály elfogadásának napjától két évig szól.

A megbízatás megszűnését követően az igazgató ismételten megválasztható a tisztségre. Az igazgató a
Társulás ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a Társulás
érdekeinek elsődleges figyelembe vételével köteles ellátni.  A vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály,
illetve az  ügyvezetés  kötelezettségeinek vétkes  megszegésével  a  Társulás  okozott  károkért  a  Társulás
szemben a vonatkozó szabályok szerint felel.

Az igazgatói feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye.

Az  igazgató  hatáskörébe  tartoznak  mindazok  a  feladatok,  amelyek  nincsenek  a  Közgyűlés,  vagy az
Elnökség hatáskörébe utalva.

Az igazgató általános feladata:

a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban, a szakmai követelményekben meghatározottak szerint a
hosszú távú stabil  gazdálkodás feltételeinek  megteremtése,  valamint  a  Társulás  intézményi  működése
tekintetében a hatékonyság folyamatos biztosítása.

Az igazgató további feladatai, különösen:

- a Társulás cél szerinti feladatai végrehajtásának koordinálása;

- a Társulás teljes jogi, szerződési, etikai, pénzügyi és adminisztratív menedzselése; 

- 5 millió forintot, illetve ennek szlovák koronában vagy euróban kifejezett összegét meghaladó

szerződés vagy kötelezettségvállalás esetén az Elnökség jóváhagyásának beszerzése;

- a Társulás szükség szerinti bővítésének koordinálása, a megfelelő iratok kidolgoz(tat)ása,

- az Elnökség, a Közgyűlés, a szakmai Bizottságok és a Munkaszervezet információval való

ellátása;

- az elszámolások végrehajtása és felügyelete;

-  a Közgyűlés és az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések előkészítése; a szakmai

Bizottságok és a Munkaszervezet által a közgyűlési és elnökségi döntés-előkészítéshez

megfogalmazott beszámolók, jelentések összegyűjtése; az összesített időközi és végleges



beszámolók elkészítése;

- a Társulás monitoring (a célok, projektek pénzügyi, és fizikai teljesülésének folyamatos
nyomon követése) és kontrolling (a környezethez való alkalmazkodás eredményességének

figyelemmel kísérése, annak javítása, biztosítása) folyamatok létrehozása, működtetése;

-  annak figyelemmel kísérése, hogy a célok szerinti projektekben vállalt hatásindikátorok
milyen mértékben teljesültek;

- a Társulás képviselete, ennek keretében szerződéses jogok és kötelezettségek vállalása;

- a Társulás egészét érintő nagybeszerzések és beruházások operatív irányítása és

felügyelete;

- a partnerkapcsolatok kiépítése, érdekérvényesítési tevékenység;

- személyzeti ügyek irányítása, személyfelvételi eljárásokkal, munkaszerződésekkel kapcsolatos

megállapodások kezelése, munkáltatói jogok gyakorlása;

- javaslattételi és konzultatív jog a szakmai bizottságok tagjai és elnökei vonatkozásában;

- a Társulás könyveinek szabályszerű vezetése;

- a hatályos jogszabályok szerint a Társulás vonatkozó bejelentési és nyilvánosságra

hozatali kötelezettségek teljesítése;

- a Társulás képviselete a két érintett tagország, az Európai Unió, valamint harmadik ország
intézményei felé.

- Az igazgató részéről a cégjegyzés oly módon történik, hogy a Társulás előírt, előnyomott vagy
nyomtatott cégneve alá az igazgató egyedül, önállóan írja nevét.

Az igazgató nem lehet vezető tisztségviselő a Társulás azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó
szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés hozzájárul. A Közgyűlés ebben a kérdéskörben általános és
egyedi  hozzájárulást  is  adhat,  azonban  általános  körű  hozzájárulás  megadása  esetén  a  határozatban
rögzíteni kell azokat a tevékenységi köröket, melyekre a hozzájárulás hatálya kiterjed.

A Társulás igazgatójával  kapcsolatos kizáró okokat  a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák,  illetve az
Igazgató ezen okok fent nem állásáról a vele kötött szerződésben nyilatkozik.

Az igazgató nem szerezhet részesedést a Társulás tevékenységével azonos tevékenységet is folytató más
gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés hozzájárul. A Közgyűlés ebben a kérdéskörben
általános és egyedi hozzájárulást adhat, azonban általános körű hozzájárulás megadása esetén a döntésben
rögzíteni kell azokat a tevékenységköröket, melyekre a hozzájárulás hatálya kiterjed.

A Társulás  igazgatója  és  közeli  hozzátartozója  a  Társulásnál  az  Elnökség,  a  Felügyelő  Bizottság,  a
szakmai bizottságok tagjává, illetve könyvvizsgálóvá nem választható.



A Társulás az igazgatót, valamint közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

XVI. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A Társulásnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.

Az első Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása az Alapszabály hatályba lépésétől két évig tart. A 
Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség lejártát követően újraválaszthatóak és a Közgyűlés által bármikor 
visszahívhatóak.

A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott  személy új tisztsége elfogadásától számított  tizenöt napon
belül köteles azokat a gazdasági társaságokat, illetve gazdálkodó szervezeteket,  amelyeknél már betölt
Felügyelő Bizottsági tagságot, írásban tájékoztatni, továbbá a Társulást is köteles értesíteni e tisztség(ek)
betöltéséről.

A Felügyelő Bizottsági tagság a taggá választással és elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.

A Felügyelő Bizottság működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok

A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A

Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de
évente legalább egyszer ülésezik. Az ülés összehívását – az ok, a cél és napirendi pontok megjelölésével –
a  Felügyelő  Bizottság  bármely  tagja  írásban  kezdeményezheti  az  elnöknél,  aki  a  kezdeményezés
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon
belül  történő összehívásáról.  Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget,  a tag maga jogosult  az ülés
összehívására.

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy
nincs, aki az ülését összehívja, a Társulás igazgatója a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének
helyreállítása érdekében köteles a Közgyűlést összehívni.

A  Felügyelő  Bizottsági  tagok  megbízatásának  időtartama  eltérhet  attól  az  időtartamtól,  amelyre
vonatkozóan  a  Közgyűlés  az  Igazgatót  megválasztotta,  de  a  megbízatás  csak  a  tevékenységük



időtartamába és utolsó üzleti évre vonatkozó közhasznúsági jelentés elfogadását követően szűnhet meg.

A  Felügyelő  Bizottsági  tagok  korlátlanul  és  egyetemlegesen  felelnek  a  Társulásnak  az  ellenőrzési
kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi  a Társulás működését  és gazdálkodását,  jóváhagyja azon szerződések
megkötését, kötelezettségek vállalását, melyek értéke az 5 millió forint összeget meghaladja. Ennek során
az Igazgatótól jelentést, a Társulás munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
Társulás könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésen tanácskozási és véleményezési joggal vesz részt.

A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez  tudomást,  hogy  a  Társulás  működése  során  olyan  jogszabálysértés  vagy  a  Társulás  érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt (valósult meg), amelynek megszüntetése és/vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé.

A Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül –
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.

Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet.

A felügyelő  bizottsági  tagsággal  kapcsolatos  összeférhetetlenségi  szabályok fent  nem állását  a  tagnak
javasolt személyek az elfogadó nyilatkozat aláírásával tanúsítják.

XVII. TITKÁR

A  közgyűlés  feladat-  és  hatáskörének  gyakorlásához  szükséges  döntés-előkészítő  és  végrehajtási
feladatokat végző munkaszervezet vezetője a Titkár. 

A Titkárt  a  Közgyűlés  nevezi  ki.   Kinevezés  időtartama  2  év  határozott  időtartamra  szó1.  A Titkár
munkaszerződés alapján látja  el  feladatát.  A Munkaszerződést  a csoportosulás  közgyűlése nevében az
Elnök írja  alá.  Szervezi  és  koordinálja  a  közgyűlés  tevékenységét,  összeállítja  a  közgyűlés  napirendi
pontjait  az  előterjesztett  dokumentumok  és  beadványok  alapján,  valamint  a  közgyűlés  által  előírt
tervezetek  alapján,  gondoskodik  a  közgyűlés  tárgyi  és  személyi  feltételeinek  előkészítéséről  és  a
közgyűlési jkv.-ek elkészítéséről.

Továbbá:

Nyilvántartja a tagokat, a Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság, Közgyűlési Bizottságok határozatait,
a csoportosulás hivatalos iratait Koordinálja a csoportosulás nemzetközi programjait, nyilvántartást vezet
a programokról, úti jelentéseket készíttet, gondoskodik az útjelentések összegzéséről, beszámolót készít a
két közgyűlési időpont között útjelentések összegzése alapján a  közgyűlésnek. Segíti  az Európai Unió
Régiók  Bizottsága  magyar  tagjainak  munkáját.  Előkészíti  a  csoportosulás  által  nemzetközi
megállapodások  tervezeteit.  Lefordíttatja,  és  nyilvántartást  vezet  a  csoportosulás  dokumentumairól.
Közgyűlés  és  Bizottságai  jegyzőkönyvei,  Felügyelő  Bizottság  jegyzőkönyvei,  Határozatok  könyve,
csoportosulás  által  megkötött  szerződések,  ellenőrzési  dokumentumok,  beadványok,  előterjesztések
(angol, magyar, szlovák nyelveken).

Közreműködik a csoportosulás média- és sajtókapcsolatainak ellátásában, részt vesz a csoportosulás által
szervezett  rendezvények,  konferenciák  előkészítésében,  megszervezésében,  melynek  keretében
együttműködik  az  érintett  szervezeti  egységekkel.  gondoskodik  arról,  hogy  a  közszerepléshez,



médiaszerepléshez, tárgyalásokhoz, egyeztetésekhez szükséges szakmai anyagok rendelkezésre álljanak.
Gondoskodik a csoportosulás egységes arculatának megterveztetéséről Felügyeli a csoportosulás jogi és
közbeszerzési  tevékenységét  A Titkár  csak  tagállami  állampolgár  és  büntetlen  előéletű személy lehet,
büntetlen  előéletet  Magyarországon  erkölcsi  bizonyítvánnyal,  más  tagállamban  a  büntetlen  előéletet
igazoló hatósági igazolással kell igazolni. A büntetlen előéletet igazoló hatósági igazolás becsatolása a
csoportosulás  részére  a  Közgyűlési  kinevezés  hatályba  lépés  feltétele.  A  becsatolás  napjáig,  mint
megbízott Titkár jár el.

A Társulás titkárának adatai:

Neve:

Anyja neve:

Lakhelye:

Személy azonosságát igazoló igazolvány száma: 

Személy azonosságát igazoló igazolvány megnevezése:

Megbízás kelte: 

Megbízás lejárata: 

A Társulás adminisztratív feladatainak ellátását, a döntések előkészítését és végrehajtását, a Közgyűlés
döntése  alapján munkaszervezet  látja  el.  Az Igazgató látja  el  feladattal  a  Munkaszervezetet,  valamint
ellátja a dolgozók feletti munkáltatói jogok gyakorlását. Az operatív működés irányítását a Titkár végzi.  

XVIII. ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS

Jelen Alapszabályt az alapító tagok arra feljogosított képviselőik aláírása révén fogadják el.

A Társuláshoz történő csatlakozás, új tag felvétele a Csoportosulásba:

A Társulás nyitott, a Társulásba új tag a Rendelet, a Törvény és az Alapszabály előírásai szerint, a Társulás
nyilvántartásba vételi napjától jelentkezhet, aki a Rendelet és Törvény alapján Társulás  tagja lehet. Az új
belépéshez szükséges legalább két alapító tag, (új tagokkal bővült csoportosulás esetén alkalmazva két
olyan tag) támogató nyilatkozata, akik az új tag felvételét a Társulás közé felvételre javasolják, 

Továbbá a tagként jelentkező nyilatkozata, hogy a Társulás Egyezményét és Alapszabályát teljes körben
magára  nézve  kötelezően elfogadja.  Az  új  tag  tagi  jogviszony hatályba  lépésének az  időpontja,  azaz
időpont, amely időpontban a tag székhelye szerinti tagállami szervezet a tag belépéséhez hozzájárul, a
hozzájárulás  alapján  a  Társulás  székhelye  szerinti  tagállam  és  a  tag  székhelye  szerinti  tagállam
nyilvántartásba  veszi,  valamint  az  egyezmény  módosítására  rögzített  szabályok  szerint  a  módosított
egyezmény kihirdetésre kerül. Az új tag tagsági jogviszony hatályba lépés időpontja az e bekezdésben leírt
eljárások közül a legutoljára teljesülő időpont,

Az új tagnak az új tagra vonatkozó tagdíjat a Társulás közgyűlésének tagfelvételi jóváhagyását követően a
Társulás bankszámlájára be kell fizetnie. A befizetett tagdíj az új tag részére visszajár abban az esetben, ha
az új tag székhelye szerinti tagállam az új tag Társulásba történő belépésének jóváhagyását megtagadja.



XIX. AZ EGYEZMÉNY, ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

A  Társulás Egyezményének  és/vagy Alapszabályának  módosítását  bármely  tag  kezdeményezheti.  Az
egyezmény bármely pontjának módosítást kezdeményező tag az egyezményben általa módosítani kívánt
pontot,  a  módosítás  indoklását,  valamint  az  új  javasolt  pont  tervezett  szövegét  a  rendes  közgyűlés
napirendi  pontjai  közé  előterjeszti,  vagy  rendkívüli  közgyűlés  összehívását  kezdeményezi.  Az
előterjesztését az alapszabályban megnevezett szerv részére a rendes közgyűlés időpontja előtt 60 nappal
megküldi.

Az egyezmény módosítására irányadó a Rendelet 4. cikkében az alapításra és az 5. cikkben a kihirdetésre
leírt szabályozása. A módosított Egyezmény és/vagy Alapszabály hatályba lépéséhez szükséges a tagok
székhelye szerinti  tagállamok jóváhagyása, valamint a Rendelet 5. cikke szerinti  közzététel a  Társulás
székhelye szerinti Hivatalos Lapban es az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A hatályba lépés időpontja az
e bekezdésben leírt eljárások közül a legutoljára teljesülő időpont.

XX. ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET

A Társulás gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére jogosult

Illetékes hatóság: Magyarország Állami Számvevőszéke

A Társulás működésének törvényességi felügyeletére jogosult

Illetékes hatóság: Magyarország Ügyészsége

A Társulás a tevékenysége ellenőrzésére az alapszabályban meghatározottak szerint belső és független 
ellenőrző szervezet(ek)et hoz(hat) létre, úgymint:

Felügyelő Bizottság

Belső ellenőr(zés)

Projektek megvalósításának záró ellenőrzésre független könyvvizsgálót (auditort) bíz meg. 

A Könyvvizsgáló

A Társulás által kinevezett könyvvizsgáló:



…………………………………………………………..

………………………………………………………….

Könyvvizsgálói engedély szám:

A  könyvvizsgáló  a  megbízatás  időtartamának  lejártát  követően  újra  választható.  A  könyvvizsgáló
megbízatása 2 évre szól. A megbízatás kezdő időpontja a Társulás bejegyzésétől kezdődik. 

A  Társulás  a  számviteli  törvény  szerinti  beszámoló  valódiságát  és  jogszabályszerűségét  a
könyvvizsgálattal  köteles  ellenőriztetni.  A könyvvizsgáló  a  Közgyűlés  elé  terjesztett  éves  beszámoló,
közhasznúsági jelentést és egyéb üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós
adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvizsgáló betekinthet a csoportosulás könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság
tagjaitól,  illetve a csoportosulás munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,  a csoportosulás bankszámláját,
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.

A könyvvizsgáló a Társulás ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló  köteles  a  Közgyűlésen  részt  venni.  Ha  szükséges,  a  könyvvizsgálót  a  Felügyelő
Bizottság ülésére tanácskozási joggal meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti a
Felügyelő Bizottság ülésein való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen
indokolt esetben utasítható vissza.

Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társulás vagyonának
jelentős  mértékű  csökkenése  várható,  illetve  olyan  tényt  észlel,  amely  a  csoportosulás  valamely
tisztségviselőjének felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kérni.

Ha a Közgyűlés összehívására nem kerül sor, vagy a Közgyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket
nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes ügyészséget
értesíteni.

A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok fent nem állásáról a könyvvizsgáló a vele
kötött szerződésben nyilatkozik. 

Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat a könyvvizsgálói
tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére
és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell.  

a könyvvizsgálatért felelős személy a csoportosulás részére más megbízás alapján munkát nem végezhet,
és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot, ha a megbízás tárgya nem
érinti a könyvvizsgálónak a Gt.41.§.(4) bekezdésben megjelölt szerződésben foglalt feladatait. 

A könyvvizsgáló felelőssége:



A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben és a
Gt-ben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel. 

 

XXI. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

A Társulás bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre - határozatlan időtartamra. A Társulás a Fővárosi
Törvényszék nyilvántartásából való törléssel szűnik meg. A Társulás jogutód nélkül szűnik meg.

Végelszámolással történ  ő megszűnés:

A Társulás végelszámolással szűnik meg, ha a csoportosulás közgyűlése jogutód nélküli megszűnéséről
dönt.

A törvényszék a csoportosulásnak a Rendelet 14. cikke szerinti megszűnéséről határoz.

A törvényszék az erre irányuló perben a Társulás megszűnéséről határoz.

A Társulásban résztvevő tagok székhelye szerinti tagállamok száma két tagállam alá csökkenése esetén, ha
hat hónapon belül a csoportosulásba nem kérelmezi egy olyan tag a felvételét, amellyel a tag székhelye
szerinti tagállamok száma kettőre bővül.

A Társulás más egyezményben meghatározott érvényes megszűnési okot nem határoz meg.

Végelszámolás  lefolytatására  a  cégnyilvánosságról,  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló
…………………………..törvény ………………. fejezetének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Fizetésképtelenség esetén történ  ő megszűnés:

A  Társulás fizetésképtelensége  esetén  a  csődeljárásról  és  a  felszámolási  eljárásról  szóló
…………………………………………………törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

HIVATALOS NYELVEK, HITELES SZÖVEGEK

A Társulás hivatalos nyelvei: magyar nyelv, szlovák nyelv, angol nyelv.

A székhely szerinti  hatóságokkal  szembeni  eljárások nyelve a magyar  nyelv,  ezért  a Magyar  nyelven
kívüli hivatalos nyelven készült dokumentumokról hiteles magyar nyelvű okiratot kell  készíteni.  Jelen
Alapszabály magyar  nyelven  íródott,  melyre  vonatkozóan a  szlovák fél  úgy nyilatkozik,  hogy annak
szlovák  nyelvre  történő  lefordítását  nem  kéri,  mivel  jól  beszél  magyarul  és  érti  az  alapszabályban
foglaltakat. Az Alapszabály hiteles szövegű eredeti, hiteles példánya, a Társulás Titkáránál kerül letétbe



helyezésre.  A tagok  az  Alapszabályt,  közösen  elolvasva  és  értelmezve,  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt, erre szabályszerűen felhatalmazott képviselőjük  révén a mai napon aláírtak.

XXII. TÁRSULÁS KÉPVISELETE:

A  Társulást  a  tagokkal  szemben  az  elnök képviseli.  A  Társulást  harmadik  személyekkel  szemben  az
Igazgató  képviseli.  Átruházott  képviseleti  jogosultságról  nyilvántartást  kell  vezetni,  amelyben fel  kell
tüntetni a jogosultságokat, hatásköröket és korlátozásokat. Az átruházott hatáskörökről a jogosultaknak
okiratot  kell  készíteni  a  jogosultságok  és  korlátozások  teljes  körű  részletezettségével.  Az  átruházott
hatáskör  gyakorlója  a  jogosultság  és  korlátozás  túllépése  esetén  okozott  károkért  teljes  körű  anyagi
felelősséggel  tartozik.  Átruházott  hatáskor  jogosultja  csak  büntetlen  előéletű  személy lehet,  büntetlen
előéletet  Magyarországon  erkölcsi  bizonyítvánnyal,  más  tagállamban  a  büntetlen  előéletet  igazoló
hatósági igazolással kell igazolni. A büntetlen előéletet igazoló hatósági igazolás becsatolásának meg kell
előznie a képviseleti jogosultságot igazoló okirat kiállítását.

XXIII. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT, JOGHATÓSÁG

Amennyiben az Alapszabály értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy több tag között
vita  merül  fel,  a  tagok tárgyalás  révén  vagy egyéb  békés  úton  keresik  a  vitás  kérdés  megoldásának
lehetőségét.  Amennyiben a Társulás vagy annak szerve által hozott határozat valamely tag jogát vagy
jogos érdekét sérti, az érintett tag a döntést annak meghozatalától számított 30 napos objektív (jogvesztő)
határidőn belül  a Fővárosi  Törvényszéken megtámadhatja.  A több mint egy tagállamot érintő jogviták
esetén  a  joghatóságról  szóló  közösségi  jogszabályok  az  irányadóak.  A vitás  kérdések  rendezésére,  a
jogorvoslatra, joghatóságra vonatkozóan az  Európai Parlament és a Tanács 1082/2006/EK rendeletének
15. cikkében foglaltak az irányadók. 

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapszabályt  A  TETKE  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi
Együttműködési Társulás közgyűlése ……………………. KGY számú határozatával elfogadta.

XXIV. HATÁLYBALÉPES

Jelen Alapszabály hatályba lép a székhely szerinti tagállam és a tagok székhelye szerinti egyik tagállam
jóváhagyásának azon a napján, amely nap a két tagállami jóváhagyás tekintetében a későbbi időpont.

Kelt: Magyarországon, Tetétlen, 2014………………... napján



Nagy Tibor Béla                                                Major József                       ………………..

Igazgató    hitelesítő            hitelesítő

………………………………………….. ……………………………………...

      Tetétlen Község Önkormányzata     Keszegfalva Önkormányzata

Képv.: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester     Képv.: Ing. Milan Lehocký

………………………………………………        ….……………………………………...

Báránd Község Önkormányzata                                          Réde Község Önkormányzata

Képv.: Dr. Kovács Miklós polgármester                   Képv.: Pölöskei József polgármester

………………………………………………

Bihardancsháza Község Önkormányzata

  Képv.:Major József polgármester

Záradék: Ing.Milan Lehocký Keszegfalva polgármestere nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a
magyar  nyelvet  jól  értem és  beszélem.  Az  egyezményben  foglaltakat  megértettem,  nincs  szükség  az
egyezmény szlovák nyelven történő lefordítására. 

Jelen alapszabályt 2015………. napján ellenjegyzésemmel elláttam:



…………………………..

Jogtanácsos (ügyvéd)

LAPSZABÁLY 1.sz.melléklete

a TETKE Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz tartozó
településekre vonatkozó adatok, képviselői és területei

ssz. Település neve, székhelye, országa Képviselő neve Területe
(km2)

1. Tetétlen Község Önkormányzata

4184 Tetétlen, Kossuth u.65. HU.

Borbélyné Fülöp Hajnalka 32,11

2. Báránd Község Önkormányzata

4161 Báránd, Kossuth tér 1. HU.

Dr. Kovács Miklós 42,56

3. Réde Község Önkormányzata

2886 Réde, Széchenyi 27. HU.

Pölöskei József 45,88

4. Obec Kameničná/ Keszegfalva

946 01 Kameničná, Hlavná ul.č.122 SK.

Ing. Milan Lehocký

 

34,51

5. Bihardancsháza Község Önkormányzata

4175 Bihardancsháza, Kossuth u.17.

Major József 8,31

HU                     SK

ÖSSZESEN

………..
34,51

128,51

2. melléklet



TETKE

Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Társulás

EGYEZMÉNY

PREAMBULUM

Jelen EGYEZMÉNY aláírói arra törekedve összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2013.december
17-i 1302/2013 EU rendelettel módosított, 2006.július 5-i 1082/2006 EK Rendeletében, (továbbiakban:
Rendelet) megállapított eljárásnak megfelelően:

Mivel  a  Rendelet  elrendeli,  hogy  a  területi  együttműködés  akadályainak  legyőzése  érdekében
szükségszerű  egy  közösségi  szintű  együttműködésre  vonatkozó  eszköz  létrehozása,  amely
lehetővé  teszi  a  közösség  területén  jogi  személyiséggel  felruházott  együttműködési
csoportosulások létrehozását.

Mivel  a  Rendelet  3.  cikk  1.)  bekezdésében  meghatározza  azon tagok körét,  akik  csoportosulást
hozhatnak létre.

Mivel a helyi  önkormányzatok a Rendelet 3.  cikke által hivatkozott a közbeszerzési szerződések
odaítélési  eljárásairól  szóló 2004/18/  EK Európai  Parlamenti  és  Tanácsi  irányelv 1.cikke és a
Közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX. törvény ( továbbiakban: KBT.) 22.§. 1.) bekezdésének
alanyi hatálya alá tartoznak.

Figyelembe véve,  hogy a  helyi  önkormányzatok  a demokratikus  rendszer  egyik alapintézményét
képezik

Meggyőződve arról, hogy e jog legközvetlenebbül helyi szinten gyakorolható.

Meggyőződve arról, hogy a határokon átívelő programokon keresztül a csoportosulás képes lesz a
kölcsönös  megismerés,  elfogadás  és  megbékélés  előmozdítására,  valamint  életminőségük
javítására az országok vagy régiók más nemzetiségű lakosai között.

érdekében a következőkben állapodnak meg.

I. A CSOPORTOSULÁS
Hivatalos neve: TETKE Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Rövidített neve: TETKE ETT



Hivatalos angol neve: TETKE Limited European Grouping of Territorial Cooperation

Hivatalos szlovák neve: TETKE Obmedzená európske zoskupenia pre územnú spoluprácu

Csoportosulás székhelye:

Ország: Magyarország

Város/Község: Tetétlen

Postai cím: Kossuth u.65.

Irányítószám: 4184

Csoportosulás telephelye I.

Ország: Szlovákia

Város/község: Keszegfalva (Kameničcná)

Postai cím: Kameničcná 790

Irányítószám:94601   

Csoportosulás telephelye II.

Ország: Magyar

Város/község: Báránd

Postai cím: Kossuth tér 1.

Irányítószám:4161

Csoportosulás telephelye III.
Ország: Magyar

Város/község: Réde

Postai cím: Széchenyi u. 27..

Irányítószám: 2886

Csoportosulás telephelye IV.
Ország: Magyar

Város/község: Bihardancsháza

Postai cím: Kossuth u.17.

Irányítószám: 4176

II. CSOPORTOSULÁS TERÜLETE

A Csoportosulás kiterjed:   Szlovák Köztársaság Komáromi járására

Magyar Köztársaság Hajdú-Bihar megye és Komárom-



Esztergom megye területére.

területek külső közigazgatási határain belüli működési területen látja el feladatait a csoportosulás.

III. A CSOPORTOSULÁS TEVÉKENYSÉGEI ÉS CÉLKITŰZÉSE

A Csoportosulás fő tevékenységei és célkitűzése,

hogy  előmozdítsa  a  szlovák-magyar  határ  két  oldalán  elterülő,  jelen  Egyezmény  II.  pontjában
megjelölt területi egységek és ezen területen működő különféle szervezetek közti együttműködés
fejlesztésének ügyét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésén keresztül.

Kísérleti  modell  projekteket  dolgozzon ki  és  valósítsanak meg  a  határmenti  térségek és  területi
egységek hasonló élethelyzetű lakosságának életminőségének javítására a regionális különbségek
csökkentése érdekében. 

Közösség  által  finanszírozott  projekteken  keresztül  az  illegális  rnigráció  és  a  tagállami
alacsonyképzettségű  állampolgárok  kényszervándorlását  kiváltó  okok  mérséklése,  fenntartható
munkahelyek teremtésén keresztül. 

Ökológiai  rehabilitáció,  erdőtelepítés  valamint  hozzájárulás  a  határmenti  területek  természeti
örökségének megőrzéséhez, amely közvetve és közvetlenül hatást gyakorol a foglalkoztathatóság
javítására, környezetvédelmi előrelépések megvalósítása

Megújuló  energiahasznosítási  projektek  megvalósítása,  hagyományos  energiahordozóktó1  történő
függőség csökkentése a határmenti térségekben.

Az Egyezmény II. pontjában meghatározott terület lakosságának jelenlegi képzettségéhez igazodó,
piacképes  terméket  előállító  és  elsősorban  kézimunka  igényes  növénytermesztés,  ill.  jelentős
időráfordítást  igénylő  állat-tartás  kísérleti  modell  projektek  megvalósítása  Közösség  által
finanszírozottan,  a nemek közötti  egyenlőség előmozdításával  és a fogyatékkal  élő személyek
előtt álló akadályok megszüntetésével. 

Önszerveződő vállalkozások kialakulásának ösztönzése és támogatása (inkubáció)

A két ország társulásban résztvevő tagjainak partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása,
a  regionális  és  helyi  erőforrások  koncentrációjával  az  Európai  Unió  pénzügyi  hozzájárulásával  és  a
magyarországi, szlovákiai állami költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával.

Az  Európai  Közösség-  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap,  az  Európai  Szociális  Alap  és/vagy a
Kohéziós Alap révén nyújtott- társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok
végrehajtása.

Olyan két  országra  kiterjedő,  tárgyi  és  személyi  feltételekkel  rendelkező munkaszervezet  létrehozása,
amely alkalmassá válhat Irányító Hatósági feladatok megvalósítására.



Összehangolt  fejlesztési  programok  kidolgozása  és  megvalósítása,  amely  biztosítja  a  kísérleti  modell
projektek és a későbbi programok hosszú távú fenntarthatóságát.

Kísérleti projektekről elemzések készítése, közzététele.

A Csoportosulás és programjainak, eredményeinek a nyilvánosság biztosítása.

IV. CSOPORTOSULÁS FELADATAI:

A Tagok által a csoportosulás hatáskörébe utalt feladatok:

Elsődlegesen:

Az Európai Közösség - az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA)
és/vagy Kohéziós Alap révén nyújtott  -  társfinanszírozásában, területi  együttműködésben megvalósu1ó
programok végrehajtása.

Tevékenysége:

közös környezeti menedzsment és környezetvédelem elősegítése-fejlesztése 
város és vidékfejlesztés és kapcsolatok támogatása 
az elszigeteltség csökkentése a határmenti területeken, 
információhoz és kommunikációs hálózatokhoz való jobb hozzáférés elősegítése,
határon átnyúló vízi, hulladék- és energiarendszerekhez való jobb hozzáférés elősegítése 
integrált területfejlesztést elősegítő tevékenységek. 
területekre és feladatokra irányul.

A csoportosulás további feladata létrehozni a csoportosulás feladatait ellátó munkaszervezetet.

Kapcsolattartás a csoportosulás tagjai szerinti illetékességgel bíró hatóságokkal és intézményekkel.

Pályázatok, fejlesztési programok elkészítése benyújtása.

Támogatásokkal  kapcsolatos  adminisztratív  fe1adatok  elkészítése,  monitoring  jelentések  elkészítése,
együttműködés a közösség és tagállamok ellenőrzésre feljogosított szervezeteivel.



Képzési, jogi és technikai segítségnyújtás a programban résztvevő önszerveződő vállalkozásoknak.

V. A CSOPORTOSULÁS MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA:

A csoportosulás bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre- határozatlan időtartamra.

VI. A CSOPORTOSULÁS MEGSZŰNÉSE:

A Csoportosulás a Fővárosi Bíróság nyilvántartásából való törléssel szűnik meg.

A csoportosulás jogutód nélkül szűnik meg.

Végelszámolással történ  ő megszűnés:

A  csoportosulás  végelszámolással  szűnik  meg,  ha  a  csoportosulás  közgyűlése  jogutód  nélküli
megszűnéséről dönt.

A bíróság a csoportosulásnak a Rendelet 14. cikke szerinti megszűnéséről határoz.

A bíróság az erre irányuló perben a csoportosulás megszűnéséről határoz.

A csoportosulásban résztvevő tagok székhelye  szerinti  tagállamok száma két  tagállam alá csökkenése
esetén, ha hat hónapon belül a csoportosulásba nem kérelmezi egy olyan tag a felvételét, amellyel a tag
székhelye szerinti tagállamok száma kettőre bővül.

A  csoportosulás  megszűnését  kimondó  közgyűlési  döntéshez  minden  tag  egyidejű  közgyűlési  és
szavazáskori  jelenléte,  és  a  tagok  megszűnést  kimondó  határozat  érvényességéhez  a  tagok  75  %-os
szavazata szükséges.

A csoportosulás más egyezményben meghatározott érvényes megszűnési okot nem határoz meg.

Végelszámolás  lefolytatására  a  cégnyilvánosságról,  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló
Magyar Köztársaság által alkotott 2006. évi V. törvény VIII. fejezetének rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.



Fizetésképtelenség esetén történ  ő megszűnés:

A csoportosulás  fizetésképtelensége esetén a  csődeljárásról  és  a  felszámolási  eljárásról  szóló Magyar
Köztársaság által alkotott 1991. évi XLIX törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

VII. A CSOPORTOSULÁS ALAPÍTÓ TAGJAINAK JEGYZÉKE:

A csoportosulás  a  tagjairól  hatályos  tagjegyzéket  vezet,  amely  elválaszthatatlan  részét  képezi  jelen
Egyezménynek. 

VIII. ÚJ TAG FELVÉTELE:

A csoportosulás  nyitott,  a  csoportosulásba  új  tag  jelentkezhet,  aki  a  Rendelet  és  Törvény  alapján
csoportosulás  tagja  lehet.   Az  új  belépéshez  szükséges  legalább  két  alapító  tag,  (új  tagokkal  bővült
csoportosulás  esetén  alkalmazva  két  olyan  tag)  támogató  nyilatkozata,  akik  az  új  tag  felvételét  a
csoportosulás  tagjai  közé  felvételre  javasolják.  Továbbá  a  tagként  jelentkező  nyilatkozata,  hogy  a
csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát teljes körben magára nézve kötelezően elfogadja. Az új tag
tagi jogviszony hatályba lépésének az időpontja, azaz időpont amely időpontban a tag székhelye szerinti
tagállam  a  tag  belépéséhez  hozzájárul,  és  a  hozzájárulás  alapján  a  csoportosulás  székhelye  szerinti
tagállam és a tag székhelye szerinti tagállam nyilvántartásba veszi valamint az egyezmény módosítására
rögzített  szabályok  szerint  a  módosított  egyezmény  kihírdetésre  kerül.  Az  új  tag  tagsági  jogviszony
hatályba  lépés  időpontja  az  e  bekezdésben leírt  eljárások közül  a  legutoljára  teljesülő időpont.  Az új
tagnak  az  alapszabályban  rögzített  pénzügyi  hozzájárulást  a  csoportosulás  közgyűlésének  tagfelvételi
jóváhagyását követő 60 napon belül a csoportosulás bankszámlájára be kell fizetnie. A befizetett pénzügyi
hozzájárulás az új tag részére visszajár abban az esetben, ha az új tag székhelye szerinti tagállam az új tag
csoportosulásba történő belépésének jóváhagyását megtagadja.

IX. AZ EGYEZMÉNYRE ÉS CSOPORTOSULÁSRA ALKALMAZANDÓ IRÁNYADÓ 
JOG:

A  TETKE  Korlátolt  Felelősségű  Európai  Területi  Együttműködési  Társulás  Egyezményében  nem
szabályozott kérdések tekintetében főszabályként az Európai Területi  Együttműködési Csoportosulásról
szóló  Európai  Parlament  és  Tanács  1082/2006/EK  Rendelet  8.cikk  c.pontja,  a  Rendelet  által  nem
szabályozott  kérdések  tekintetében  a  székhely  szerinti  illetékesség  alapján  az  Európai  Területi
Együttműködési  Csoportosulásról  szóló  2014.évi  LXXV.  törvény  előírásait,  valamint  a  nem
Magyarországi tag(ok) tekintetében a tag(ok) székhelye szerinti tagállamnak a Rendelet végrehajtásáról
szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.

A  csoportosulás  tevékenységére,  működésére,  számvitelére  irányadó  jog  a  hatályos  Magyar  Jog,
mindaddig, ameddig a csoportosulás székhelye Magyarországon működik. Székhely áthelyezés esetén az



irányadó jog a székhely szerinti tagállam joga lesz.

Leendő tagok csoportosulásban történő részvételére vonatkozó döntés meghozatalának irányadó joga a
leendő tag székhelye szerinti tagállam joga.

A csoportosulás bírósági nyilvántartással jön létre.

Nyilvántartó hatóság: Magyar Köztársaság Fővárosi Bírósága

Törvényességi felügyelet

A csoportosulás működése felett a Magyar Ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi 
felügyeletet gyakorol.

X. KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK:

A társulás  tevékenysége  végzése  során  elismeri  a  tagok  székhelye  szerinti  tagállamok  joghatóságát
különös  tekintettel  az  adott  tagállami  tagokra  vonatkozó  jogok  és  kötelezettségek,  valamint  az  adott
tagállam  területén  végzett  tevékenységek  és  a  tevékenységek  végzéséhez  szükséges  engedélyezés
tekintetében,  függetlenül  attól,  hogy az  adott  tevékenység  végzésére  a  székhelyszerinti  tagállam más
jogszabályi  megfelelést  alkalmaz.  A társulás  továbbiakban  elismeri  azon  tagállam jogát  a  kifizetések
felülvizsgálata  tekintetében  arra  a  részre,  amely  kifizetések  az  adott  tagállam  területén  végzett
tevékenységekhez kapcsolódnak. 

Ha az adott tagállam területén valamely tevékenység végzés hatósági vagy más engedélyhez kötött, akkor
a társulás az adott  tevékenységét  a tevékenység végzéséhez szükséges engedély jogerőre emelkedését
követően kezdheti meg. A társulásnak az adott tagállamban végzett tevékenysége során az adott tagállamra
vonatkozó jogkövető magatartást köteles gyakorolnia. 

A társulás tagjai tevékenységük végzése során elismerik az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a
szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló
Európai Parlament és a Tanács 2004118/EK irányelve kötelező alkalmazását, függetlenül attól, hogy ha a
tag székhelye szerinti  tagállam az irányelv kötelező alkalmazására jogszabályi/törvényi  kötelezettséget
nem ír e1ő. Az irányelv végrehajtásához kapcsolódó tagállami rendelkezések esetén azon közbeszerzési
szabályozást  alkalmazzák,  amely tagállam területén a beszerzés tárgyát  képező beruházás megvalósul.
Tagállamon  kívüli  esetben  a  közbeszerzésre  irányadó  jog  a  Magyar  Köztársaság  által  alkotott,  a
közbeszerzésekről szóló hatályos 2003.évi CXXIX. törvény.



A társulás  a  Rendelet  1.  cikk  (4)  bekezdése  alapján  az  adott  tagállam jogában  a  jogi  személyeknek
biztosított legteljesebb jogképességgel rendelkezik. Bíróság előtt eljárhat.

XI. A CSOPORTOSULÁS ELLENŐRZÉSE:

A társulás gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére jogosult Illetékes hatóság:  

Magyarország Állami Számvevőszéke

A társulás működésének törvényességi felügyeletére jogosult Illetékes hatóság:

Magyarország Ügyészsége

A társulás a tevékenysége ellenőrzésére az alapszabályban meghatározottak szerint belső és független 
ellenőrző szervezet(ek)et hoz(hat) létre, úgymint:

Felügyelő Bizottság

Belső ellenőr(zés)

Projektek megvalósításának záró ellenőrzésre független könyvvizsgálót (auditort) bíz meg a Kbt. 
előírásainak alkalmazásával.

XII. EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK:

A társulás Egyezményének módosítását bármely tag kezdeményezheti.

Eljárásrend:

Az Egyezmény bármely pontjának módosítást  kezdeményező tag az  egyezményben általa  módosítani
kívánt pontot, a módosítás indoklását, valamint az új javasolt pont tervezett szövegét a rendes közgyűlés
napirendi  pontjai  közé  előterjeszti,  vagy  rendkívüli  közgyűlés  összehívását  kezdeményezi.  Az
előterjesztését az alapszabályban megnevezett szerv részére a rendes közgyűlés időpontja előtt legalább 60
nappal megküldi.

A  módosítási  kezdeményezést  a  közgyűlés  megtárgyalja.  Az  előterjesztett  egyezmény  módosítás
elfogadásához a közgyűlésen és a szavazáson a minden tagnak jelen kell lennie és szavazatok  75%-nak a



módosítást támogatnia kell.

Az egyezmény módosítására irányadó a Rendelet 4. cikkében az alapításra és az 5. cikkben a kihirdetésre
leírt szabályozása. 

A módosított Egyezmény és/vagy Alapszabály hatályba lépéséhez szükséges a tagok székhelye szerinti
tagállamok  jóváhagyása,  valamint  a  Rendelet  5.  cikke  szerinti  közzététel  a  csoportosulás  székhelye
szerinti  Hivatalos  Lapban  es  az  Európai  Unió  Hivatalos  Lapjában.  A hatályba  lépés  időpontja  az  e
bekezdésben leírt eljárások közül a legutoljára teljesülő időpont.

A TETKE Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás Egyezményét a csoportosulás
közgyűlése egyhangúlag …………. számú határozatával elfogadta, és a tagok képviselői az egyezményt
aláírták.

XIII. HATÁLYBALÉPÉS

Jelen Egyezmény hatályba lép a székhely szerinti tagállam és a tagok székhelye szerinti egyik tagállam
jóváhagyásának azon a napján, amely nap a két tagállami jóváhagyás tekintetében a későbbi időpont.

Kelt, Magyarországon, Tetétlen 2015…………. napon.

……………………..

                                 Igazgató

 …………………..     …………………..

     hitelesítő        hitelesítő

………………………………………… ……………………………………………

   Tetétlen Község Önkormányzata       Báránd Község Önkormányzata

Képv.: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester           Képv.: Dr. Kovács Miklós polgármester

…………………………………………. …………………………………….............

           Réde Község Önkormányzata                 Bihardancsháza Önkormányzata

     Képv.: Pölöskei József polgármester        Képv.: Major József polgármester

……………………………………………..

                                        Keszegfalva Község

     Slovakia

Képv.: Ing. Milan Lehocký polgármester



Záradék: Ing.Milan Lehocký Keszegfalva polgármestere nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a
magyar  nyelvet  jól  értem és  beszélem.  Az  egyezményben  foglaltakat  megértettem,  nincs  szükség  az
egyezmény szlovák nyelven történő lefordítására. 

Jelen Egyezményt 2015……….. napján elkészítettem és ellenjegyzésemmel elláttam: 

Dr. …………..

     ügyvéd 

14. napirendi pont
Határozathozatal iskola épületének bontása ügyében

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy a decemberi ülésen volt  arról  szó,  hogy a
bontáshoz  szükséges  intézkedéseket  megteszi.  A bontási  engedély  rendelkezésre  áll,  viszont
felhívta a figyelmet arra a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Építésügyi Osztálya, hogy a bontás
csak a megfelelő műszaki dokumentációk és felelős műszaki vezető irányítása és e-építési napló
vezetése mellett végezhető el. Az, hogy az önkormányzat ezt saját hatáskörben lebontja elvetésre
került,  ugyanis  sem jogosultságunk  a  tevékenységhez  sem  szakértelmünk  az  e-építési  napló
vezetéséhez nincs. Ezért kiküldésre került egy szerződés tervezet, ami a bontás vonatkozásában a
PAKORD Kft. részére került első körben anyagárban megállapításra, illetve a bontási anyagok
hasznosítását illetően a veszélyes anyagok elszállításáért cserébe. 

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

21/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a



201500003002  ETDR  azonosítószámon  nyilvántartott,  HB-
08D/00142/2015 iktatószámú Báránd Kossuth utca 55. szám alatti
3/2 hrsz. számú ingatlanon az 1. számú mellékletben csatolt bontási
tervdokumentációban foglaltaknak megfelelő bontást a határozat 2.
Számú mellékletében  foglalt  vállalkozási  szerződés  feltételeinek,
valamint  a  vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően  a  PAKORD
Kft. (4161 Báránd, Vasút u 1/a) kivitelezővel végezteti el.

Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére, valamint a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

15. napirendi pont
Rendeletalkotás a rászorulók részére nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Javasolja, hogy a végleges formát a következő ülésen fogadják
el.  Módosításként  javasolja,  hogy  ne  lakhatási  települési  támogatás  hanem  közüzemi  díj
támogatás legyen.  
Dr. Kiss Gyula jegyző
Lakókörnyezetet  vizsgálni  nem  lehet,  mert  a  települési  támogatásról  szóló  jogszabályi
rendelkezések nem teszik lehetővé. Az aktív korúak ellátásánál egy szempontjaként a testület egy
önkormányzati rendeletben meghatározhat ilyen feltételeket, amit a járási hivatalnak figyelembe
kell venni. 

A Képviselő- testület egyetért a támogatás rendjével, mind a rendszeres és mind a rendkívüli
támogatást  szükségesnek  tartja.  A jövedelemhatárokra  szeretnének  visszatérni  a  költségvetés
végleges elfogadása után. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt szavazást rendelt el.

A szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

22/2015.(II. 10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,
hogy  a  rászorulók  részére  nyújtandó  pénzbeli  és  természetbeni
szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tekintetében a
döntést elhalasztja.

Határidő: 2015.február 28.
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző



Megkérdezte van-e egyéb hozzászólás a különfélék napirenden belül. Miután nem volt a nyílt 
ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Erdős Zsolt
képviselő
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