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A Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  

2011. január hó 1. napján kelt Társulási Megállapodását a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésben foglaltakra 

tekintettel felülvizsgálta és a társult önkormányzatok az egysége szerkezetbe foglalt 

társulási megállapodást 2013. július 1-jei hatállyal a következők szerint hagyják jóvá: 

 

Az 1 sz. mellékletben felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, 

hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése k) pontjában, valamint 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 87. §-ában 

foglalt társulási jog alapján, a térség közműves ivóvíz-ellátási feladatainak korszerű, 

hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a 

közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 

mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) önálló jogi személyiséggel 

rendelkező önkormányzati társulást (továbbiakban Társulás) hoznak létre és biztosítják annak 

működési feltételeit. 

A társult önkormányzatok felsorolását az önkormányzatok pontos megnevezésének és 

székhelyének feltüntetésével az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

PREAMBULUM 

 

Az Európai Unió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a 

környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert a KA (Kohéziós Alap) foglalja 

össze. A támogatási cél a Kormány Új Magyarország Fejlesztési Program környezeti 

fejlesztéseihez, ezen belül az „egészséges, tiszta települések” megteremtését szolgáló 

beavatkozási csoporthoz kapcsolódik. 

 

Mivel a projekt-előkészítési munka kezdetekor még nem volt megállapítható a résztevő 

önkormányzatok köre, és az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Társaság (Továbbiakban ÉARFÜ Kht.) felismerte ezen kiemelkedő jelentőségű 

projekt szükségességét, az előkészítési források elnyerése érdekében kezdeményezte az Észak-

Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütemének előkészítését az ivóvízminőség 

problémával rendelkező önkormányzatok helyett és érdekében. Az ÉARFÜ Kht. sikeresen 

pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt PEA3 Nagyprojekt Előkészítő Alapra és 

750 millió Ft fejlesztési forrást nyert a II. ütem teljes előkészítésére az NFH-ENV-2/2005 

azonosító számú támogatási szerződés alapján (továbbiakban: Támogatási Szerződés), amelynek 

finanszírozása a Támogató kezdeményezésére jogszabályváltozás és támogatási 
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szerződésmódosítás következtében átkerült a Környezet és Energia Operatív Programba ( 

továbbiakban KEOP) . 

 

Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés szerint az ÉARFÜ Kht. csak ideiglenes 

kedvezményezett, ezért annak egyik végső kedvezményezettje jelen Társulási Megállapodás 

keretében létrejövő Társulás. A jelen társulási megállapodás a Támogatási Szerződéssel és annak 

minden módosításával összhangban értelmezendő. A Támogatási Szerződés a megállapodás 

elválaszthatatlan része.  

 

Társult tagok tudomásul veszik, hogy az előkészítő szakasz az Észak-alföldi régióban 

egységesen az összes érintett önkormányzat vonatkozásában együtt történik, ami befolyással van 

a közbeszerzések lebonyolítására, szerződések megkötésére, az előkészítés költségének 

finanszírozására és az előkészítési szakasz Támogatóval való elszámolására.  

Ennek érdekében együttműködni kötelesek a többi e tárgyban létrejött társulással és közös 

felelősséget viselnek az előkészítés lebonyolításával kapcsolatban. 

 

A Társulás célja a KEOP 1.3.0. kódszámú ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati 

konstrukcióból igényelhető támogatással a településeken a lakosság egészséges ivóvízzel való 

ellátása a 98/83/EK irányelv és a hatályos 201/2001. (X.25.) Kormány rendeletben rögzített 

határértékek, illetve az OKI (Országos Környezet egészségügyi Intézet) Víz-higiénés 

osztályának szakvéleménye alapján térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a 

kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító program megvalósítása, a projekt gazdájaként 

annak menedzselése, a KEOP Irányító Hatóságával, valamint a pályázati dokumentáció 

kidolgozását végző szakértő szervezetekkel való együttműködés, a projektben érintett résztvevők 

munkájának koordinálása a teljes megvalósítás befejezéséig.  

Tagok az Észak-alföldi régió Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyírségi térség ivóvízminőség-

javító programjának megvalósítására vállalkoznak.  

A Társulás vállalja, hogy a társult települések ivóvízminőségének javítása érdekében az 

előkészítésre vonatkozó Támogatási Szerződés keretében, közbeszerzési eljárás alapján 

kiválasztott vállalkozók által elkészített/ elkészülő azon tanulmányok és szakmai anyagok 

átvételét az ÉARFÜ Kht-tól/, amelyek szükségesek a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázathoz 

szakmai háttértanulmányként. Ezek a következők: 

Az alprojektben érintett települések ivóvízminőségének javítása érdekében megtörtént azok 

helyzetfeltárása, elkészültek az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, elvi vízjogi 

engedélyes tervek, megszerezésre került az elvi vízjogi engedélyek és rendelkezésre állnak 

vízmű rendszerenként a megvalósíthatósági tanulmányok.  
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Folyamatban lévő/ későbbiek során készülő tanulmányok, szakmai anyagok, 

tenderdokumentációk: 

1. tender keretében: 

EU források iránti támogatási pályázat elkészítése és beterjesztése. 

- Környezetvédelmi hatástanulmányok 

- Részletes megvalósíthatósági tanulmány az alprojektekre 

- Pénzügyi és költség-haszon elemzés elkészítése az alprojektekre 

- KEOP támogatási kérelem az alprojektre 

2. tender keretében:  

A még hiányzó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése. 

- Építési és vízjogi létesítési engedélyes tervek kiviteli terv szintű tartalommal 

- Tenderspecifikációk 

3. tender keretében: 

Üzemeletetésre vonatkozó tanulmány elkészítése. 

- Optimális üzemeltetői struktúra tanulmány 

4. tender keretében: 

A kivitelező és a kivitelezésben közreműködő egyéb szervezetek kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezési szerződés megkötése. 

- Sárga FIDIC építési tender 

- PIU szolgáltatási tender 

- PR szolgáltatási tender 

- Mérnök szolgáltatási tender 

Valamint az ezekhez szükséges: 

- Műszaki-szakmai felügyelet, 

- Menedzsment munka, a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozók 

munkájának nyomon követése 

A Társulás Megbízási Szerződés keretei között felhatalmazza az ÉARFÜ Kht-t arra, hogy a még 

elkészítendő tanulmányok, elvégzendő előkészítési feladatok vonatkozásban a közbeszerzési 

eljárást lebonyolítsa. Az előkészítés támogatására megkötött támogatási szerződésben rögzített 

feltételek alapján vállalja a Társulás a rá eső önerő biztosítását és a menedzsment költségek 

fedezését a megbízási szerződésben meghatározott módon. A megbízási szerződés a Társulási 

Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Társulás a saját nevében jár el a pályázat 

benyújtása érdekében és a projekt megvalósításában a Társulási Tanács döntései szerint. 

Tagok mindezen feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő 

rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára. 

A tagok a KEOP 1.3.0 pályázatához szükséges önkormányzati saját forrás egy részének kiváltása 

érdekében EU Önerő Alap pályázatot nyújtanak be az illetékes minisztériumhoz. Tagok saját 

forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellátása céljából 

igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap pénzügyi eszközeit. 
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A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 

szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az 

arányos teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak 

hatékonyabb, célszerűbb megoldására. 

I. A TÁRSULÁS ADATAI 

 

A társulás neve: Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás 

A társulás székhelye: 4543 Laskod , Kossuth u. 59. 

A társulás jogszabályban 

meghatározott közfeladata: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. 

§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozott, a helyi 

víziközüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a 

vízgazdálkodás országos koncepciójával és a 

jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - 

tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá a 4.§ (2) 

bekezdés a) pontjában szabályozott ivóvíz-minőségű 

vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás. 

Társulás alaptevékenysége  

 

 

Víztermelés, kezelés-, ellátás 

 

 

A társulás illetékessége és 

működési köre az alábbi 

önkormányzatok közigazgatási 

területére terjed ki: 

 

Baktalórántháza Város Önkormányzata 

Bátorliget Község Önkormányzata 

Bököny Község Önkormányzata 

Érpatak Község Önkormányzata 

Geszteréd Község Önkormányzata 

Kisléta Község Önkormányzata 

Laskod Község Önkormányzata 

Nyírbogát Község Önkormányzata 

Nyírjákó Község Önkormányzata 

Nyírkarász Község Önkormányzata 

Nyírkércs Község Önkormányzata 
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Petneháza Község Önkormányzata 

Ramocsaháza Község Önkormányzata 

Terem Község Önkormányzata 

Újfehértó Város Önkormányzata 

Bocskaikert Község Önkormányzata 

Téglás Város Önkormányzata 

A társulás irányító szervének neve 

és székhelye: 

Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa 

4543 Laskod, Kossuth u. 59. 

A társulás kijelölt 

munkaszervezete: 

A társulás munkaszervezeti feladatait a 

Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal 

Laskodi Kirendeltsége (4543 Laskod, Kossuth u. 59.) 

látja el az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

Rendelet 10. § (4) bekezdése szerinti külön 

munkamegosztási megállapodás alapján 

A társulás foglalkoztatottaira 

vonatkozó foglalkoztatási 

jogviszony: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. tv.; a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 

évi I. törvény; A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. tv. 

A társulás vagyona a társulás 

megszűnése vagy a tagság 

felmondása esetén: 

A társulás vagyona felett a társulás Tagjai a pénzügyi 

hozzájárulásuk arányában rendelkeznek 

tulajdonjoggal, a társulási megállapodás a VII. 

pontjában meghatározottak szerint. A vagyon 

rendezése a megszűnés és a tagság felmondása esetén 

a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

történik. 

Kiegészítő, kisegítő és vállalkozói 

tevékenység köre és mértéke: 

A társulás kiegészítő, kisegítő és vállalkozási 

tevékenységet nem folytat. 

 

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA 

A Társulás határozatlan időtartamra jön létre. 

 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 
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A Társulás jogi személyiséggel rendelkező törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett jogalany. 

A Társulás munkaszervezeti feladatait a Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal Laskodi 

Kirendeltsége látja el, jelen társulási megállapodásban, továbbá államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint.  

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

IV. A TAGOK ÉS A TÁRSULÁS FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KEOP előírások mellett a 

hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe. 

 

IV/2. Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás 

keretei között az alábbi feladatokat valósítják meg: 

IV/2.1. Önálló projekt közös kidolgozása az ivóvízminőség javítás megoldására. 

IV/2.2. A rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, 

így különösen a KEOP 1.3.0 programjában való részvétel. Tagok kötelezettséget vállalnak az 

előkészítés és a költség-haszon elemzésben meghatározott településre eső önrész 

biztosítására.  

IV/2.3. Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósításával kialakított rendszert igénybe veszik 

és azt a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartják és üzemeltetik. 

IV/2.4. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében 

kölcsönösen együttműködnek egymással. 

IV/2.5. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi 

érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a 

továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív 

tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban. 

IV/2.6. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a térségi ivóvíz-ellátási rendszer szerepét, 

a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított 

felelősségi rendszert. 

IV/2.7. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodást a projekt megvalósításának 

teljes befejezéséig, azaz az Operatív Programból a projekt megvalósításához folyósított 

támogatásnak, a Támogató által jóváhagyott, teljes körű elszámolásáig nem mondhatják fel. 

Tagok elfogadják, hogy ezen időszak alatt felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal 
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is járhat, melyért a Társulás a támogatási szerződésben meghatározott felelősséggel tartozik, 

és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni köteles. 

IV/2.8. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi 

hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások szerint járnak el, így 

különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény és a hatósági 

árszabályozás rendelkezéseire. 

IV/3. A társult önkormányzatok a társulás útján egészséges ivóvíz közszolgáltatás, valamint a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott, a 

helyi víziközüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos 

koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - tervek kialakítása és 

végrehajtása, továbbá a 4.§ (2) bekezdés a) pontjában szabályozott ivóvíz-minőségű vízre 

vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás megvalósítására irányuló Észak-alföldi régió, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, nyírségi térséget érintő ivóvízminőség-javító program részesei. 

A társulás céljainak elérése érdekében, Tagok a projekt keretében a folyamatos tervezés és 

felmérések alapján, előreláthatóan a 2. sz. mellékletben meghatározott ivóvíz-minőség javító 

beruházások megvalósítását tervezik: 

A projekt működéséhez a Társulás vállalja az alábbi munkafeladatok ellátását. 

IV/3.1. Szervezeti, gazdasági területen: 

 A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása; 

 Konzorcium létrehozása az állami tulajdonú vízművet üzemeltetővel; 

 A működtetés személyi, szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

 Hazai támogatás pályázati feltételeinek biztosítása; 

 A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és 

adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is; 

 Működtetési költségek tervezése; 

 Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása; 

 Pályázati részvételek szervezése, koordinálása; 

 Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

 Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása; 

 Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 

 Előkészíti a projekt végrehajtáshoz szükséges szerződéseket, megállapodásokat. 

IV/3.2. Műszaki, beruházási területen: 

 A projekt előkészítés során a hatóságokkal, irányító hatósággal, közreműködő szervezetekkel 

és a szakemberekkel való együttműködés, adatok szolgáltatása, műszaki, pénzügyi, jogi és 

üzemeltetési kérdésekben a döntések meghozatala; 

 Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezői számlák kiegyenlítése a kapcsolódó pénzügyi 

elszámolásokkal; 

 A megvalósítás során az építési terület előkészítése, biztosítása; 

 Lakossági tájékoztatás; 

 

IV/3.3. A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok: 
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 A projekt megvalósulása után, a meglévő rendszeren létrejövő, a projekt által kialakított új 

víziközmű vagyon rendszer üzembe adása, igénybevétele; 

 Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, támogatási szerződés 

szerint; 

 A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi elszámolás, EU támogatási 

szerződéseknek megfelelően; 

 Hitelfelvétel esetén a társult önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával 

kötelezettséget vállalnak, hogy a beruházási saját erő biztosítása érdekében a társulás által az 

önkormányzatok kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás megvalósítása, a 

társulás megszűnése utáni időszakban az őket terhelő arányban jogutódként törleszteni 

fogják. 

A IV/3.1. IV/3.2. és IV/3.3 pontokban meghatározott feladatainak ellátása során a Társulás 

köteles féléves – ezen belül negyedéves bontású – munka és pénzügyi ütemtervet készíteni. Ezt a 

Társulási Tanács félévente jóváhagyja.  

V. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE 

A Társulás a IV/3. pontban meghatározott, a települések lakott területén az ivóvíz-minőségű 

vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvíz ellátási feladatokhoz szükséges pénzeszközök 

megszerzését és felhasználását a társulási megállapodásban meghatározott működési területen 

alaptevékenységként, az alapítók szakmai és gazdasági felügyelete mellett végzi. 

 

A Társulás vállalkozási tevékenységet csakis céljának elérése, feladatának teljesítése érdekében, 

alaptevékenységét nem veszélyeztetve folytathat. 

VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 

A TÁRSULÁS SAJÁT VAGYONNAL RENDELKEZHET, MELYNEK SZAPORULATA 

A TÁRSULÁST ILLETI MEG. A TÁRSULÁS VAGYONA FELETT A TÁRSULÁS 

TAGJAI A PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSUK ARÁNYÁBAN RENDELKEZNEK 

TULAJDONJOGGAL, A VII. PONTBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT. 

A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni kötelesek. 

VI/1. A Társulás működésének, fejlesztésének forrásai: 

Tagok tudomásul veszik, hogy a KEOP támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész 

biztosítása. A tagok a projekt beruházási költségét és finanszírozási megoszlását a pályázat 

beadásához kapcsolódó döntés meghozatalakor külön képviselő-testületi határozattal hagyják 

jóvá és biztosítják az éves költségvetésükben. 

 

-A II. ütem Előkészítés költsége az Észak-alföldi régióban:  871.410,123 e Ft, ami a 

következő tételekből tevődik össze: 
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750.000 e Ft támogatás; 

83.333 e Ft önkormányzati önrész; 

 38.077,123 e Ft menedzsment költség hozzájárulás; (külön megbízási szerződés alapján) 

871.410,123 e Ft összesen 

 

Az egyes Tag önkormányzatokat érintett lakosságszámuk arányában terhelő előkészítési 

költségeket a 3. sz. mellékletben meghatározott táblázat tartalmazza, amelyet külön testületi 

döntés alapján saját költségvetési rendeleteikben biztosítják és a társulás megalakulásától 

számított 30 napon belül a társulás számlájára utalnak. 

Az Észak Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program megvalósítását biztosító KEOP 1.3.0 

pályázati konstrukció keretében az –EU-támogatásra számot tartó, 2007 évi kezdésre ütemezett 

nagyprojektek előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló- 1067/2005. (VI. 30.) Korm. 

határozat szerinti előkészítési fázisból a második fordulóba került és pályázatot benyújtó 

önkormányzatokat összefogó önkormányzati társulások fedezik a 3. sz. mellékletben foglalt 

költségeket, amelynek a végleges elszámolása az előkészítési szakasz lezárása és a zárójelentés 

elfogadásakor történik 

 

Mindezek figyelembevételével a részben önkormányzati, részben állami tulajdonú vizíközmű 

rendszerek esetében az előkészítési költség tekintetében a következő megosztás az irányadó: 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint a Magyar Állam, mint közműtulajdonos 

megbízásából saját nevében eljáró vagyonkezelő szervezet a szolgáltatási területét érintő 

települések lakosságszámának figyelembe vételével fizetendő előkészítési költségnek - 

beruházás arányos megosztás alapján - a 83%-át fizeti meg, a fennmaradó 17%-ot pedig a 

szolgáltatási területen lévő önkormányzatok biztosítják. 

A Nyírségvíz Zrt, mint a Magyar Állam, mint közműtulajdonos megbízásából saját nevében 

eljáró vagyonkezelő szervezet a szolgáltatási területére eső önkormányzatok lakosságszámát 

figyelembe vevő előkészítési költségnek - beruházás-arányos megosztás alapján - 52 %-át fizeti 

meg, a fennmaradó 48 %-ot pedig a szolgáltatási területen lévő önkormányzatok biztosítják. 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Nyírségvíz Zrt. a pályázat benyújtására kötött 

konzorciumi szerződés útján a társuláson keresztül biztosítja az előkészítési költség rá eső részét. 

 

Amennyiben valamely társult önkormányzat az előkészítés és a beruházás vonatkozásában 

vállalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti a Társulás pénzforgalmi számlájára, az irányadó 

eljárás az azonnali beszedési megbízásnak az elnök által történő alkalmazása.  

 

a) Saját bevételek 
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Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló 

összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési hozzájárulás mértékének 

emelését határozhatja el. 

b) Belföldi és nemzetközi támogatások 

A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, 

mely támogatási összeget – Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján – csak a 

Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 

c) Egyéb bevételek 

1. A Társulás a beruházási cél megvalósítása érdekében a támogatások kiegészítéseként a 

szükséges saját erő fedezésére bankhitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki. Erről a szükséges 

döntést a pénzügyi forrás jellege, illetve a velejáró kötelezettségvállalás szabályai szerint a 

Társulási Tanács hozza meg; 

2. A Társulás alaptevékenysége körében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek; 

3. Természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai; 

4. Egyéb pályázati bevételek. 

VII. TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK, ÜZEMELTETÉS,  

VII.1. Tulajdonjogi kérdések 

 

A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:  

- A társult önkormányzatok külön tulajdonába kerülő vagyonhányad átadása, egyes 

önkormányzatok közös tulajdonába kerülő vagyonhányad tulajdoni hányad szerinti átadása. 

- A vagyonjogi rendezésnek megfelelő számviteli aktiválás. 

- Üzemeltetésre történő fizikai átadás-átvétel. 

- A beruházás befejezése után a társulás vagyonát a társulás tagjai között kell felosztani.  

 

A vagyonmegosztás módja a vagyon természetben történő tulajdonba adása a társult 

önkormányzatok részére, a 2. sz. mellékletben rögzített költségviselési elvek és arányok alapján.  

 

A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a társulás fennállása alatt keletkezett vagyontárgyak 

esetében a Társulási Tanács gyakorolja. 

 

A társulás fennállása alatt keletkezett vagyon átadásáról a Társulási Tanács dönt. 
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VII.1. Üzemeltetés 

A beruházás befejezését követően a Társulás kijelöli a Társult Tagoknál a hatályos üzemeltetési 

szerződések alapján már meglévő üzemeltető szervezeteket és átadja üzemeltetésre a létrejött új 

víziközmű vagyont a mindenkori hatályos magyar és EU jogi normáknak, jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően.  

Az üzemeltetés során a Társulás garantálja a projekt keretében megvalósuló eszközrendszer 

életképességét, az eszközrendszer fenntartható fejlesztésének forrásait. A Társulás megteremti az 

üzemeltetők közötti együttműködés feltételrendszerét és biztosítja a közöttük lévő 

munkamegosztást és koordinációt az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint.  

A Társulás a szolgáltatókkal kötött üzemeltetési Szerződésben előírja a jogszabály és a pályázat 

alapján megkívánt követelmények teljesítését. 

VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER 

Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben 

állapodnak meg: 

A társulás szervezete: 

1. Társulási Tanács 

2. Társulási Tanács Elnöke, Alelnöke 

3. Pénzügyi Bizottság 

4. Felügyeleti Szerv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társulás 

Társulási Tanács Pénzügyi Bizottság 

Székhely Önkormányzat 
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VIII/1. Társulási Tanács 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társulás tagjait képező 

önkormányzatok által delegált képviselőknek az összességéből áll.  

Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál  aki a társult Önkormányzat mindenkori 

polgármestere, vagy a társult önkormányzat képviselő testületének tagja  a Társulási Tanácsba 

és a 4. számú mellékletben szabályozottak arányában rendelkeznek szavazati joggal. A Társulás 

tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja. A Társulás tagjai által delegált képviselő 

képviseleti megbízatása a delegáló önkormányzatnál betöltött tisztségének, illetőleg 

megbízatásának megszűnéséig tart.  

VIII/1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 

a. a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Pénzügyi Bizottság tagjainak a 

megválasztása, visszahívása, 

b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 

c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 

d. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői 

vélemények figyelembe vételével, 

e. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első 

félévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása, 

f. az érintett tárcákkal a támogatási szerződések megkötése, 

g. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 

meghatározása, 

h. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése, 

i. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, 

j. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása. 

VIII/1.2. A Társulási Tanács működése:  

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek 

mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét, és a társulási 

tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell hívni. 

A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha 

azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi 

ellenőrzési jogkörében eljárva azt az illetékes Kormányhivatal vezetője kezdeményezi. 

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend 

összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A Társulási Tanácsülésen 

abban az esetben tárgyalható a meghívóban nem szereplő napirendi pont, ha a Társulási Tanács 

ülésén valamennyi Társulási tag képviselve van és a Társulási tagok minősített többséggel a 

napirendre tűzik a kérdés megtárgyalását. 
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A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban, az ülés napját 

megelőzően legalább 8 nappal korábban. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is lehetséges, de 

csak a tagok megfelelő értesítése mellett. 

A Társulási Tanács határozatképes, ha a 4. számú melléklet alapján meghatározott szavazati 

joggal rendelkező képviselők több mint fele az ülésen jelen van.  

A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen 

lévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának 

egyharmadát. 

Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 5 napon túli, de 30 napon belüli 

időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek 

meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, 

de szavazati joggal nem rendelkeznek. 

Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával 

döntenek. 

A Társulási Tanács működése során az Mötv.-ben a minősített többségre vonatkozó szabályok 

szerint kell eljárnia. E tekintetben az Mötv. zárt ülés tartására vonatkozó szabályai is 

alkalmazandók. 

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyvre a képviselő-

testületek üléséről szóló jegyzőkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a 

jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 

jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti 

illetékes Kormányhivatalnak. 

VIII/1.3. A Társulási Tanács elnöke és alelnöke 

A Társulási Tanács Elnökét és egy alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen, 

2/3-os többségi szavazással választja meg határozott időre. 

Az elnök, az alelnök megbízatása önkormányzatnál betöltött tisztségének, megbízatásának 

megszűnéséig áll fenn. 

 

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 

hatóságok előtt, 

b. intézkedik a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságánál a Társulás törzskönyvi 

nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító 

okirat módosítását követő 8 napon belül, 

c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
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d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 

beszámolójának elkészítéséről, 

e. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi, 

f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 

g. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács 

számára előírt, 

h. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a 

Társulás nevében aláírja, 

i. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések 

Tanácsa felé. Aláírja a projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel 

kötendő szerződéseket. 

Az elnöki megbízatás megszűnik: 

- önkormányzati képviselői tisztségének megszűnésével, 

- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 

- a Társulási Tanács által történő visszahívással, 

- lemondással, 

- elhalálozással, 

- a megválasztáskor meghatározott idő elteltével. 

 

A Társulási Tanács jogosult 2/3-os szótöbbséggel az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök 

megválasztására. A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az ügyek 

intézését az újonnan megválasztott Elnöknek átadni és teljes elszámolást készíteni. 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával 

járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács 

ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az alelnöki 

megbízatás nem szűnik meg. 

A Társulás alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések 

irányadóak. 

A Társulás alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács 

által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel helyettesíti a IX. fejezetben foglaltak 

szerint. 

VIII/2. Pénzügyi Bizottság 

A tagok megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a projekt megvalósulási 

területéhez igazított ellenőrző-felügyelő szervként 1 elnökből és 2 tagból álló Pénzügyi 

Bizottságot hoznak létre. A Pénzügyi Bizottság tagjainak lemondása, visszahívása, vagy az új 

tagok választása esetén az új tagok megbízatása a Pénzügyi Bizottság eredeti megbízatásának 

időtartamáig szól. A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Alelnök.  

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

A Pénzügyi Bizottság kiemelt feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése. 

A Pénzügyi Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik. 
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A Pénzügyi Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően írásban hívja 

össze. 

A Pénzügyi Bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél 

egyidejű megjelölésével, ha a Bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 8 napon 

belül nem teljesíti. 

Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben a 

Pénzügyi Bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet térni. Ez esetben az 

ülés telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető. 

A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. 

Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a 

megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

A Pénzügyi Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg. 

A Pénzügyi Bizottság jogszabályba, a jelen megállapodásba ütköző, vagy a társulás érdekeit 

sértő intézkedés, mulasztás tapasztalása esetén köteles a Társulási Tanács haladéktalan 

összehívását kezdeményezni. 

A Pénzügyi Bizottság feladat és hatásköre: 

 az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése, 

 a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását  továbbá a 

Társulási Tanács elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi 

előírások megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Társulási Tanácsnak 

jelentést előterjeszteni., 

 a tagok tájékoztatásának vizsgálata, 

 a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése. 

A Pénzügyi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a 

jegyzőkönyvvezető ír alá. 

A Pénzügyi Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg. 

A Pénzügyi Bizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart. 

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt általános 

képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.1.3. foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök 

akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulási Tanács által meghatározott 

helyettesítési rend szerint alelnök jogosult. 

A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy 

kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja 

alá. 

Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon 

történik, hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további 

példányai vonatkozásában; a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási 
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név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel írja alá, majd a másolati példányú iratot, 

okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell ellátni. 

A Társulás bélyegzője: bélyegzőlenyomat Társulás nevének és székhelyének feltüntetésével. 

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE 

 

A Képviselő-testületek a társulás gazdálkodásának ellenőrzését Baktalórántházai Közös 

Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr útján biztosítják. 

A Társulási Elnöke évente egyszer a képviselő-testületeknek beszámol a társulás 

tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, mellyel együtt történik a 

Pénzügyi Bizottság ellenőrzéseinek eredményeiről készült beszámoló értékelése. 

XI. TAGSÁGI JOGVISZONY 

Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállalnak arra 

vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 

szabályokat. 

XI/1. A megállapodás módosítása 

Jelen megállapodás módosításáról - bármely társult tag kezdeményezésére - a társult 

önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel döntenek.  

XI/2. A megállapodás felmondása 

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás 

megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal 

csak tényleges és alapos indokok alapján élnek. 

A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – 

lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább 

három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. Felmondó Tag a 

felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerződésben 

foglaltakat. 

A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a beruházás 

megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak 

kivételesen, tényleges és alapos indok alapján élnek. A felmondást elhatározó döntés 

meghozatalára, és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók. 

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendő önrész teljes összege a 

Társulás velük szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni 

fog. 
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A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget 

Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják. 

Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás 

arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő 

kötelezettségeket is, majd a tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. 

Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett 

előkészítési költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. 

XI/3 Kizárás 

Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve 

elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével felhívni a 

teljesítésre. 

Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen 

megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint felének minősített többséggel 

hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. 

Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének 

elmulasztása. 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az 

esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól. 

XI/4. Csatlakozás 

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-

testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy 

a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezően 

ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési 

hozzájárulást biztosítja. 

A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevő valamennyi 

tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata. 

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási Megállapodást és a Társulás Alapító Okiratát 

módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni. 

XII. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 

A Társulás megszűnik, a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi 

rendelkezésekben foglaltak szerint. 

A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni 

kötelesek a 2. sz. mellékletben rögzített költségviselési elvek és arányok alapján.  
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XIII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil 

szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a 

kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi 

feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés 

céljául szolgáló beruházás előnyeiről. 

Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 

tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy 

a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott 

és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése). 

Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti 

rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, 

szervezése. A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem 

arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali 

szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil 

szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának 

megőrzésére is. 

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Megállapodás megkötésével illetve a Munkaszervezet 

működésével összefüggő költségeket a pályázat által megengedhető mértékben és módon 

számolhatják el. Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön 

megállapodás alapján – más, gazdaságilag nehéz helyzetben lévő tag helyett és nevében 

pénzügyi teljesítést eszközölni, utólagos elszámolás mellett.  

Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen megállapodásban rögzített jogait és 

kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados szavazattöbbséggel dönt az egyes 

tagokat terhelő működési hozzájárulás mértékéről. A tanács határozathozataláig, jelen szerződés 

aláírásával tagok kötelezettséget vállalnak ennek fedezetére. 

Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a társulási megállapodásban 

vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett 

késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. 

megfelelő rendelkezései szerint köteles a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot 

fizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 

Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a központi és KEOP támogatás csak a 

támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal 

nyilatkoznak, hogy a VI. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjáig még nem kezdődtek meg. 

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása 

esetén, 60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselőket. 
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Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a 

feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része 

teljes hatályban fennmarad. 

Társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkező vitás 

kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánjuk rendezni. 

A fentiek szerint ezen szerződést mellékletét képező aláírási íven – a tagok eredeti példányban 

jóváhagyólag aláírták.  

Jelen szerződés részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékletek: 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: A társult önkormányzatok felsorolása az önkormányzatok pontos 

megnevezésének és székhelyének feltüntetésével.  

2. sz. melléklet: A társult településeken megvalósuló beruházások kimutatása és a tagokat 

terhelő beruházási költség és tagsági díj mértékét megállapító számítási mód. 

3. sz. melléklet: Az előkészítési költségekhez szükséges pénzügyi hozzájárulások mértékét 

tartalmazó táblázat. 

4. sz. melléklet: Az egyes tagokat megillető szavazati mérték a társulási tanácsban. 

5. sz. melléklet: Aláíró lapok a Társulási Megállapodás elfogadásáról. 

 

 

Kelt: Laskod, 2013. június  

 

                Kiss Tibor                            
elnök 
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1. sz. melléklet 

 

A társulás tagjainak neve, székhelye képviselője 

 

 

Önkormányzat neve Székhelye Képviselője 

Baktalórántháza Város 

Önkormányzata 

4561 Baktalórántháza, 

Köztársaság tér 8. 

Nagy Lajos Polgármester 

Bátorliget Község Önkormányzata 

 

4343 Bátorliget, Szabadság tér 1. Antal Mihály Polgármester 

Bököny Község Önkormányzata 

 

4231 Bököny, Kossuth u. 3. Piskolczi Géza Péter Polgármester 

Érpatak Község Önkormányzata 

 

4245 Érpatak, Béke u. 28. Orosz Mihály Zoltán Polgármester 

Geszteréd Község Önkormányzata 

 

4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. Vitkovics Béla Polgármester 

Kisléta Község Önkormányzata 

 

4325 Kisléta, Debreceni u. 2. Pénzes Sándor Polgármester 

Laskod Község Önkormányzata 

 

4543 Laskod , Kossuth u. 59. Kiss Tibor Polgármester 

Nyírbogát Község 

Önkormányzata 

 

4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. Dr. Simon Miklós Polgármester 

Nyírjákó Község Önkormányzata 

 

4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1. Szabó József Polgármester 

Nyírkarász Község 

Önkormányzata 

 

4544 Nyírkarász, Fő u. 21. Félegyházi Gábor Polgármester 

Nyírkércs Község Önkormányzata 4537 Nyírkércs, Fő u. 96/b. Csoma Tiborné Polgármester 
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Petneháza Község 

Önkormányzata 

 

4542 Petneháza, Magyar út 2. Majoros Péter Polgármester 

Ramocsaháza Község 

Önkormányzata 

 

4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Simon József Polgármester 

Terem Község Önkormányzata 

 

4342 Terem, Fő u. 10. Csák István Polgármester 

Újfehértó Város Önkormányzata 

 

4244 Újfehértó, Szent I. u. 10. Nagy Sándor Polgármester 

Bocskaikert Község 

Önkormányzata 

 

4241Bocskaikert, Poroszlay u. 20. Szőllős Sándor Polgármester 

Téglás Város Önkormányzata 

 

4243 Téglás, Kossuth u. 61. Czibere Béla Polgármester 
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Önkormányzat neve Székhelye Lakosságszám 

Baktalórántháza Város 

Önkormányzata 

4561 Baktalórántháza, 

Köztársaság tér 8. 

3 820 

Bátorliget Község Önkormányzata 

 

4343 Bátorliget, Szabadság tér 1. 680 

Bököny Község Önkormányzata 

 

4231 Bököny, Kossuth u. 3. 3 409 

Érpatak Község Önkormányzata 

 

4245 Érpatak, Béke u. 28. 1802 

Geszteréd Község Önkormányzata 

 

4232 Geszteréd, Petőfi u. 7. 1 859 

Kisléta Község Önkormányzata 

 

4325 Kisléta, Debreceni u. 2. 1 731 

Laskod Község Önkormányzata 

 

4543 Laskod , Kossuth u. 59. 1 046 

Nyírbogát Község 

Önkormányzata 

 

4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. 3 217 

Nyírjákó Község Önkormányzata 

 

4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1. 869 

Nyírkarász Község 

Önkormányzata 

 

4544 Nyírkarász, Fő u. 21. 2 388  

Nyírkércs Község Önkormányzata 

 

4537 Nyírkércs, Fő u. 96/b. 832 

Petneháza Község 

Önkormányzata 

 

4542 Petneháza, Magyar út 2. 1 874 
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Ramocsaháza Község 

Önkormányzata 

 

4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. 1 581 

Terem Község Önkormányzata 

 

4342 Terem, Fő u. 10. 661 

Újfehértó Város Önkormányzata 

 

4244 Újfehértó, Szent I. u. 10. 13 521 

Bocskaikert Község 

Önkormányzata 

 

4241Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 3 129 

Téglás Város Önkormányzata 

 

4243 Téglás, Kossuth u. 61. 6 557 
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2. sz. melléklet 

A társult településeken megvalósuló beruházások kimutatása és a tagokat terhelő 

beruházási költség és tagsági díj mértékét megállapító számítási mód 

 

- Adott település hálózatrekonstrukciós költsége csak az adott települést terheli. 

- A kistérségi rendszerben a távvezeték rekonstrukciós költségei a települések között a távlati 

vízmennyiségek alapján; 

- a beruházási költségeken belül a vízműfejlesztési költségek az érintett változat szerinti 

települések távlati vízmennyiségei alapján; 

- a beruházási költségeken belül az új távvezeték építési költségei az ellátandó (érdekelt) 

település, ill. települések között, távlati vízmennyiségek alapján oszlik meg; 

Minden egyéb költség tekintetében a településekre jutó összes műszaki tartalom arányában kerül 

meghatározásra.  

Az állami tulajdont érintő beruházásokkal kapcsolatos költségeket az Állam, illetve a nevében 

eljáró vagyonkezelő szervezet viseli. A nem elszámolható költség az Államot, illetve a nevében 

eljáró vagyonkezelő szervezetet terheli, mivel az állami vízmű által ellátott területen találhatóak 

azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek miatt ezek a költségek felmerülnek. 

 

Ennek megfelelően az egyes településeket terhelő költséghányad:  

 

Település neve 

Településre jutó 

összes költség 

(Nettó HUF) 

Település %-os aránya 

(településre jutó összes 

költség/összes beruházási 

költség*100) 

Szavazati arány 

(Állami költségviselés 

nélküli %-os arányok) 

1000 

szavazatra 

bontva 

Baktalórántháza 56 530 211 3,61% 6,93% 69 

Laskod 10 003 666 0,64% 1,23% 12 

Nyírjákó 12 059 260 0,77% 1,48% 15 

Nyírkarász 22 152 444 1,41% 2,72% 27 

Nyírkércs 9 295 261 0,59% 1,14% 11 

Petneháza 18 824 707 1,20% 2,31% 23 

Ramocsaháza 15 892 222 1,01% 1,95% 20 
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Állam 751 230 478 47,94% 0,00% 0 

Geszteréd 20 165 328 1,29% 2,47% 25 

Bököny 30 708 134 1,96% 3,76% 38 

Érpatak 21 421 352 1,37% 2,63% 26 

Újfehértó 109 127 189 6,96% 13,38% 134 

Téglás 61 676 466 3,94% 7,56% 76 

Bocskaikert 27 405 901 1,75% 3,36% 34 

Hajdúhadház 0 0,00% 0,00% 0 

Kisléta 101 441 582 6,47% 12,44% 124 

Nyírbogát 147 861 765 9,44% 18,13% 181 

Terem 92 469 435 5,90% 11,34% 113 

Bátorliget 58 712 022 3,75% 7,20% 72 

SZUM: 1 566 977 422 100,00% 100,00% 1 000 

 

 

 



3. sz. melléklet 

Az előkészítési költségekhez szükséges pénzügyi hozzájárulások mértékét tartalmazó táblázat. 

 

Észak-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program II. ütem előkészítő munkájában érintett települések által fizetendő összegek  

Megye Önkormányzat 
Lakosság 

szám (fő) 

Fizetendő összeg 

(Ft) ÁFA nélkül 

(támogatáshoz 

önerő) 

Fizetendő összeg 

(Ft) ÁFA nélkül 

(menedzsment) 

Fizetendő összeg (Ft) 

(összesen=támogatáshoz 

önerő+ menedzsment) 

10% társulási 

költség 

társulási költséggel 

növelt összeg Ft 
25% ÁFA Összes fizetendő Ft 

  Nyírségvíz Zrt   12 033 031 4 581 831 16 614 862 1 661 486 18 276 348 4 569 087 22 845 435 

  TV Zrt   3 811 092 1 451 154 5 262 246 526 225 5 788 471 1 447 118 7 235 588 

HB Bocskaikert Község Önkormányzat 2 495 88 470 33 687 122 157 12 216 134 372 33 593 167 965 

HB Téglás Város Önkormányzata 6 495 164 410 62 602 227 012 22 701 249 713 62 428 312 142 

SZSZB Baktalórántháza Város Önkormányzata 3810 567 315 216 017 783 332 78 333 861 665 215 416 1 077 082 

SZSZB Bátorliget Község Önkormányzata 725 107 954 41 106 149 059 14 906 163 965 40 991 204 956 

SZSZB Kisléta Község Önkormányzata 1794 267 129 101 715 368 845 36 884 405 729 101 432 507 161 

SZSZB Laskod Község Önkormányzata 1095 163 047 62 084 225 131 22 513 247 644 61 911 309 555 

SZSZB Nyírbogát Község Önkormányzata 3 318 494 055 188 122 682 177 68 218 750 395 187 599 937 994 

SZSZB Nyírjákó Község Önkormányzata 910 135 500 51 595 187 095 18 710 205 805 51 451 257 256 

SZSZB Nyírkarász Község Önkormányzata 2460 366 298 139 476 505 773 50 577 556 351 139 088 695 439 

SZSZB Nyírkércs Község Önkormányzata 822 122 397 46 605 169 002 16 900 185 903 46 476 232 378 

SZSZB Petneháza Község Önkormányzata 1927 286 933 109 256 396 189 39 619 435 808 108 952 544 760 

SZSZB Terem Község Önkormányzata 701 104 380 39 745 144 125 14 412 158 537 39 634 198 172 

  összesen   18 712 012 7 124 994 25 837 006 2 583 701 28 420 707 7 105 177 35 525 883 
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4. sz. melléklet 

Az egyes tagokat megillető szavazati mérték a társulási tanácsban. 

Minden tag rendelkezik egy szavazattal és ezen felüli szavazatok a 2. sz. mellékletben meghatározott 

költségviselési arányokhoz igazodóan oszlanak meg azzal, hogy az összes szavazat mértéke 1000, az 

egyes költségviselő tagok többlet szavazati joga pedig ehhez arányosított, kerekített egész szám szerint 

kerül meghatározásra az alábbiakban: 

 

Település 

 

Szavazatszám 

Baktalórántháza 69 

Bátorliget 72 

Bocskaikert 34 

Bököny 38 

Érpatak 26 

Geszteréd 25 

Kisléta 124 

Laskod 12 

Nyírbogát 181 

Nyírjákó 15 

Nyírkarász 27 

Nyírkércs 11 

Petneháza 23 

Ramocsaháza 20 

Téglás 76 

Terem 113 

Újfehértó 134 

Összesen 1000 

 



2 

 

5 sz. melléklet 

Aláíró lapok a Társulási Megállapodás elfogadásáról. 

 

Település 

megnevezése 

Aláírás  Bélyegző lenyomat 

Baktalórántháza 

Város 

Önkormányzata 

  

Bátorliget Község 

Önkormányzata 

  

Bököny Község 

Önkormányzata 

  

Érpatak Község 

Önkormányzata 

  

Geszteréd Község 

Önkormányzata 

  

Kisléta Község 

Önkormányzata 

  

Laskod Község 

Önkormányzata 

  

Nyírbogát Község 

Önkormányzata 

  

Nyírkércs Község 

Önkormányzata 

  

Nyírjákó Község 

Önkormányzata 

  

Nyírkarász Község 

Önkormányzata 

  

Petneháza Község 

Önkormányzata 

  

Ramocsaháza 

Község 

Önkormányzata 

  

Terem Község 

Önkormányzata 
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Bocskaikert, 2013. június 18. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 

Újfehértó Város 

Önkormányzata 

  

Bocskaikert 

Község 

Önkormányzata 

  

Téglás Város 

Önkormányzata 

  


