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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2008. július 29-ei (kedd) az önkormányzat 
tanácskozótermében  megtartott r e n d k í v ü l i  nyilvános ü l é s é r õ l.  

Jelen  voltak  :   Tóth  András,  Banka  Attila,  Buczkó  Ágnes,  Budai  János,  Elek  László, 
Gyermánné  Szabó  Katalin,  Juhász  Istvánné,  Kovács  Sándor,  Molnárné  Mészáros  Ágnes, 
Nagy József, Nagy Sándor, Puhola Józsefné,  Puskás László, Suhaj István, 
Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth András képviselők
 
Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van  :   Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő 
képviselőből 16 fő jelen van, így a képviselő-testület határozatképes. 

Tóth András
A  rendkívüli  ülés  anyagát  megkapták,  a  rendkívüli  ülés  megtartását  a  pályázatok 
benyújtásának  határideje  indokolja.  A meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat  javasolom 
megtárgyalásra.  Kérdés,  észrevétel,  van-e  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban?  Ki  az,  ki 
elfogadja a javasolt napirendi pontokat? 

A Képviselő-testület  a  javasolt  napirendi  pontokat  15  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg:

Napirendi javaslat

1./ Előterjesztés integrált városközpont-rehabilitáció előzetes akcióterületi terv 2008-2010 
     dokumentum elfogadásáról
      Száma: 3-193/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

2./ Előterjesztés  Újfehértó Város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó, módosított, 
      kiegészített integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

   Száma: 3-202/2008.
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Előadó: Tóth András polgármester



3./ Előterjesztés  Önkormányzati Társulás megalakításáról
    Száma: 3-201/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a Széchenyi úti pályázatunk pénteken nyert, úgyhogy 
kaptunk rá  371.789.000.Ft-ot,  ez  12 millióval  kevesebb,  mint  amit  kértünk,  van  60  + 30 
napunk  arra,  hogy  beszerezzük  a  jogerős  építési  engedélyt  és  megkössük  a  támogatási 
szerződést. Egyben tájékoztatom a testületet, hogy a kezdeti nehézségek után a kerékpárútra 
megkaptuk a jogerős engedélyt,  úgyhogy a határidő előtt  két  nappal aláírjuk a támogatási 
szerződést Debrecenben. Önhibás pályázatunkban 3 millióval nyertünk többet, mint a tavalyi 
évben annak ellenére, hogy az országos támogatás kevesebb mint fele volt a tavalyinak. Két 
jogcímen,  önhibás  pályázat,  valamint  elektromos  áramdíjak  emelkedése  miatt  kaptunk 
kompenzációt és összességében kaptunk 40 millió forintot.  

Budai János megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 főre változott. 

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés integrált városközpont-rehabilitáció előzetes akcióterületi terv 2008-2010 
     dokumentum elfogadásáról
      Száma: 3-193/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az anyagot  korábban megküldtük,  most  egy aktualizált  változatot  küldtünk meg digitális 
formában.  Remélem,  sikerült  áttekinteni,  igyekeztünk  beépíteni  minden  olyat,  amit  a 
hiánypótlási eljárásban kértek tőlünk. Két projekt elem esetében úgy nyilatkozott a pályázat 
kezelő,  hogy azt  nem kívánja  támogatni.  Az egyik  kastély átalakítása,  a  másik  a  levente 
otthonnak az átalakítása, bár itt félreértés volt a pályázat kiírójánál, nem igazán értette, hogy 
mit akarunk ott  csinálni.  Annyival fog módosulni a pályázatunk, hogy csökkenni fog 971 
millió forint a projekt értéke, ebből 865 millió forint a támogatás. 100 millióval kevesebb a 
támogatás. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?

Nagy Sándor
A ma megkapott anyagot igyekeztem átnézni, meg kellene nézni – nem emlékszem, hogy a 
táblázatos résznél van-e -, hogy a nem teljes infrastruktúrával ellátott utaknál fel van sorolva 
benne olyam, ami nem teljesen úgy van. Ezt meg kellene nézni. Külterületek belekerültek, 
hogy nincs  rajta  járda,  úgy gondolom, hogy a Kismicske járdahiányba be van téve.  Nem 
hiszem, hogy annak ott a helye. 

Tóth András
Ezek  jelzéssel  ellátott  közterületek,  ilyen  problémáink  vannak.  Teljeskörűen  kérték  az 
elemzést, kérték, hogy ezeket nevezzük meg. Előfordulhatnak ilyen hibák. Nem hiszem, hogy 
érdemben  befolyásolja  magát  a  projektet,  ez  helyzetfelmérés.  Kétségtelen  lehetnek  benne 
hibák. Igazán a kritikus rész az antiszegregációs tervnek az ellenjegyzése volt. Olyan híreink 
voltak,  hogy általában egy hónapot  ül  rajta  szakértő,  tegnap egy kétórás  beszélgetés  után 
sikerült  meggyőzni  az  aláírásról.  Igyekszünk  még  a  hibákat  kisimítatni.  A holnapi  nap 
folyamán  fogjuk  ezt  benyújtani,  igyekszünk még korrigálni.  Kérek  egy olyan  toleranciát, 
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hogy úgy fogadjuk el ezt  az anyagot, hogy igyekszünk még ezeket korrigálni.  Van-e még 
észrevétel, ha nincs a vitát lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (2 nem szavazóval) egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

182/2008. (VII. 29.) számú

h a t á r o z a t a 

Integrált városközpont-rehabilitáció Előzetes akcióterületi terv 2008-2010
dokumentum elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

„A megújuló lehetőségek városa – városrehabilitáció Úfehértón” címmel Az Észak-Alföldi  
Operatív  Program  EAOP-2007-5.1.1.D.  kódszámú,  Funkcióbővítő  integrált  települési  
fejlesztések című pályázati kiírásra benyújtására került pályázati dokumentáció mellékletétét  
képező  „ÚJFEHÉRTÓ  -  A  megújuló  lehetőségek  városa  -  Integrált  városközpont-
rehabilitáció Előzetes akcióterületi terv 2008-2010” címet viselő dokumentumot elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés  Újfehértó Város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó, módosított, 
      kiegészített integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

   Száma: 3-202/2008.
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Tavaly akkor fogadtuk el az IVS-t, amikor még nem létezett az a bizonyos városfejlesztési 
kézikönyv,  akkor  egy olyan  anyagot  készítettünk,  ami  alapján  szeretnénk  dolgozni.  Utána 
születtek meg olyan kritériumok, amik alapján most  mindenképpen úgy gondoltuk,  hogy a 
pályázat sikere érdekében át kellene dolgozni az IVS-ünket, illetve egy önálló részként, mivel 
erre  lehetőségünk  van  az  antiszegregációs  tervet  megfogalmazták.  Ehhez  csatolódik  egy 
kötelező  táblákból  álló  anyag,  amit  megkapták  a  képviselők  CD-n.  Javasolom  ezek 
elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Nagy Sándor
Megtudható-e, hogy ki az a szakértő cég, aki ezeket az anyagokat készíti?

Tóth András
Úgy hívják, hogy Birher Ügyvédi Iroda, Budapest. Jeleztem már korábban, hogy működtetünk 
egy polgármesteri  klubbot,  ahol  egy tucatnyi  önkormányzat  klubrendszerben  folyamatosan 
konzultál  és  szakértőkkel  tartja  a  kapcsolatot.  Igyekszünk  a  kapcsolatainak  hasznosítani, 
tapasztalatainkat kicserélni. Van-e még vélemény? Ha nincs a vitát lezárom. Először az IVS 
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elfogadására vonatkozó határozat-tervezetet kérdezem, ki az, aki elfogadja?

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  17 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

183/2008. (VII. 29.) számú

h a t á r o z a t a 

Újfehértó Város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó, módosított, kiegészített 
integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

„A megújuló lehetőségek városa – városrehabilitáció Úfehértón” címmel Az Észak-Alföldi 
Operatív  Program  EAOP-2007-5.1.1.D.  kódszámú,  Funkcióbővítő  integrált  települési 
fejlesztések című pályázati kiírásra benyújtására került pályázati dokumentáció mellékletétét 
képező  „Újfehértó,  a  megújuló  lehetőségek  városa  –  Integrált  Városfejlesztési  Stratégia” 
címet viselő, módosított, kiegészített dokumentumot a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Tóth András
A következő  határozat-tervezet  az  anti  szegregációs  terv  jóváhagyásáról  szól?  Ki  az,  aki 
elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  17 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

184/2008. (VII. 29.) számú

h a t á r o z a t a 

Újfehértó Város Önkormányzata Antiszegregációs Tervének jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

„A megújuló lehetőségek városa – városrehabilitáció Úfehértón” címmel Az Észak-Alföldi 
Operatív  Program  EAOP-2007-5.1.1.D.  kódszámú,  Funkcióbővítő  integrált  települési 
fejlesztések című pályázati kiírásra benyújtására került pályázati dokumentáció mellékletétét 
képező Antiszegregációs Tervet a mellékelt tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3. napirendi pont megtárgyalása

4



3./ Előterjesztés  Önkormányzati Társulás megalakításáról
    Száma: 3-201/2008.  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A csütörtöki testületi ülésen került kiosztásra ennek a témának alapját képező előterjesztés, az 
egyeztetést tovább folytattuk, kicsit kezdeményezőbbek is voltunk, hiszen a dokumentumok 
előkészítője  ebben  a  szakaszban  nem nagyon  vett  részt  ebben  a  munkában.  A Hivatalunk 
részéről voltak jogi észrevételek, amiket igyekeztünk beépíteni a anyagba, ezt most megkapta a 
testület, a múlt héten kiosztott határozati javaslat kiegészül egy ponttal, amiben rögzítenénk, 
hogy az előkészítési szak – tehát megkaptuk az elemzést – hogy mibe fog ez kerülni ,  1,7 
milliárdot közelítő összeg. Ez két szakaszból álló pályázat, először az előkészítésre kapunk egy 
támogatási  döntést,  vagy  nem.  Utána,  ha   előkészítettük  az  anyagot,  akkor  a  második 
szakasznak a támogatására van lehetőség. Az első szakasz 87 millió forintra rúg,  ez a bizonyos 
pont ami a saját részre vonatkozó 7.147.554 Ft, erre vonatkozó kötelezettségvállalás résszel 
egészült ki a határozat-tervezet. A dokumentumoknál a sötéttel szedett résszel egészül még ki a 
múltkor megkapott dokumentum. Ezek inkább értelmezik azt a speciális helyzetet, most két 
önkormányzatból  megalakult  társulásról  van  szó.  Ilyeneket  kellett  értelmezni,  hogy 
kétharmados többség, -ez ha három, vagy több önkormányzat esetén értelmezhető, - de amikor 
két önkormányzatról van szó, akkor nehezen értelmezhető, ebben az esetben egyenlő a teljes 
összhanggal. Ezeket kellett megmagyarázni. Kérdés volt a különböző bizottságokban, hogy a 
delegáltságnak  milyen  szabályai  vannak.  Azért,  hogy  a  kontroll  meglegyen  egyeztettünk 
Bökönnyel. A megállapodások alapján, úgy néz ki,  hogy a társulási tanács engem javasol a 
tanács elnökének, és helyettesének a bökönyi polgármester urat. Meg kell alakítani a pénzügyi 
bizottságot a kontroll érdekében. Én a Pénzügyi Bizottság elnökének Nagy Sándor – ebben 
jártas  képviselőnket.  Külsős  képviselőnek  Liptákné  Bereczki  Máriát  javasolom,  aki  a 
hivatalban dolgozik. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Puskás László
Az 5. számú melléklet miért változott meg, a szavazati arányoknál?

Tóth András
Jogszabály írja elő, egyszavazat elvének kell érvényesülni a társulásban. Nem a projektarányos 
szavazás érvényesülnek, hanem egy tag egy szavazat. Ez demokratikusabb. 

Nagy Sándor
Az egyik helyen 5 tagú, a másik helyen 3 tagú a pénzügyi bizottság. 

Tóth András
Ez le  van  javítva,  3  tagúra,  az  5  tagúra  nem volt  szükség.  Van-e  még  kérdés,  észrevétel, 
vélemény?  Nyilván,  a  projektnél  amikor  a  lakosokból  álló  társulat  létre  fog jönni,  az  már 
egészen más, arról majd akkor fogunk beszélni. A napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
elfogadja a határozati javaslatot a kiegészített egy ponttal? 

A képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  17 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az  alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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185/2008. (VII. 29.) számú

h a t á r o z a t a 

Önkormányzati Társulás megalakításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.  elhatározza,  hogy  a  település  szennyvízcsatorna  hálózat  bővítésének 
megépítésére irányuló beruházást a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - 
tisztítási  Megvalósítási  Program  keretében  a  más  agglomerációhoz  tartozó 
Bököny Község  szennyvízcsatorna  hálózatának  és  szennyvíztisztító  telepének 
megépítésével, együtt, közös beruházási program keretében valósítja meg. 

2.  az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása céljából Bököny 
Község  Önkormányzatával  megalapítja  a  jogi  személyiséggel  rendelkező 
Újfehértó  -  Bököny  Víziközmű  Beruházási  Társulást.  A képviselőtestület  a 
társulási megállapodást és mellékleteit,  valamint a törzskönyvi nyilvántartásba 
vételhez szükséges alapító okiratot a határozat mellékletei szerinti tartalommal 
elfogadja,  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  társulási  megállapodást  és 
alapító okiratot  – a  társult  önkormányzat  jóváhagyását követően – Újfehértó 
Város Önkormányzata képviseletében aláírja. 

3.  Újfehértó Város Önkormányzatának képviselőjeként a Társulási Tanácsba Tóth 
András polgármestert delegálja és egyben a társulás elnökévé jelöli. 

4. az  Újfehértó  -  Bököny  Víziközmű  Beruházási  Társulás  Pénzügyi  Bizottsága 
elnöki tisztségére Nagy Sándor, 4244 Újfehértó, Eötvös József u. 8. szám alatti, a 
bizottság tagja tisztségére Liptákné Bereczki Mária, 4244 Újfehértó, Kodály Z. 
u. 17. szám alatti lakost jelöli.

5.  hozzájárul,  hogy  a  társulás  székhelye  Újfehértó  Város  Polgármesteri 
Hivatalában legyen, és biztosítja az ehhez szükséges tárgyi feltételeket a társulás 
részére. 

6.  jóváhagyja,  hogy Újfehértó  Város  Önkormányzata  a  társulási  megállapodás 
6.2.1. pontja alapján a társulás működési költségeihez havi 275.000,- Ft összegű 
tagdíj fizetésével járuljon hozzá a mindenkori éves költségvetés terhére. 

7.  elfogadja, hogy a társulás mint beruházó projektgazda pályázatot nyújtson be Az 
Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.2.0. kódszámú 
szennyvízelvezetés  és  tisztítás  pályázati  konstrukció  keretében  elnyerhető 
támogatás iránt.  

8.  Az „Újfehértó – Bököny viziközmű fejlesztési projekt” előkészítési szakaszára 
tervezett  összesen  87.000.000  Ft  költségből  az  Újfehértói  fejlesztésre  jutó 
47 650 361 Ft 15%-os pályázati saját erejét, 7 147 554 összeget 2008-2009. évi 
költségvetéséből biztosítja. 
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9. kötelezettséget  vállal,  hogy  a  támogatáshoz  szükséges  társulási  saját  erő 
biztosításához a támogatási megállapodás által  rögzített mértékben hozzájárul. 
Ennek érdekében a társulás erre a célra történő hitelfelvételéhez Újfehértó Város 
Önkormányzata  a  társulási  megállapodás  szerint  ráeső  mértékben  kezességet 
vállal. 

10.  hozzájárul, hogy a közös beruházás megvalósításával létrejövő, Újfehértó Város 
Önkormányzata  tulajdonába  kerülő  közművagyont  a  társult  önkormányzattal 
közösen  üzemeltesse,  a  társulási  megállapodás  3.4.5.  pontjában  rögzített 
díjképzési számítási mód alapján. 

11.  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  jelen  határozatban  és  a  társulási 
megállapodásban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  társulás  működése  és 
beruházás  megvalósítása  érdekében  szükséges  további  megállapodásokat 
megkösse azzal, hogy az önkormányzatot érintő pénzügyi kötelezettségvállalást 
jóváhagyásra terjessze a képviselőtestület elé. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

1. sz. melléklet a  185/2008. ( VII. 29. ) számú határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

A  3.  pontban  megnevezett  települési  önkormányzatok  képviselőtestületei  a  helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.-18. 
§-ai  alapján  jogi  személyiséggel  rendelkező  társulás  formájában  költségvetési  szervet 
alapítanak az alábbiak szerint.

1. A költségvetési szerv neve:

Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás

A költségvetési szerv rövidítetett neve:

Nincs.

2. Székhelye: 

4244 Újfehértó, Szent István u. 10.

3. Az alapítók neve, székhelye:

Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
Bököny Község Önkormányzata, 4231 Bököny, Kossuth u. 3.

4. Az alapítás időpontja:

2008. ……………………….
5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:
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Az  előirányzatai  feletti  rendelkezési  jogosultság  tekintetében  teljes  jogkörrel 
rendelkező,  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  Gazdálkodási  feladatait 
megbízási szerződés alapján foglalkoztatott munkaszervezete útján látja el. 

6. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

TEÁOR ’08 szerint      4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
                                                 4291 Vízi létesítmény építése”

Az alapítók a társulást a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében szabályozott épített és természeti környezet védelme, csatornázás, 
valamint  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  VII.  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  4.  §  (2)  bekezdés  b.) 
pontjában szabályozott szennyvízelvezetés közszolgáltatásra irányuló önkormányzati 
közfeladatok megvalósítására  hozzák létre.  Ennek keretében a  társulás  útján közös 
beruházásként  a  társulási  megállapodás  3.  pontjában  leírt  beruházási  projektet 
valósítják meg. A beruházás forrása az Európai Unió Környezet és Energia Operatív 
Program keretében szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0. kódszámú  pályázati 
konstrukcióban igényelt támogatás és azt kiegészítő saját erő.

A társulás vállalkozási tevékenységet a fenti beruházási cél megvalósítása érdekében, 
az ahhoz szükséges mértékben jogosult végezni. A saját erő biztosítása érdekében a 
társulás jogosult bankhitelt felvenni, az alapító önkormányzatok kezességvállalása és a 
beruházás aktiválása utáni törlesztés átvállalása mellett. 

7. A költségvetési felügyeleti szerv:

Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás Tanácsa

8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A költségvetési  szerv  vezetője  a  társulás  elnöke,  akit  az  alapító  önkormányzatok 
képviselőiből  álló  társulási  tanács  a  tagjai  közül  választ,  a  jelenlevő  képviselők 
kétharmados szótöbbséggel hozott (  2  társulási  tag  esetén  egyhangú)  szavazatával. 
Akadályoztatása esetén jogkörét az ugyanilyen módon megválasztott  elnökhelyettes 
gyakorolja. 

Újfehértó, 2008. ………………

Tóth András          Piskolczi Géza
 Polgármester                                                                                  polgármester
Újfehértó Város Önkormányzata Bököny Község Önkormányzata
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Záradék:

Az alapító okiratot az alapító önkormányzatok képviselőtestületei az alábbiak szerint hagyták 
jóvá:

Újfehértó Város Önkormányzata a 185/2008. (VII. 29.) KT. számú határozatával

Bököny Község Önkormányzata …………….. KT. számú határozatával

2. sz. melléklet a  185/2008. ( VII. 29.) számú határozathoz

Újfehértó – Bököny Viziközmű Beruházási Társulás

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

amely létrejött  a  jelen Társulási  Megállapodásban megnevezett  települési  önkormányzatok 
között abból a célból, hogy A Nemzeti Szennyvíz-elhelyezési Programom belül a Szabolcs-
Szatmár-Bereg  megyei  program  megvalósítása  érdekében  kialakított  agglomerációk 
beruházási  csoportokba  sorolása  alapján  az  alapító  önkormányzatok  tervezett  szennyvíz 
közműfejlesztéseit egy beruházási ütemben, közös beruházásként jogi személy társulás útján 
valósítsák  meg,  és  ehhez  közösen  biztosítsák  a  beruházás  előkészítésének  és 
megvalósításának forrásait. 

1./   A Társulás neve. székhelye, tagjai:   

1.1. Újfehértó – Bököny  Viziközmű Beruházási Társulás

1.2. Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.
1.3. A társulás tagjai:

Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, 
Szent István u. 10.

Bököny Község Önkormányzata, 4231 Bököny, 
Kossuth u. 3.

1.4. Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe

2./  A Társulás időtartama:   

A  Társulást  a  társult  önkormányzatok  a  bevezetőben  megjelölt  beruházási  cél 
megvalósulásáig terjedő időtartamra hozzák létre. 

3./  A Társulás feladata, tevékenységi köre  :

3.1. A társult önkormányzatok a társulás útján a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. 
törvény  8.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  épített  és  természeti  környezet  védelme, 
csatornázás közszolgáltatások, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. 
§  (1)  bekezdés  a.)  pontjában szabályozott,  a  helyi  viziközüzemi  tevékenység fejlesztésére 
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vonatkozó  –  a  vízgazdálkodás  országos  koncepciójával  és  a  jóváhagyott  nemzeti 
programokkal összehangolt tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá 4. § (2) bekezdés b.) 
pontjában  szabályozott  szennyvízelvezetés  önkormányzati  közszolgáltatásra  irányuló 
közfeladatát látja el.  
A Társulás által megvalósítandó konkrét beruházás:   (3. számú melléklet szerinti 
projektleírás)

3.2. A beruházás előkészítési feladatai:  

3.2.1. A Társulás működéséhez szükséges személyi, munkaszervezeti, 
pénzügyi,  jogi,  technikai  és  adminisztrációs  feltételek 
megteremtése.  (Alternatíva:  a  munkaszervezeti,  illetve 
menedzseri  feladatok  ellátása  érdekében  projektcég 
létrehozása)

3.2.2. A még hiányzó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése
3.2.3. EU források iránti támogatási pályázat elkészítése és beterjesztése
3.2.4. A beruházási források saját erő részéhez szükséges eljárások lefolyta-
tatása:  

- Az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulása érdekében viziközmű 

társulat (alternatíva: társulatok településenkénti) szervezése 

-  Beruházási  hitel  felvétele  iránti  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása 
(Alternatíva: kötvénykibocsátás, üzemeltetői forrás bevonása koncesszió 
vagy egyéb pénzügyi konstrukció útján)

3.2.5.  Kivitelező  kiválasztása  iránt  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása, 
kivitelezési szerződés megkötése 
3.2.6.  A  kivitelezésben  közreműködő  egyéb  szervezetek  kiválasztására 
irányuló közbeszerzési vagy más, jogszabály szerinti eljárások lefolytatása és a 
szükséges  szerződések  megkötése  (mérnöki  feladatra,  műszaki  ellenőrzésre, 
pénzügyi lebonyolítóra, számviteli feladatra, stb.)
3.2.7.  Az  előkészítési  szakasz  finanszírozásával  kapcsolatos  pénzügyi 
elszámolás

3.3. A beruházás kivitelezésével kapcsolatos feladatok:

3.3.1 A beruházás  megvalósításának  folyamatos  figyelemmel  kísérése,  a 
társult önkormányzatok rendszeres tájékoztatása
3.3.2 Az  igazolt  teljesítések  alapján  a  kivitelezői  számlák  kiegyenlítése  a 
kapcsolódó pénzügyi elszámolásokkal
3.3.3 A  beruházói  oldalon  felmerülő  esetleges  problémák,  akadályok 
értékelése, az elhárításuk érdekében szükséges intézkedések megtétele
3.3.4 A kivitelező  készrejelentése  alapján  próbaüzemek,  műszaki  átadás-
átvétel lebonyolítása.

3.4. A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:  

3.4.1.  Részvétel  az  EU  támogatás  felhasználási  ellenőrzési  eljárásában, 
támogatási szerződés szerint
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3.4.2. 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  4.  sz. 
mellékletben  rögzített  költségviselési  elvek  és  arányok  alapján.  A 
társulás által felvett hitelek még ki nem egyenlített részét és a társulás 
egyéb  kötelezettségeit  a  tag  önkormányzatok  olyan  mértékben  és 
arányban  veszik  át,  ahogyan  a  társulás  hitelfelvételéhez  készfizető 
kezességet vállaltak. A vagyonmegosztást a tagok valamennyi tag által 
jóváhagyott, az elszámolásokat részletező okiratban rögzítik.

3.4.3. A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi elszámolás, 
          EU támogatási szerződéseknek megfelelően
3.4.4. 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.
3.4.5. A díjképzés módja az üzemeltetés során: 

A díjképzés alapját az amortizáció kötelező elszámolása, az üzemeltetési 
költségek,  valamint a felvételre kerülő beruházási  hitel  tőke- és kamat 
terhének  teljes  körű  fedezete  alapján  kell  kalkulálni.  Az  üzemeltetési 
költséget az infláció mértékével indexálni szükséges a 161/2005. (VIII. 
16.)  Korm.  rendelet  1.  §  (3)  bekezdése  szerint.  Az  egyes  települések 
eltérő díjat állapíthatnak meg egymástól,  de a beruházási költség jelen 
pont  szerint  számítandó  fedezetét  a  társulási  megállapodás  4.  számú 
mellékletében megállapított arányok szerint biztosítani kell. 

4./ A Társulás tagsága:

A társulás  tagja  lehet  a  Szennyvízkezelési  Program  szerint  kialakított  agglomerációhoz 
tartozó,  a  beruházási  projekt  szerint  azonos  beruházási  ütemben,  illetve  csoportba  sorolt 
települések  önkormányzata,  amelyek  vállalják  a  beruházás  közös  megvalósítását  és  a 
beruházási  forrásokból,  valamint a járulékos költségekből az adott településre eső részt.  A 
Társulás közös beruházási programját a tagok egységes egészként kötelesek kezelni, ezért a 
tagsági jogviszony fenntartása abban az esetben is a beruházás teljes befejezéséig kötelező, ha 
az egyes társult településeken különböző időpontokban történik. 

5./ A Társulás jogállása:

5.1. A helyi  önkormányzatok társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 16-18.§-aiban foglaltaknak megfelelően a Társulás jogi személyiséggel rendelkező 
költségvetési  szerv,  amely  önállóan  rendelkezik  vagyoni  jogokkal  és  vállalhat 
kötelezettségeket.  A  Társulás  az  Államháztartási  Hivatal  által  vezetett  törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, az erre vonatkozó kérelmet a Társulat elnöke az 
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alakuló közgyűlést követő 8 napon belül köteles előterjeszteni. 

5.2.  Az Újfehértó  –  Bököny Víziközmű Beruházási  Társulás  az  államháztartás  Működési 
rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. sz. rendelet 15.§ (1) bekezdés a.) pontja és a 15.§ 
(3)  bekezdése  szerint  az  előirányzatai  feletti  rendelkezési  jogosultság  tekintetében  teljes 
jogkörrel rendelkező, 14.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv.

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen szerződésben meghatározottak 
szerint látja el a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.

6./   A   Társulás vagyona. gazdálkodása:  

6.1. A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg.

6.2. A Társulás bevételei:

6.2.1. A tagsági díj: 500.000 -Ft/hó.

A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok tagsági díjat kötelesek fizetni, a Társulás 
működési feltételeihez történő hozzájárulás érdekében. A Társulás valamennyi tagja a ráeső 
fajlagos  beruházási  költség aránya szerinti  nagyságú tagsági díjat  fizet,  amely a 4.  számú 
mellékletet képező számítási mód szerint kerül megállapításra. 
A Társulásban résztvevő önkormányzati  tagok első ízben a megalakulást  követő 30 napon 
belül, majd évente folyamatosan, negyedévente kötelesek a tagsági díjat megfizetni. Szerződő 
felek a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg.

A  társulás  tevékenységi  körének  ellátásához  az  évenkénti  Működési  költséget  (tagdíj) 
költségvetési rendeleteikben biztosítják.

6.2.2. Támogatások:
A  Társulás  az  Európai  Unió  Környezet  és  Energia  Operatív  Program  keretében 
szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0 kódszámú  pályázat alapján elnyert támogatásokat 
használhatja fel a támogatási szerződésben meghatározott módon és feltételek szerint.

6.2.3. Egyéb bevételek:
a.) A Társulás a beruházási cél megvalósítása érdekében a támogatások kiegészítéseként a 
szükséges  saját  erő  fedezésére  bankhitelt  vehet  fel,  kötvényt  bocsáthat  ki  –  valamennyi 
önkormányzat  kezesség  vállalásával  −,  koncesszió  vagy  egyéb  pénzügyi  konstrukció 
formájában  üzemeletetői  forrást  vonhat  be.  Erről  a  szükséges  döntést  a  pénzügyi  forrás 
jellege, illetve a velejáró kötelezettségvállalás szabályai szerint a Társulási Tanács hozza meg.
b.)  a  társulási  célok  elérése  érdekében  kifejtett  gazdasági  tevékenységből  származó  saját 
bevételek,

c.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

d.) alapítványoktól és pályázati úton szerzett Működési és fejlesztési bevételei.

6.3. Az Elnök a Társulás bevételeit és kiadásait pénzforgalmi számlán köteles bonyolítani, 
amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére 
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bocsátani. 

6.4. A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a társulás tagjai  3 
tagú pénzügyi bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási Tanács 
erre szakosodott ellenőrt, könyvvizsgálót is felkérhet.

6.5  A társulás  céljának  elérése,  feladatának  teljesítése  érdekében,  alaptevékenységét  nem 
veszélyeztetve gazdálkodó szervezetet alakíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban 
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

6.6.  A társult önkormányzatok által a beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség 
nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti Újfehértó Város Önkormányzata a fizetési 
határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. Ha 
a székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, úgy 
a  társulási  tanács  új  székhely  önkormányzat  kijelöléséről  dönthet,  amelyet  egyúttal 
felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen azonnali beszedési megbízást 
(inkasszót) nyújtson be.

7.   A   Társulás szervezete:  

7.1. Társulási Tanács:
A Társulási Tanács a Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás tagjait képező önkormányzatok 
által delegált képviselőinek az összességéből áll. A határozatai a meg nem jelent tagokra is 
kötelezőek.
Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál − aki a társult Önkormányzat mindenkori 
polgármestere,  vagy  a  társult  önkormányzat  képviselő  testületének  tagja  − a  Társulási 
Tanácsba  és  az  5.  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. Amennyiben az adott tanácsi képviselő tisztsége, 
illetőleg megbízatása az önkormányzatnál a képviselőtestület feloszlására vagy feloszlatására 
tekintettel szűnik meg, de az adott személy a helyi önkormányzati általános vagy rendkívüli 
választások során ismételten megválasztásra kerül, úgy a Társulási Tanácsba történt korábbi 
delegálását megújítani nem kell.

A Társulási  Tanács  dönt  a  jelen  szerződésben  meghatározott  és  a  Társulás  tagjai  által 
átruházott,  valamint  a  vonatkozó  jogszabályok  által  meghatározott  saját  feladat-  és 
hatáskörben.

7.1.1. A Társulási Tanács elnököt és elnökhelyettest választ.
7.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.) döntés  minden  olyan  –  a  program  célok  megvalósításán  kívül  –  jogügylet 
megkötéséről, amelyben a Társulás építési beruházás megvalósítására, kivitelezésére 
vállalna pénzügyi kötelezettséget

b.) a  Pénzügyi  Bizottság  tagjainak,  a  Társulási  Tanács  elnökének,  elnökhelyettesének, 
valamint  a Társulás  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában meghatározott  további 
szervei  tagjainak  a  megválasztása,  visszahívása,  valamint  díjazásuk  megállapítása, 
illetőleg  a  Társulási  Tanács  és  a  Társulás  további  szerveinek  részletes  működési 
rendjét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
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c.) a  tagokat  terhelő  egyéb  kötelezettségek  megállapítása  azzal,  hogy  amennyiben  a 
határozat jelen Társulási Megállapodás módosítását teszi szükségessé, a határozat a 
Társulásban  részt  vevő  képviselő-testületek  mindegyikének  minősített  többségével 
hozott döntésével lép hatályba.

d.) a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, 
A  Társulási  Tanács  kizárólagos  hatáskörébe  azok  az  a.)  pontban  meghatározott 
szerződések  tartoznak,  amelyek  a  közbeszerzésekről  szóló  2003.  évi  CXXIX. 
Törvényben szereplő értékhatárok túllépését önmagukban megvalósítják

e.) a  Társulás  közbeszerzési  szabályzatának  jóváhagyása.  Ebben  a  tanács  köteles 
meghatározni  a  közbeszerzési  eljárásai  előkészítésének,  lefolytatásának,  belső 
ellenőrzésének  felelősségi  rendjét,  a  nevében  eljáró,  illetőleg  az  eljárásba  bevont 
személyek,  illetőleg  szervezetek  felelősségi  körét  és  a  közbeszerzési  eljárásai 
dokumentálási  rendjét,  összhangban  a  vonatkozó  jogszabályokkal.  Ennek  körében 
különösen meg kell  határozni  az eljárás  során hozott  döntésekért  felelős  személyt, 
személyeket, illetőleg testületeket. A Társulási Tanács a közbeszerzési szabályzatban a 
társulás  elnökére  átruházhatja  az  eljárást  megindító  hirdetmények  elfogadására,  a 
Bíráló Bizottság tagjainak kinevezésére, az építési kivitelezésre irányuló közbeszerzési 
eljárások kivételével az eljárást lezáró döntések meghozatalára irányuló ajánlatkérői 
jogköröket.

A Társulás tagjai a c) pontban rögzített esetben a kezdeményezés megküldésétől számított 
60 napon belül kötelesek dönteni.

7.1.3. A Társulási  Tanács ülését  szükség szerint,  de legalább évente két alkalommal, mely 
alkalmak közül első alkalommal minden év március 31-ig kell összehívni. A Tanács ülését 
minden esetben össze kell hívni, amennyiben jelen szerződés 7.1.2. pontjában meghatározott 
kérdésben dönteni kell.

7.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően a Tanács Elnöke, 
alakuló  ülését  a  székhely  település  polgármestere  hívja  össze  írásban.  A Tanács  Elnöke 
bármely tag kérelmére az ülést − a napirend megjelölésével – köteles összehívni.

7.1.5.  A  Társulási  Tanács  tagjait  alkotó  valamennyi  képviselőt  megillető  szavazati  jog 
mértékét a jelen szerződés 5. számú melléklete állapítja meg.

7.1.6. A Társulási  Tanács határozatképes, ha a 7.1.5. pont alapján meghatározott  szavazati 
joggal  rendelkező  képviselők,  vagy  azok  szabályszerűen  meghatalmazott  helyettes 
képviselője által képviselt szavazatok több mint fele az ülésen jelen van. 

A Társulás tagja által a helyettesítésre adott írásos meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat.

7.1.7. A Társulási Tanács a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel. ( 2 társulási tag 
esetén egyhangúan) hozza. A Társulási Tanács a jelenlévő képviselők által leadott szavazatok 
kétharmados szótöbbségével ( 2 társulási tag esetén egyhangúan) határoz a jelen szerződés 
7.1.2. kérdésekben. 

A Társulási Tanács működése során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
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15.§ (2) bekezdésében meghatározott minősített többségre vonatkozó szabályok szerint kell 
eljárnia.  E tekintetben a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 12.§ (4) 
bekezdése szerinti zárt ülési szabályok is alkalmazandók.

7.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a 
napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként tárgyalni kér. 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 egyike sem tiltakozott a napirendi pontként felvenni kívánt napirend megtárgyalása és 
az abban történő határozathozatal ellen.

7.1.9.  A  Tanács  üléséről  jelenléti  ívet,  valamint  jegyzőkönyvet  kell  készíteni.  A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  a megjelent képviselők és meghívottak nevét,  a tárgyalt 
napirendi  pontokat,  a  tanácskozás  lényegét,  a  szavazás  számszerű eredményét  és a hozott 
döntéseket.

A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy 
írja alá. A jegyzőkönyvet az Elnök az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak 15 
napon belül megküldi.

7.1.10. A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek 
beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről, mellyel együtt történik a 7.3. 
pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének értékelése is.

7.2. Az Elnök, a Társulás képviselete:

7.2.1. A Társulási  Tanács Elnökét a Társulási  Tanács választja meg tagjai  sorából a 7.1.7. 
pontban  foglaltaknak  megfelelően,  az  Elnök  megbízatása  az  önkormányzatnál  betöltött 
tisztségének, megbízatásának megszűnéséig tart.
A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt.

7.2.2. A Társulási Tanács tagjai sorából Elnökhelyettest választ. Az Elnökhelyettes segíti az 
Elnök munkáját, és az Elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt.
Megbízatásának  időtartamára  a  7.2.1.  pontban  megfogalmazott,  az  Elnökre  vonatkozó 
rendelkezések  az  irányadóak.  Az  Elnökhelyettesre  egyebekben  az  Elnökre  vonatkozó 
szabályok az irányadóak.

7.2.3.  Az  Elnök  a  Társulás  ügyvitelének,  gazdálkodásának,  működtetésének  ellátására 
munkaszervezetet állít fel. A munkaszervezet feladatainak teljeskörű ellátására az Elnök erre 
alkalmas, a szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkező külső szervezettel 
megbízási szerződést köt, a közbeszerzési szabályok figyelembevételével. A munkaszervezet 
tagjai  fölött  a  munkáltatói  jogokat  a  munkaszervezet  vezetője  gyakorolja,  a  szervezetére 
irányadó munkajogi szabályok szerint.

7.2.4. A Társulási Tanács jogosult –  kétharmados 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.
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7.2.5. A munkaszervezeten keresztül az Elnök:

a./  irányítja  a  Társulás  gazdálkodását,  meghatározza  a  társaság üzleti  és  fejlesztési 
koncepcióját,  különösen a program pénzügyi,  szakmai megvalósítását,  pénzügyi 
elszámolását,  valamint  az  üzemeltetéssel  összefüggő  humán  erőforrással 
kapcsolatos, jogi, pénzügyi folyamatok meghatározását és működtetését

b./ gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 
beszámolójának előkészítéséről

c.) a Társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi

d.) gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről

e.)  évente  legalább  egyszer  jelentést  készít  a  Társulási  Tanács  részére  a  Társulás 
működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról.

f.) ellátja a beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos projektmanageri 
feladatokat.”

7.2.6.  Az  Elnök  feladata  a  közbeszerzési  szabályzatban  részére  meghatározott  feladatok 
ellátása és a Társulási Tanács által átruházott jogkörök gyakorlása.

7.2.7.  Az Elnök a tőle  általában elvárható gondossággal  köteles eljárni.  Kötelezettségének 
megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.

7.2.8. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Pénzügyi Bizottság, valamint a Társulási Tanács 
ellenőrzése  mellett  a  manageri  szervezettel  együttműködve,  önállóan,  a  Tanács  hatáskörét 
nem sértve, a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a működéssel járó költségeket 
a tagsági díj terhére abból fedezi.

7.2.9. Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig köteles a 
Társulási  Tanács  Elnöki  megbízatásával  járó  kötelezettségeit  ellátni,  köteles  a  Társulási 
Tanács  ülését  a  lemondástól  számított  15  napon belül  összehívni,  aki  megválasztja  az  új 
Elnököt. Az Elnök lemondásával az Elnökhelyettes megbízatása nem szűnik meg.

7.2.10. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás költségén.

7.2.11.  Az  Elnök  köteles  jelen  megállapodás  6.2.2.  pontjában  meghatározott  pályázatok 
benyújtására.

7.3. Pénzügyi Bizottság:

7.3.1. A Társulási Tanács 3 tagú pénzügyi bizottságot választ. 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 Elnökhelyettes. 

A Pénzügyi  Bizottság gondoskodik a Társulás  jogszabályszerű költségvetési  működésének 
ellenőrzéséről.
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A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi a Társulás gazdálkodását, jogosult a Társulás 
könyveibe  betekinteni,  a  Társulás  pénztárát,  áruállományát,  szerződéseit  és  bankszámláját 
megvizsgálhatja.

A  Pénzügyi  Bizottság  feladatköre  továbbá,  hogy  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 Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha 
jogszabályba,  Társulási  szerződésbe  ütköző,  vagy  a  Társulás  érdekeit  sértő  intézkedést, 
mulasztást tapasztal.

7.3.2.  A Pénzügyi  Bizottság  évente  egyszer  köteles  a  Társulás  tevékenységéről  készített 
beszámolót  valamennyi  képviselő-testületnek  megküldeni.  A  Társult  önkormányzatok 
bármelyikének  indítványára  a  Pénzügyi  Bizottság  köteles  az  indítványban  meghatározott 
ellenőrzést lefolytatni.

7.4. Manageri Szervezet (A társulás munkaszervezete)

A Manageri Szervezet az Elnök felügyelete mellett és utasítása szerint készíti elő a beruházás 
megvalósításával,  a  Társulás  működésével,  fenntartásával,  üzemeltetésével,  előirányzat 
felhasználásával,  előirányzat-módosításával,  vagyonának  használatával,  hasznosításával,  a 
készpénzkezeléssel, beszámolási kötelezettséggel, beruházással kapcsolatos feladatokat. 

7.5. Felügyeleti Szerv

A  Társulás  tagjait  képező  önkormányzatok  jelen  megállapodás  elfogadásával  az 
államháztartás Működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú Korm. rendelet 13. 
§.  (6)  bekezdésben  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  Társulás  felügyeleti  szerve 
Újfehértó - Bököny Viziközmű Beruházási Társulás Tanácsa.

A felügyeleti szerv köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint 
az  államháztartás  Működési  rendjéről  szóló  217/1998.  (XII.30.)  számú  Korm.  Rendelet 
rendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.

8./ A     Társulásra átruházott önkormányzati döntési jogkör  

A  Társulás  tagjait  képező  önkormányzatok  képviselő-testültei  − szükség  szerint  az 
önkormányzati  rendeleteik  egyidejű  módosítása  mellett  − a  helyi  önkormányzatok 
társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény  11.  és  20.  §.  (3) 
bekezdésekben  foglalt  felhatalmazással  élve  a  Társulásra  ruházzák  az  alábbi  feladat  és 
hatásköröket:

a.) jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
szerződés megkötése
b.) jelen szerződésben a Társulás feladatának ellátása érdekében a Társulási Tanácsra 
átruházott valamennyi feladat és hatáskör.
A társulásban  résztvevő  képviselőtestületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott 
döntése szükséges: 
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a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

9./ A Társuláshoz való csatlakozás

9.1. A Társuláshoz történő csatlakozást a Társulási Tanács hagyja jóvá, kizárólag a társulási 
célnak  megfelelő  feladatok  ellátása  érdekében  csatlakozni  kívánó  azon  -  megyei  avagy 
megyehatáron  túli  -  önkormányzatok  képviselő-testületei  számára,  akikkel  a  műszaki 
kapcsolat már meg van, illetve az kialakítható, és akik jelen szerződést magukra nézve teljes 
mértékben  kötelezőnek  ismerik  el.  A  Társulásban  részt  vevő  képviselő-testületek 
mindegyikének  minősített  többségével  hozott  döntése  szükséges  a  Társuláshoz  történő 
csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

9.2. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület minősített 
többséggel hozott határozata szükséges, amelyben rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja a 
Társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja.

A csatlakozás teljes elfogadása esetén a Társulás alapító okiratát a tagok körére vonatkozóan 
módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Államháztartási Hivatalához 
be kell jelenteni.

10./A Társulás. Tagsági viszony megszűnése

10.1. Jelen társulási megállapodás megszűnik:
a.) valamennyi tag elhatározásával
b.) bíróság jogerős döntése alapján
c.) ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette

10.2.  A Társulási  megállapodást  a  tagok részéről  felmondani,  a  4.  pontban meghatározott 
korlátozás  betartásával  a  naptári  év  utolsó  napjával  − december  31-i  hatállyal  − lehet. 
Felmondásra kizárólag az a tag jogosult,  akinek a közigazgatási területét érintő beruházási 
program kivitelezése még nem kezdődött el, amennyiben a felmondás nem képezi akadályát a 
többi  beruházási  program  megvalósításának.  A  felmondásról  szóló  minősített  többségi 
képviselő-testületi döntést 3 hónappal korábban kell meghozni, és a Társulás tagjaival kell 
közölni. A felmondásról a Társulás tagjai a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon 
belül döntenek.

Felmondás esetén a tag köteles tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére és köteles a 
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére.

A kilépésük esetén a program keretében megvalósuló hozzájárulásukra nem tarthatnak igényt, 
az  azon kívüli  hozzájárulásának ellenértékére csak olyan mértékben és  formában tartanak 
igényt, hogy az a Társulás további működését ne veszélyeztesse.

10.3. A Társulás Tagjainak több mint fele minősített többségével hozott határozattal a naptári 
év utolsó napjával − december 31-i hatállyal − kizárhatja azt a tagot, aki jelen szerződésben 
foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.
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A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő megállapításával 
felhívni az érintett képviselő-testületet az elmulasztott kötelezettség teljesítésére. A tagsági díj 
késedelmes  megfizetése  esetén  a  mulasztó  tag  az  elmaradt  tagdíjon  felül  a  késedelem 
időszakára a  mindenkori  jegybanki  alapkamattal  megegyező mértékű kamat  megfizetésére 
köteles, kivéve, ha a tagdíjfizetési késedelem vis maior körülmény miatt következett be.
A tag felmondására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen alkalmazni 
kell.

10.4. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tulajdonában álló vagyon a Társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.

A Társulási  Szerződés  tag  által  történt  felmondása  esetén  a  Társulás  a  Taggal  köteles 
elszámolni,  a  vagyoni  hozzájárulás  arányának  megfelelően,  valamint  a  Társulást  terhelő 
kötelezettségek figyelembe vételévei a tulajdoni hányadát pénzben kell megváltani.

10.5.  A Társulás  megszűnése  esetén  a  Társulás  kötelezettségeiért  vagyoni  hozzájárulásuk 
arányában a tagok tartoznak felelősséggel, a 6.2.1. pontban foglaltak figyelembevételével.

11./ Egyéb rendelkezések
Társuló  képviselő-testületek  megállapodnak  abban,  hogy jelen  megállapodásból  keletkező 
vitás  kérdéseiket  elsődlegesen  tárgyalásos  úton,  egymás  közötti  egyeztetéssel  kívánjuk 
rendezni.

A Társulás bélyegzője: bélyegzőlenyomat Társulás nevének és székhelyének feltüntetésével.

Jelen szerződés részét képezi a szerződéshez csatolt alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: jelen szerződés elfogadását tartalmazó képviselő-testületi határozatok. 
2. számú melléklet: a Társulás tisztségviselőivel összefüggő nyilatkozatok
3. számú melléklet: projekt leírás.
4. számú melléklet: a tagokat terhelő tagsági díj mértékét megállapító számítási mód
5.számú melléklet: az egyes tagokat megillető szavazati arányok megállapítása

A társulási megállapodást a társult önkormányzatok képviselőtestületei az alábbiak szerint 
fogadták el: 

ÚjfehértóVáros Önkormányzata: 185/2008. (VII. 29.)  KT. számú határozatával
Bököny Község Önkormányzata: …………..KT.  számú határozatával

Kelt Újfehértó, 2008. …………… hó …... napján

Tóth András             Piskolczi Géza
 polgármester               polgármester
Újfehértó Város Önkormányzata   Bököny Község Önkormányzata

1. számú melléklet 
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Társulási szerződés elfogadását tartalmazó képviselő-testületi határozatok

2. számú melléklet 

A társulás tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata

3. számú melléklet 

Projektleírás

Bököny szennyvízcsatorna – hálózat építés 

17 200 fm D 200 KG PVC gerinc vezeték 
12 900 fm D 160 KG PVC bekötő vezeték
3 360 fm D 160 KM PVC külterületi nyomóvezeték
340 fm D 90 KM PVC belterületi nyomóvezeték
910 fm D 63 PE belterületi nyomóvezeték
2 db 200 m3/d. szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 150 m3 /d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
2 db 100 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással

Tervezett bekötés szám: 1.063 db

Bököny szennyvíztisztító telep 
Automatikus üzemirányítású, teljes oxidációs eleven iszapos, 
mélylégbefúvásos technológiájú 300 m3/d kapacitású szennyvíztisztító telep
(melyből 40 m3/d folyékony hulladék) 

Újfehértó szennyvízcsatorna hálózat bővítés és rekonstrukció 

Hálózatbővítés:

32 050 fm NA 200 KG PVC
15 484 fm NA 150 KG PVC
1 415 fm DN 110 KM PVC nyomó vezeték
2 128 fm DN 90 KPE nyomó vezeték 
3 095 DN 63 KPE nyomó vezeték 
1 db 2 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
2 db 3 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 4 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 6 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 8 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 25 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 28 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 30 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 31 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 34 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
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1 db 36 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 69 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással
1 db 74 m3/d szennyvízátemelő központi üzemirányítással

Rekonstrukció:

2 db FLYGT CP 3201 HT Q= 21l/s típusú, vagy az adott típussal egyenértékű szv. szivattyú
2 db FLYGT NP 3127 MT Q= 20 l/s típusú, vagy az adott típussal egyenértékű szv. szivattyú

Tervezett bekötés szám: 1.615 db 

4. számú melléklet 

A tagokat terhelő beruházási költség és tagsági díj
mértékét megállapító számítási mód

A költségviselés a szennyvízcsatorna hálózat tekintetében az adott  településen ténylegesen 
megvalósuló  műszaki  tartalom  szerint,  míg  a  szennyvíztisztító  telepek  vonatkozásában  a 
telepet igénybevevő egyes települések lakosság számának arányában kerül meghatározásra. 
Minden egyéb költség tekintetében a településekre jutó összes műszaki tartalom arányában 
kerül meghatározásra. 

Ennek megfelelően: 

 
 Kivitelezési 
költség (eFt) 

 Projekt 
költség (eFt)  ∑ költség (eFt) 

Újfehértó
Csatorna     1 464 190 Ft   
Telep                  -   Ft   
 Előkészítés        47 650 Ft  
 Projekt menedzsment        18 929 Ft  
 Egyéb        49 784 Ft  
 Tartalékkeret        51 972 Ft  
∑     1 464 190 Ft     168 335 Ft     1 632 525 Ft 

Bököny
Csatorna     1 009 500 Ft   
Telep        202 700 Ft   
 Előkészítés        39 450 Ft  
 Projekt menedzsment        15 671 Ft  
 Egyéb        41 216 Ft  
 Tartalékkeret        43 028 Ft  
∑     1 212 200 Ft     139 365 Ft     1 351 565 Ft 

Mindösszesen
Csatorna     2 473 690 Ft               -   Ft                  -   Ft 
Telep        202 700 Ft               -   Ft                  -   Ft 
 Előkészítés                  -   Ft       87 100 Ft                  -   Ft 

21



 Projekt menedzsment                  -   Ft       34 600 Ft                  -   Ft 
 Egyéb                  -   Ft       91 000 Ft                  -   Ft 
 Tartalékkeret                  -   Ft       95 000 Ft                  -   Ft 
∑     2 676 390 Ft     307 700 Ft     2 984 090 Ft 
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 Megosztási arányok  Összes beruházási költség  Csatorna  Telep  Előkészíté
s 

 Projekt 
menedzsment  Egyéb  Tartalékkeret 

Újfehértó 54,71% 59,19% 0,00% 54,71% 54,71% 54,71% 54,71%
Bököny 45,29% 40,81% 100,00% 45,29% 45,29% 45,29% 45,29%
Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Tagdíjak Tervezett bekötések Bekötés % Tagdíj/hónap Tagdíj %
Újfehértó                     1 615    60,31%           275 000 Ft 55,00%
Bököny                     1 063    39,69%           225 000 Ft 45,00%
Összesen                     2 678    100,00%           500 000 Ft 100,00%

A díjképzésnek a társulási megállapodásban rögzítendő módja

A díjképzés alapját az amortizáció kötelező elszámolása, az üzemeltetési költségek, valamint a felvételre kerülő hitel tőke és kamatterhének teljeskörű fedezete alapján kell kalkulálni. Az 
üzemeltetés költségei inflálva lettek az "A több éves fizetési kötelezettséggel járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak számításához a 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §. (3) bekezdése 
szerinti inflációs indexáláshoz használandó technikai indexek*." alapján. Az árképzés módjában, hogy településenként, vagy beruházásonként más-más, illetőleg társulásban ugyanannyi, vagy a 
majdani üzemeltetőnél szolgáltatást igénybe vevőknél ugyanannyi a társult Önkormányzatok döntési kompetenciája.

 Forrástábla  Beruházás 
összesen  Ebből előkészítés  Ebből 

kivitelezés 
 Ebből egyéb 

ktg. * 
 Támogatás 
(85%; 80%) 

 Víziközmű 
társulati 
működés  Saját erő 

  Társulati 
hitel 

Víziközmű

társulati hitel**

Víziközm
ű

társulati 
hitel***

Újfehértó   1 632 525 431 Ft       47 650 361 Ft  1 464 190 000 Ft   120 685 070 Ft  1 308 402 862 Ft  23 419 722 Ft   347 542 290 Ft  230 875 623 Ft  116 666 667 Ft   23 333 333 Ft 
Bököny   1 351 564 569 Ft       39 449 639 Ft  1 212 200 000 Ft     99 914 930 Ft  1 083 224 138 Ft  19 905 447 Ft   288 245 879 Ft  211 579 212 Ft    76 666 667 Ft   15 333 333 Ft 

Mindösszesen  2 984 090 000 Ft      87 100 000 Ft 
 2 676 390 000 
Ft     20 600 000 Ft  2 391 627 000 Ft  43 325 169 Ft  635 788 169 Ft  442 454 836 Ft  193 333 333 Ft   38 666 667 Ft 

* Az Egyéb költség többek között tartalmazza a projekt menedzsment és a tartalék összegét is.
** A beruházásra fordítandó Víziközmű társulati hitel.
*** Az Áfa törvény változása miatt, miszerint a lakossági közmű hozzájárulások Áfa mentessége megszűnt; tervek szerint szükséges Áfa előfinanszírozási hitel.
Agglomerációnként egy-egy Víziközmű társulat lett tervezve.



24

Azokra a költségekre, amelyekre a pályázati útmutató szerint támogatás nem számolható el, a 
társult önkormányzatok összesen havi 500.000,- Ft tagdíjat állapítanak meg, amelyet 2008. 
…………….. napjától minden hónap 5. napjáig esedékes megfizetéssel mindaddig fizetnek, 
amíg a társulási tanács erre vonatkozó eltérő döntést nem hoz.  A tagdíj az egyes tagok között 
az 1. táblázatban kimutatott összes beruházási költség megoszlásának aránya szerint terheli. 

Kelt: Újfehértó,  2008. ………hó …... napján

polgármester
Újfehértó Város Önkormányzata

polgármester
Bököny Község Önkormányzata

5. számú melléklet 

Az egyes tagokat megillető szavazati mérték 
a társulási tanácsban

Újfehértó Város Önkormányzata 50 szavazat  50 %
Bököny Község Önkormányzata 50 szavazat  50 %

 Összesen:          100 szavazat 100 %

Újfehértó, 2008. …………..…

polgármester
Újfehértó Város Önkormányzata

polgármester
Bököny Község Önkormányzata

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény  nem hangzott  el,  Tóth  András  polgármester  a 
rendkívüli nyilvános ülést 17 óra 35 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Tóth András                  dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző megbízásából:

…………………………….
           Dr. Szűcs Andrea 

              mb. aljegyző
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