
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997.
évi CXXXV. törvény által meghatározott társulási jog alapján, a Tótkomlós és térségében
keletkezõ állati hulladék kezelésére, mint közös feladat célszerûbb, gazdaságosabb és
hatékonyabb megoldására

Almáskamarás Község Önkormányzata
Székhely: 5747 Almáskamarás, Dózsa György u. 54.

Képviseli: Ambrus Attiláné polgármester

Ambrózfalva Község Önkormányzata
Székhely: 6916 Ambrózfalva, Dózsa György u. 1.

Képviseli: Tuska György polgármester

Battonya Város Önkormányzata
Székhely: 5830 Battonya, Fõ u. 91.

Képviseli: Takács Dezsõ polgármester

Békéssámson Község Önkormányzata
Székhely: 5946 Békéssámson, Hõsök tere 10-12.

Képviseli: Barna Jánosné polgármester

Csanádalberti Község Önkormányzata
Székhely: 6915 Csanádalberti, Fõ u. 30.

Képviseli: Szabó Lajos polgármester

Csanádapáca Község Önkormányzata
Székhely: 5662 Csanádapáca, Felszabadulás u. 1.

Képviseli: Mórocz László polgármester

Csorvás Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.

Képviseli: Szilágyi Menyhért polgármester

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5.

Képviseli: Gyarmati Jánosné polgármester

Dombiratos Község Önkormányzata
Székhely: 5745 Dombiratos, Széchenyi u. 42.

Képviseli: Róka Rudolfné polgármester

Eperjes Község Önkormányzata
Székhely: 6624 Eperjes, Petõfi u. 1.

Képviseli: Kollár János polgármester

Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

Képviseli: dr. Prozlik László polgármester
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Gerendás Község Önkormányzata
Székhely: 5925 Gerendás, Petõfi u. 2.
Képviseli: Gajdács János polgármester

Kardoskút Község Önkormányzata
Székhely: 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3.
Képviseli: Ramasz Imre László polgármester

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5744 Kevermes, Jókai u. 1.
Képviseli: Bugyi Ferenc polgármester

Kisdombegyház Község Önkormányzata
Székhely: 5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77.

Képviseli: Vanger Sándor polgármester

Kunágota Község Önkormányzata
Székhely: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.
Képviseli: Pápai Zoltán polgármester

Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Képviseli: Nagy Béla polgármester

Mezõhegyes Város Önkormányzata
Székhely: 5820 Mezõhegyes, Kozma F. u. 11.

Képviseli: Sebõk Antal polgármester

Mezõkovácsháza Város Önkormányzata
Székhely: 5800 Mezõkovácsháza, Árpád u. 176.

Képviseli: dr. Szarvas Attila polgármester

Nagyér Község Önkormányzata
Székhely: 6917 Nagyér, Szabadság u. 33.
Képviseli: Lõrincz Tibor polgármester

Nagykamarás Község Önkormányzata
Székhely: 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.

Képviseli: Pelle István polgármester

Orosháza Város Önkormányzata
Székhely: 5901 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Képviseli: Fetser János polgármester

Tótkomlós Város Önkormányzata
Székhely: 5940 Tótkomlós, Fõ út 1.

Képviseli: Gyivicsánné dr. Szenczi Irén Róza polgármester

Végegyháza Község Önkormányzata
Székhely: 5811 Végegyháza, Széchenyi u. 2.

Képviseli: Varchó István polgármester
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mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) közös döntéshozó szerv
létrehozásával önkormányzati társulás alapítását határozzák el a jelen megállapodásban
rögzítettek szerint és biztosítják annak mûködési feltételeit.

I. A TÁRSULÁS CÉLKITÛZÉSEI. ELÕZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Tagok az emberi életminõség javítása, a fenntartható fejlõdés biztosítása és nem
utolsósorban a jogszabályi elõírások, így különösen a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 2002. október
3-i 1774/2002/EK Európai Parlament és Tanács rendelete, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény, az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal
készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003.
(VI. 27.) FVM rendelet, a Nemzeti Környezetvédelmi Program és az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv megvalósítása érdekében, jelen társulási megállapodás
keretében kívánják mindazon gazdasági, pénzügyi és jogi elõfeltételeket megteremteni,
melyek Tótkomlós és térségében az állati hulladékok kezelésének megoldásához
szükségesek.

Tagok elõtt ismert, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott ún.
KIOP - Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program - keretében vissza nem
térítendõ támogatás igényelhetõ az állati hulladékok, mint speciális kiemelt
hulladékáramnak a többi hulladéktól elkülönülõ gyûjtésére, kezelésére és
ártalmatlanítására.

Tagok Tótkomlós és térsége állati hulladékának kezelésén belül, annak biztonságos,
elkülönített gyûjtési és átmeneti tárolási rendszerének kialakítására vállalkoznak.

Tagok a saját forrásaik kiegészítése és környezetvédelmi feladataik megfelelõ szinten
történõ ellátása céljából igénybe kívánják venni a KIOP pénzügyi eszközeit, és ennek
érdekében - összhangban a pályázati elõírásokkal - önkormányzati társulás létrehozását
határozták el.

Jelen társulási megállapodás megkötésekor Tagok a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.), a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ttv.) és az egyéb
irányadó hazai jogszabályok rendelkezései mellett, az Európai Unió elõírásait, így
különösen a támogatási rendszerre és a KIOP pályázatra vonatkozó szabályokat is
figyelembe veszik.

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a közös döntéshozó szervvel rendelkezõ önkormányzati
társulásukat (Ttv. 9. §) szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a
kölcsönös elõnyök és az arányos teherviselés alapján, a közös cél és feladat megvalósítása
érdekében hozzák létre.

http://www.pdfdesk.com


4

II. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MÛKÖDÉSI TERÜLETE

A társulás neve: Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás

Székhelye: 5940 Tótkomlós, Fõ út 1.

Mûködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe

III. A TÁRSULÁS IDÕTARTAMA

A Társulás határozatlan idõre alakul.

IV. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Tagok megállapodnak abban, hogy az I. fejezetben rögzített cél elérése érdekében,
önkormányzati felelõsségvállalással pályázatot nyújtanak be a KIOP program keretében
igénybe vehetõ támogatásra.

Jelen társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy közös pályázatuk sikere
érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a megvalósítást akadályozó
folyamatot, cselekményt, mely megállapodásuk, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez
vezetne. Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a hazai jogszabályok
elõírásait, a kapott támogatást csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, eleget kell tenniük
a támogatási szerzõdésben foglalt mindennemû, például adatszolgáltatási, tájékoztatási,
megõrzési kötelezettségeiknek, tovább pénzügyi kötelezettségeik területén mûködési
stabilitásukat nem veszélyeztethetik.

Jelen megállapodás aláírásával a Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös
gazdasági és környezeti érdekeiknek megfelelõen megvalósítják az alábbi feladatokat:

1. A jelen megállapodásban foglaltak szerint önálló terv (a továbbiakban Projekt)
kidolgozása a térségben keletkezõ állati hulladék kezelésének (gyûjtésének és átmeneti
tárolásának) megoldására, mely projekt-kidolgozás magában foglalja az egységes pályázat
benyújtását is „Állati hulladék kezelés, Tótkomlós” elnevezéssel.

2. Sikeres pályázati részvétel esetén a Tagok kötelezettséget vállalnak a teljes beruházás
megvalósítására a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak szerint, a pályázati
elõírásoknak megfelelõen.

3. Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi alapok
biztosítására a jelen megállapodásban foglaltak szerint, így különösen az 5%-os önrész
biztosítására. Az önrész megállapítása lakosságszám-arányosan történik, a jelen
megállapodás 1. számú mellékletében rögzítettek szerint.
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A pénzügyi alapok biztosítása az 5%-os önrészen felül magában foglalja a „KIOP
Pályázati Feltételek és Útmutatóban” rögzített és pályázati forrásból nem finanszírozható
költségek megfizetését is.

Tagok kötelezettséget vállalnak továbbá a jelen megállapodásban rögzített feladatok
végrehajtásával és a Társulás mûködésével kapcsolatban felmerülõ költségek
megfizetésére, melynek részletes szabályait és mértékét a megállapodás VII. fejezete
tartalmazza.

4. Tagok kijelentik, hogy a projekt beruházás megkezdését követõen mindent megtesznek
annak megvalósulása, majd azt követõen fenntartása érdekében. A projekt fenntartási
kötelezettsége a megvalósítás befejezésének napjától számított minimum 5 (öt) év. A
projekt akkor tekinthetõ megvalósultnak, ha a beruházás szerzõdésszerûen, a hatósági
engedélyekben foglaltaknak megfelelõen megvalósult, és a Gesztor az ezt tanúsító,
hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott elszámolását tartalmazó
zárójelentése elkészült és annak jóváhagyása megtörtént.

5. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a régió területén keletkezõ állati hulladék
kezelésére (gyûjtésére és átmeneti tárolására) a projekt megvalósításával kialakított
rendszert veszik igénybe.

6. Tagok a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttmûködnek egymással,
az érintett térség fejlõdését szem elõtt tartva, jelen megállapodásban lefektetett elveket
betartják, a késõbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer mûködését. Készségüket
és szándékukat is kifejezik, hogy a szükséges engedélyeztetési és hatósági eljárások
eredményes lefolytatását támogatják és szakmailag elõsegítik.

Kötelezettséget vállalnak, hogy a saját hatáskörükben a saját területüket érintõ joghatályos
döntéseiket idõben meghozzák, a végrehajtáshoz szükséges rendelkezéseket
haladéktalanul megteszik, a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási
ütemtervben rögzítésre kerülõ egyes részfeladataikat határidõre teljesítik.

Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben nem mûködnek közre, vagy akadályozzák a
Tagok munkáját, egyedi esetekben az a teljesítõ Tagok számára tetemes hátránnyal járhat,
melyért felelõsséggel tartoznak és helytállni kötelesek.

Az együttmûködésük keretében Tagok kötelezettséget vállalnak a szükséges területi
adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévõ szolgáltatási szerzõdéseik rendelkezésre
bocsátására, melyek vonatkozásában a Tagok nem hivatkozhatnak érdekeik védelmében
„üzleti titokra”. A Tagok, illetve képviselõik a tudomásukra jutott információkat csak a
projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan
kezelendõk.

7. Tagok elõre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a
megállapodásban rögzített jogokat és kötelezettségeket. Tagok kijelentik, hogy ismerik
és megfelelnek a KIOP pályázat feltételeinek, velük szemben semmilyen kizáró ok
nem áll fenn.
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8. Tagok tudomásul veszik, hogy a jogszabályban és a támogatási szerzõdésben
meghatározott esetekben (szerzõdésszegés) a támogatás visszafizetése adók módjára
behajtható követelésnek minõsül.

Ezen kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat önállóan (hiteles kivonatként) is
felhasználható.

V. A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI

Jelen társulási megállapodást Tagok a projekt elõkészítése, megvalósítása és az önerõ
biztosítása érdekében kötik meg, illetve hozzák létre szervezeteiket. Együttmûködésük
idõtartama alatt az alábbi feladatok teljesítését vállalják:

1.Szervezeti, gazdasági és jogi területen:
a) a projekt kidolgozása, kidolgoztatása;
b) a rendszer megvalósításához szükséges pénzügyi alapok megteremtése, így a KIOP

pályázaton való részvétel;
c) az önerõ (saját forrás) és a Társulás mûködésének biztosítása;
d) a pályázati részvétel koordinálása;
e) a közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárások lefolytatása;
f) a tervezési/építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
g) a projekt megvalósítását szolgáló ingatlanok tiszta jogi helyzetének megteremtése;
h) a minõségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
i) költségfelosztás a települések között;
j) a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha az nem

támogatható a KIOP-ból);
k) a mûködtetés szervezeti és gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
l) lakossági fórumok szervezése és a közösségtájékoztatás dokumentálása;
m) civil szervezetek bevonása, tájékoztatása;
n) monitoring tevékenység a projekt megvalósítása során.

2. Mûszaki területen:
a) a térségben keletkezõ állati hulladék mennyiségének, jövõbeni alakulásának

felmérése, a meglévõ felmérések aktualizálása;
b) a helyszín elõkészítése és építkezés;
c) együttmûködés a kivitelezõ(k)kel;
d) szakértõi, építési és eszközbeszerzési szerzõdések megkötése;
e) a mûszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének

nyomon követése;
f) mûszaki átadás-átvételek felügyelete;
g) a projekttel összefüggõ egyéb felmérések, mûszaki megoldások, szervezési

feladatokban való részvétel;
h) a projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele,

üzemeltetésének biztosítása.
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3. A fenti feladatok teljesítésével a jelen megállapodás alapját képezõ megvalósíthatósági
tanulmányban foglalt tartalom szerint kerül megépítésre, illetve kivitelezésre az új állati
hulladék-gyûjtõ és átmeneti tároló telephely, annak minden szükséges épületével,
berendezésével, eszközével és gépjármûveivel együtt.
A telephely helyszínének biztosítása során - a tereprendezés keretében - kerül sor a
tótkomlósi illegális kommunális hulladéklerakó, valamint a dögkút felszámolására,
rekultivációjára is.

4. Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt végrehajtása során minden tekintetben a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) által szabályozott módon kell
eljárniuk.

VI. A TÁRSULÁS VAGYONA. TULAJDONJOGI MEGÁLLAPODÁS.

A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetendõ - a VII. fejezetben részletesen
szabályozott - pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás képezi, mely vagyon kiegészül a hazai és
nemzetközi támogatásokkal.

A tagi önkormányzatok Társulásnak átadott vagyonát a társuló önkormányzat
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös
vagyona, arra a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) közös tulajdonra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.

Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében létrejövõ vagyon a beruházáshoz
való hozzájárulásuk arányában osztatlan közös tulajdonukba kerül.

Tagok rögzítik, hogy a beruházás megvalósításához szükséges és Tótkomlós Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezõ telekingatlant Tótkomlós Város
Önkormányzata biztosítja oly módon, hogy sikeres pályázati részvétel esetén, mint az
ingatlan kizárólagos tulajdonosa, külön használati díj térítése nélkül adja azt a Tagok
használatába, a projekt tervezett 30 éves idõtartamára.

Tótkomlós Város Önkormányzata kijelenti, hogy a projekt megvalósításához szükséges és
az 1/1 arányban a tulajdonában álló telekingatlan per- és igénymentes.

Tagok rögzítik, hogy a közös tulajdonba kerülõ létesítmények, berendezések, jármûvek
stb. felújításának és pótlásának a költségeit is beruházás-arányosan viselik.

Tagok tudomásul veszik a KIOP támogatáshoz fûzõdõ speciális szabályokat, így
különösen, hogy a vissza nem térítendõ támogatásból létrehozott vagyon kizárólag csak a
foglalkoztatási, a szolgáltatási és egyéb kötelezettség átvállalásával és átruházásával,
valamint az illetékes KIOP irányító hatóság elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el,
adható bérbe, használatba vagy terhelhetõ meg az ún. támogatási szerzõdésben
meghatározott kötelezettségek lejártáig.
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A támogatásból létrehozott vagyonnak az irányító hatóság hozzájárulásával történõ
elidegenítése esetén, a bevételbõl a támogatás arányának megfelelõ, de legalább a
támogatással azonos összeget kell a Tagok, mint eladók részére történõ teljesítést követõ 5
munkanapon belül visszafizetni a támogatást nyújtó szervnek (irányító hatóságnak).

VII. PÉNZÜGYI MEGÁLLAPODÁS

Tagok tudomásul veszik, hogy a KIOP támogatási kérelem feltétele az önrész biztosítása.
Tagok a projekt elõzetesen kialakított és vissza nem igényelhetõ Áfával számított
összköltségét és finanszírozási megoszlását következõk szerint fogadják el:

A támogatással megvalósuló beruházás bruttó összköltsége: 280.000 ezer Ft, azaz
kettõszáznyolcvanmillió forint.

Finanszírozási megoszlás:
ERFA (KIOP): 210.000 ezer Ft (75%)
Állami költségvetés: 56.000 ezer Ft (20%)
Saját forrás (önerõ): 14.000 ezer Ft (5%)
Összköltség: 280.000 ezer Ft (100%)

Az egyes tagokra jutó önrész lakosságszám-arányos összegét, ezáltal a beruházásban való
részvételi arányt Tagok az 1. számú mellékletben rögzítettek szerint fogadják el azzal,
hogy az állandó lakosságszám megállapításakor a KSH 2003. évi adatait vették figyelembe.

Tagok kijelentik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önrész összegét a támogatási
szerzõdésben rögzített módon és ütemezésnek megfelelõen biztosítják.

Tagok a saját forrás biztosításán túlmenõen tudomással bírnak arról, hogy a projekt teljes
megvalósítása érdekében vállalniuk kell a IV/3. pontban megjelölt egyéb költségek
megfizetését is. Jelen megállapodás aláírásával Tagok ezen indokolt és igazolt költségek
megfizetésére is kötelezettséget vállalnak.

Tagok tudomásul veszik, hogy jelen társulási megállapodás megkötésével, a Társulás és a
Gesztor mûködésével összefüggõ költségekre pályázati összeg nem használható fel, azt a
saját költségvetésükbõl kötelesek fedezni.

Tagok a társulási megállapodásban rögzített feladatok végrehajtásához kötelezettséget
vállalnak arra, hogy az állandó lakosságszám aránynak megfelelõ mûködési
hozzájárulást fizetnek.

Ezen mûködési hozzájárulás összegét a Tagok 2005-ben 1.905.100,-Ft-ban, azaz
egymillió-kilencszázötezer-egyszáz forintban határozzák meg, 20,-Ft/lakos
figyelembevételével, mely egyben a Társulás induló vagyona is. Az egyes Tagokra jutó
mûködési hozzájárulás összegét a 2005. évre vonatkozóan a megállapodás 1. számú
melléklete tartalmazza.
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Az adott évre vonatkozó mûködési hozzájárulás összegérõl és annak a Tagok közötti
megoszlásáról a Társulási Tanács határoz a tárgyévet megelõzõ november 30. napjáig.

Amennyiben a Társulás mûködési költségei elõreláthatólag meghaladják a rendelkezésre
álló összeget, a Társulási Tanács a mûködési hozzájárulás emelését határozhatja el a társult
tagi önkormányzatok képviselõ-testületeinek jóváhagyása mellett. Az egyes Tagok
mûködési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatában
rögzíti.

A fentiek szerint megállapított mûködési hozzájárulás összegét Tagok a Társulási Tanács
megalakulásától számított 90 napon belül, majd azt követõen folyamatosan minden év
március 31. napjáig kötelesek megfizetni.
A Tagok a késõbbiekben kötelesek a mûködési hozzájárulás összegét a Társulás
elnökének felhívására 30 napon belül a felhívásban megjelölt bankszámlára átutalni.

A Társulás elnöke a Társulás bevételeit és kiadásait egy erre elkülönített számlán köteles
nyilvántartani. A számláról részletes kimutatást köteles évente legalább egyszer, illetve a
Tagok kérelmére bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani.

VIII. SZERVEZETI RENDSZER

A./
A Társulás szervezete

A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselõ-testületi határozattal történt
felhatalmazásuk alapján, a jelen megállapodás aláírásával egyidejûleg az alábbiak szerint
alakítják ki a Társulás szervezeti rendszerét.

1. A Társulás döntéshozó szerve: Társulási Tanács
2. A Társulás ellenõrzõ szerve: Ellenõrzõ Bizottság

1. Társulási Tanács

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amelyben a társult Tagokat a
polgármesterek képviselik.

A polgármester, s az általa képviselt társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban
Tagok a beruházáshoz való hozzájárulásuk arányában állapítják meg azzal, hogy a Ttv.
10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem rendelkezhet a szavazatok több mint a
felével.
A tagi képviselõkre jutó szavazati arányt a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

A Társulási Tanács dönt a jelen megállapodásban meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.
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Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
a) a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása,

visszahívása, díjazásuk megállapítása,
b) a mûködési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c) a Tagokat terhelõ egyéb kötelezettség megállapítása,
d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint

szakértõi vélemények figyelembe vételével,
e) Tag kizárásának indítványozása, mely határozat hatálybalépéséhez a

Társulásban résztvevõ képviselõ-testületek mindegyikének minõsített
többségével hozott döntése szükséges,

f) jelen társulási megállapodás módosításának indítványozása, mely határozat
hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevõ képviselõ-testületek mindegyikének
minõsített többségével hozott döntése szükségeltetik,

g) a Társulás megszüntetésének indítványozása, mely határozat a Társulásban
résztvevõ képviselõ-testületek mindegyikének minõsített többségével hozott
döntésével lép hatályba,

h) a Társuláshoz történõ csatlakozás elfogadása, mely határozat
hatálybalépéséhez a Társulásban résztevõ képviselõ-testületek mindegyikének
minõsített többséggel hozott jóváhagyó döntése szükséges,

i) a Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának és
mérlegének elfogadása,

j) döntés minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás 1.000.000,-Ft-ot
meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget,

k) a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,

l) a projekt szerinti célkitûzések megvalósulásának, azok idõarányos állapotának
elemzése és értékelése,

m) a Tagok között felmerülõ esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülõ problémák
körében,

n) a projekt megvalósítását követõen a rendszer üzemeltetõjének kiválasztása, az
üzemeltetési (szolgáltatási) díj meghatározása, üzemeltetõ ellenõrzése,

o) egyéb, a jelen megállapodásban meghatározott feladat ellátása.

A Társulási Tanács mûködése: A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente
legalább két alkalommal össze kell hívni.
A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó

kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend egyidejû megjelölésével
indítványozza, ha azt az ellenõrzésre jogosult szerv, illetve a törvényességi felügyeleti
jogkörében eljárva a megyei közigazgatási hivatal vezetõje kezdeményezi.

A Tanács elsõ ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A Tanács ülését az
elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját
megelõzõen legalább 15 nappal korábban.
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A Társulási Tanács határozatképes, ha ülésén a szavazatok több mint felével rendelkezõ
képviselõk személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak.

Határozatképtelenség esetén az eredeti idõpontot követõ 8 napon túli, de 30 napon belüli
idõpontra kell az újabb ülést összehívni.

A Társulási Tanács tagjának helyettesítésére az Ötv. és a Ttv. szabályai alapján kerülhet
sor.

A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértõ vagy egyéb személy
meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.

A Tanács határozatait általában egyszerû szavazattöbbséggel hozza. Az a), b), d-h), i), j), n)
pontokban foglalt esetekben az összes szavazat kétharmados többségével hozott határozat
szükségeltetik.

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent Tagokra is kötelezõ érvényûek.

A Tanács ülésérõl jegyzõkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzõkönyv tartalmazza
az ülésen résztvevõ képviselõk és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a
tanácskozás lényegét, a szavazás számszerû eredményét és a hozott határozatokat. A
jegyzõkönyvre a képviselõ-testületek ülésérõl szóló jegyzõkönyv szabályait kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy a jegyzõkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a Tanács által
felhatalmazott személy írja alá.

A jegyzõkönyvet az ülést követõ 15 napon belül az elnök megküldi a megyei közigazgatási
hivatal vezetõjének.

A Társulási Tanács tagjai képviselõ-testületüknek félévente legalább egyszer beszámolnak
a Társulás mûködésérõl, szakmai tevékenységérõl.

A Társulási Tanács elnöke

A Társulási Tanács tagjai sorából elsõ ülésén elnököt és elnökhelyettest választ (Ttv. 12.§).
Az elnök kötelezettséget vállal a KIOP projekt elõírásainak betartására, illetve a pályázati
feladatok végrehajtására.

Az elnök megbízatása a polgármesteri tisztségének betöltéséig áll fenn.
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A Társulási Tanács elnökének feladat és hatásköre:
a) képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok

elõtt,
b) benyújtja a társulási megállapodást a Megyei Közigazgatási Hivatalhoz

törvényességi ellenõrzés céljából,
c) bankszámlát nyit a Társulás részére,
d) irányítja a Társulás gazdálkodását;
e) összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
f) gondoskodik a Társulás éves beszámolójának az elkészítésérõl,
g) ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
h) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a

Társulás mûködésérõl, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
i) ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási Megállapodás, illetve a Társulási

Tanács számára elõír,
j) elõterjesztést készít a tagi mûködési hozzájárulás összegérõl;
k) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselõik, a

hatóságok, közremûködõ szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
és a projektben közremûködõ bármely érdekeltet

A Társulás elnöke a tõle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért az irányadó jogszabályok szerint felel.

Az elnök a Társulás bevételeivel a társult települési önkormányzatok, valamint a Társulási
Tanács ellenõrzése mellett, önállóan a Tanács hatáskörét nem sértve, a törvényi
rendelkezéseknek megfelelõen gazdálkodik; a mûködéssel járó költségeket a befizetett tagi
(mûködési) hozzájárulás fedezi.

Az elnöki megbízatás megszûnik:
- polgármesteri tisztségének megszûnésével,
- a Társulási Tanács által történõ visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a
megbízatásával járó feladatokat ellátni és a lemondásától számított 15 napon belül a
Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök
lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szûnik meg.

A Társulás elnökhelyettesének megválasztására és megbízatásának idõtartamára az
elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók. A Társulás elnökhelyettese az elnök
munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.

2. Ellenõrzõ Bizottság

A Társulás mûködésének célszerûségi, gazdasági szempontból való ellenõrzését a társult
települési önkormányzatok Ellenõrzõ Bizottsága, mint felügyeleti szerv látja el. Az
Ellenõrzõ Bizottság 3 tagból áll.
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A tagok delegálására a társult települési önkormányzatok megállapodása alapján
Mezõhegyes, Nagyér és Orosháza települési önkormányzatok képviselõ-testülete jogosult,
ideértve a delegált tag visszahívására és új tag állítására való jogosultságukat is.

A Társulási Tanács tagja egyidejûleg nem delegálható az Ellenõrzõ Bizottságba is.

Az Ellenõrzõ Bizottság:
a) köteles megvizsgálni a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét,

vagyonkimutatását, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülõ
valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való
megfelelés szempontjából, és errõl elõterjesztést készíteni a Társulási Tanács
számára;

b) jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerzõdéseit,
bankszámláját megvizsgálni;

c) vizsgálódásainak eredményeirõl évente köteles beszámolót elõterjeszteni mind a
Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselõ-testületei számára.

Az Ellenõrzõ Bizottság évente legalább kétszer, illetve szükség szerint ülést tart. Az elsõ
ülésen tagjai sorából elnököt választ.

Az Ellenõrzõ Bizottságban minden tagnak egy szavazata van, a döntéseit egyhangúan
hozza. Részletes ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Társulási Tanács hagy jóvá.

Amennyiben az Ellenõrzõ Bizottság munkája során megállapítja, vagy egyébként
tudomást szerez arról, hogy a Társulás tevékenysége vagy mulasztása jogszabályba, jelen
társulási megállapodásba ütközik, vagy egyébként sérti a Társulás vagy a Tagok érdekeit,
köteles haladéktalanul a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, illetve
javaslatot tehet az ülés napirendjére vonatkozóan.

Az Ellenõrzõ Bizottság tagjai a Társulási Tanács ülésein tanácskozási joggal részt
vehetnek.

Az önkormányzati képviselõ-testületek irányában fennálló beszámolási kötelezettség
keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos ellenõrzés lefolytatását,
mely ellenõrzés eredményérõl az Ellenõrzõ Bizottság köteles tájékoztatást nyújtani
valamennyi tagi önkormányzat számára.

B./
A KIOP projekt végrehajtási szervezete

(Gesztor, PIU)

Tagi önkormányzatok a képviselõ-testületeik felhatalmazása alapján jelen
megállapodásban is rögzítik, hogy az együttmûködésük elsõdleges célja a KIOP
pályázaton való részvétel. Ennek keretében - a pályázati elõírásoknak megfelelõen –
alakítják ki a projekt végrehajtási szervezetét.
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Tagok elfogadják, hogy a KIOP pályázati eljárás ún. gesztora Tótkomlós Város
Önkormányzata, amely a pályázat benyújtásával, a támogatási szerzõdés megkötésével,
majd a projekt végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatok lebonyolítását
végzi.

A Gesztor székhelye megegyezik a társulás székhelyével.

Tótkomlós Város Önkormányzata a gesztori feladatok ellátására jelen társulási
megállapodás aláírásával egyidejûleg kötelezettséget vállal.

A Gesztor tudomásul veszi, hogy valamennyi a pályázati projekt elnyerése, illetve
megvalósítása szempontjából érdeminek minõsíthetõ, valamint a Tagok által megjelölt
kérdésben a Társulási Tanáccsal vagy magukkal a Tagokkal elõzetesen egyeztetni és a
megtett lépésekrõl utólag beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek
következtében a Tagok kötelezetté válnak, a Gesztor csak a felek közötti elõzetes
egyeztetés alapján teheti meg.

Tagok tudomásul veszik, hogy a pályázattal, a projekt megvalósításával kapcsolatban a
Gesztor által a támogató szerv irányában tett nyilatkozatok a társulás tagjait jogosítják fel,
illetve kötelezik.

A támogató szervezetnek a társulással, illetve annak tagjaival történõ kapcsolattartása a
gesztoron, illetve annak a támogatási szerzõdésben megjelölt projektmenedzserén
keresztül történik.

A Gesztor feladat és hatásköre: minden olyan feladatot köteles ellátni, amely a projekt
megvalósítását szolgálja, így különösen:

• benyújtja a pályázatot;
• irányítja a projekt megvalósításának teljes menetét;
• ellátja a projekttel összefüggõ teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését;
• elkészítteti a projekt végrehajtásához szükséges pályáztatási dokumentumokat;
• javaslatot tesz a megvalósítás szakaszainak meghatározására, valamint irányítja

annak teljes menetét;
• negyedévente írásbeli tájékoztatást ad a projekt megvalósulásáról a Társulás és a

Tagok számára;
• a projekt teljesítéséhez igazodó feladatokhoz határidõket rendel;
• elõkészíti és koordinálja a Tagok együttmûködésével és szervezeti kérdésekkel

összefüggõ döntéseket;
• összehangolja a Tagok ár-, foglalkoztatási-, üzemeltetési politikáját, irányítja a

szükséges kapcsolódó adatszolgáltatást;
• észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a térségi

képviselõk, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben mûködõ
szervek, személyek felé;

• elkészíti és elõterjeszti a projekt éves teljes körû pénzügyi beszámolóját;
• kötelezõen tájékoztatást nyújt a jelen és a támogatási szerzõdésben megjelölt

szervek és személyek részére.
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Tagok tudomásul veszik, hogy a támogatás folyósítása a Gesztor nevére kiállított számlák
alapján lehetséges, így ennek megfelelõen a Társulás pénzügyi, gazdasági feladatait
Tótkomlós Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el. A Társulás
pénzeszközeit a Társulás elnöke által nyitott és az önkormányzati számlától elkülönülõ
bankszámlán kezeli.

A gesztori szervezetnek mindenkor alkalmasnak kell lennie a KIOP szervezeti rendszerrel
történõ kapcsolattartásra és a jogszabályokban elõírt feladatok teljes körû elvégzésére.
Biztosítania kell továbbá az ellenõrzés teljes személyi, tárgyi feltételeit. Ennek érdekében a
Gesztor - a Társulási Tanács elõzetes felhatalmazása alapján - intézkedhet a mûködési
feltételek bõvítésérõl, esetleges szûkítésérõl.

A Gesztor megbízatása a projekt befejezéséig terjed. A projekt akkor tekinthetõ
befejezettnek, ha a támogatási szerzõdésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült és
ezen kötelezettségek megvalósulásának eredményeirõl a Gesztor által benyújtásra kerülõ
ún. nyomonkövetési jelentés a támogató (irányító hatóság) részérõl jóváhagyásra került.

A Tagok a projekt napi feladatainak ellátásával a gesztor önkormányzat polgármesteri
hivatalának elkülönült egységét bízzák meg, ún. projekt irányító szervezetként (Project
Implementation Unit), a továbbiakban PIU.

A PIU feladatait alapvetõen a Társulás alaptevékenységét meghatározó jogszabályi és
pályázati elõírások határozzák meg.

A PIU feladat és hatásköre:
- Tagok tájékoztatása;
- koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintett összes

céggel, szakértõvel, felügyeleti és engedélyezési hatóságokkal, minisztériumokkal,
intézményekkel, az engedélyeztetésben, tervezésben, jóváhagyásban,
tenderfolyamatokban, építésfelügyeletben és üzembehelyezési eljárásokban érintett
felekkel;

- havonta elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítõket a
Gesztor, valamint a Tagok számára;

- a havi beszámolási kötelezettségen felül, amennyiben indokolt, köteles
költségkimutatást határidõre készíteni;

- részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal;
- végrehajtja a határozatokat;
- jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról;
- összegzi a Társulás és tagjai munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra;
- ellátja a támogatási szerzõdés által delegált feladatokat;
- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének

szervezése (PR tevékenység, pl. honlap mûködtetése, média megjelenés,
tájékoztató/emléktáblák);

- adatszolgáltatás;
- a közbeszerzési eljárások elõkészítése, közremûködés a lebonyolításában, javaslat a

szerzõdéskötésre;
- a projekt dokumentumainak begyûjtése, rendszerezése, megõrzése és archiválása;
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- a projekttel kapcsolatos konfliktusok és jogviták rendezésében aktív részvétel és
segítségnyújtás.

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A Társulást, illetve annak tagjait harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más
hatóságok elõtt általános képviseleti jogkörrel felruházva a Társulási Tanács elnöke
képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnökhelyettes
jogosult.

A Társulást az elnök önállóan jegyzi. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
vagy kézzel elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét
önállóan írja alá.

X. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZÛNÉSE

Jelen társulási megállapodás a Tagok képviselõ-testületeinek minõsített többséggel hozott
jóváhagyó döntésének meghozatalát követõen lép hatályba.

A Társulás megszûnik, ha
a) célja a KIOP támogatási kérelem elutasítása miatt lehetetlenné válik;
b) a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését (ld. Ttv. 4. §

(1) bekezdés c) pont);
c) a Tagok száma egy fõre csökken;
d) a bíróság jogerõs döntése így rendelkezik.

Tagok a megszûnés idõpontjával bezáróan egymással elszámolni kötelesek.

A Társulás megszûnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a
Társulás tagjait a beruházáshoz való hozzájárulásuk arányában illeti meg.

A Társulás megszûnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni
hozzájárulásuk arányában tartoznak felelõsséggel.

Tagok kijelentik, hogy együttmûködési kötelezettségüket mindaddig fenntartják, amíg
bármely kötelmük a jelen megállapodásban, illetve a támogatási szerzõdésben foglaltakkal
kapcsolatban fennállna, így kiterjesztõen értelmezve a támogatások esetleges
visszafizetésére, illetve a keletkezõ vagyon elidegenítésére vonatkozó határidõk leteltéig.

XI. A MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA, KIZÁRÁS, TAGFELVÉTEL

Tagok jelen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak
arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggõ felelõsségi
szabályokat.
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1. Tagi felmondás

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, Tagok a
beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított
felmondási jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a
törvényességi ellenõrzést ellátó szervvel és a KIOP Irányító Hatósággal történt egyeztetést
követõen élnek.

A társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával - december 31-i
hatállyal - lehet. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minõsített
többséggel hozott döntést a képviselõ-testület legalább három hónappal korábban köteles
meghozni és a Társulás tagjaival közölni. A felmondó Tag a felmondásról szóló döntése
meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatási szerzõdésben foglaltakat.

A Társulási megállapodás év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevõ képviselõ-
testületek mindegyikének minõsített többséggel hozott határozata szükséges.

A felmondó Tag köteles a tárgyévi mûködési hozzájárulásának teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körû megtérítésére. Ezen kártérítési
felelõsséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggõ
kárra vonatkoztatják.

Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a Taggal elszámolni a beruházáshoz való
hozzájárulás arányának megfelelõen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a
Társulást terhelõ kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani.
Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett
5% önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig
köteles az 5% erejéig kiegészíteni.

2. Tagi kizárás

Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi,
illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelõ határidõ
biztosításával felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak
kézhezvételétõl számított 30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban
rögzített kötelezettségeknek, a Tagok több mint fele képviselõ-testületeinek minõsített
többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból.
Kötelezettségszegésnek minõsül különösen a mûködési hozzájárulás megfizetésének
elmulasztása.

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz
ebben az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési, az önrész befizetési és egyéb
kötelezettsége alól.

Minden Tag a megállapodás aláírásával hozzájárulását adja, hogy szerzõdésszegése esetén
a tagi elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – részarányos befizetéseibõl
(tulajdonából) közvetlenül levonható és elszámolható a Tagot terhelõ teljes kár összege.
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Tagok tudomásul veszik a támogatási szerzõdésnek a szerzõdésszegésre, az esetleges
elállásra vonatkozó szabályait és az ott rögzített jogkövetkezményeket (pl. a
szerzõdésszegés miatti elállás esetén a támogatási összegnek a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelõ mértékkel növelt összegének a visszafizetése; egyéb garanciák,
biztosítékok, kötelezettségek.).

3. Tagfelvétel

A Társuláshoz való csatlakozást a Társulási Tanács hagyja elõzetesen jóvá, kizárólag azon
önkormányzatok képviselõ-testületei számára, akik a jelen megállapodás rendelkezéseit
magukra nézve teljes egészében kötelezõnek ismerik el.

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselõ-
testületének minõsített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell,
hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráesõ
mûködési hozzájárulást biztosítja.

A Társuláshoz történõ csatlakozáshoz a Társulási Tanács véleménye alapján a Társulás
Tagjainak a képviselõ-testületeik által minõsített többséggel hozott határozata szükséges.

A Társuláshoz való csatlakozással egyidejûleg a Társulási Tanács határoz a kérdésben,
hogy a pályázat elõkészítésével és a Projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült
költségek viselésére az új tagot milyen arányban kötelezik. A belépõ új tag a beruházással
keletkezõ vagyonban tulajdonjogot nem szerez.

A csatlakozás elfogadása esetén a Társulás társulási megállapodását a Tagokra nézve
módosítani kell.

XII. ÜZEMELTETÉS

Tagok jelen megállapodást kötelezettségvállalásnak tekintik a projekt megvalósulása utáni
egységes üzemeltetési rendszer kialakítására, fenntartására és biztosítására.

Tagok megállapodnak, hogy a vonatkozó jogszabályi elõírások alapján a projekt keretében
megvalósítandó rendszer üzemeltetését a tagok által közösen kiválasztott, kijelölt
szolgáltatóval valósítják meg. Tagok megállapodása szerint az üzembe helyezést követõ 30
éven belül a rendszer üzemeltetését nem lehet megszüntetni.

Tagok már jelen megállapodás aláírásával alapelvként rögzítik, hogy a projekt keretében
megvalósuló rendszert kizárólag önköltségi alapon kívánják mûködtetni, nyereségre
alapvetõen nem törekszenek, illetve a keletkezõ nyereséget a rendszer mûködtetésére
fordítják, az a tagok között felosztásra nem kerül, annyival csökkentve a Tagok által
fizetendõ üzemeltetési költséget. Az üzemeltetési költséget Tagok az egyes
önkormányzatoktól beszállított hulladékmennyiség alapján a saját költségvetésükben
kötelesek biztosítani.
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XIII. A NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ELLENÕRZÉS BIZTOSÍTÁSA

Jelen projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelõ nyilvánosság
biztosítása. Tagok kijelentik, hogy a Strukturális Alapok által nyújtott támogatásokra
vonatkozóan a tagállamok által teendõ, a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó
intézkedésekrõl szóló 1159/2000/EK rendelet elõírásait ismerik és betartják.

Tagok a teljes pályázati és beruházási idõszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos
tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára - akár közvetlenül, továbbá akár saját
szervezeteik útján, illetve civil szervezetek bevonásával - a vonatkozó jogszabály által
meghatározott, továbbá olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson
valamennyi érintetthez.

Fentiek mellett a Tagok által jelen társulási megállapodásban kialakított szervezeti
rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elõsegítése,
szervezése.

A Gesztor, a PIU, illetve a Társulási Tanács tagjai nemcsak az írott és elektronikus média
tájékoztatására kötelezettek, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi
információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

A Társulás elnökének és a Gesztornak folyamatosan törekednie kell az országos és a
térségi hatósági, valamint civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadottsága
és így mûködésének biztonságára is.

Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során az Irányító Hatóság
(Gazdasági és Közlekedési Minisztérium), a Közremûködõ Szervezet (Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium) és a külön jogszabályban meghatározott szervek, így különösen a
Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, az Állami Számvevõszék, a
Pénzügyminisztérium kifizetõ hatósága, az Európai Unió Bizottsága, az Európai
Korrupció Ellenes Hivatal és az Európai Számvevõszék jogosult a támogatás
rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésére. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy az
ellenõrzés feltételeit biztosítják, a szükséges adatokat, információkat határidõben átadják.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felek jelen megállapodást magukra és jogutódaikra nézve is kötelezõnek ismerik el.

Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály
vagy egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel
nem érintett - része teljes hatályában fennmarad.

http://www.pdfdesk.com


20

Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodást a pályázat benyújtásától annak
elbírálásáig nem módosíthatják. Sikeres pályázat esetén az új tag felvételéhez, illetve a
megállapodás módosításához a támogató szervezet (irányító hatóság) írásbeli
hozzájárulása, jóváhagyása szükséges.

Tagok kijelentik, hogy amennyiben azt a támogatási szerzõdés szükségessé teszi, jelen
megállapodást ésszerû határidõn belül módosítják.

Tagok kijelentik, hogy a megkötendõ támogatási szerzõdés alapvetõ rendelkezéseit, illetve
annak mellékleteit ismerik, az abban foglaltakat - sikeres pályázat esetén - magukra nézve
kötelezõnek elfogadják, továbbá tudomásul veszik, hogy a támogatási szerzõdést - annak
jellegére tekintettel - nem mondhatják fel. Tagok kötelezettséget vállalnak, hogy a
támogatási szerzõdést „Partnerként” aláírják.

Tagok rögzítik, hogy a Társulás és mûködése felett a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal
törvényességi felügyeletet gyakorol.

A Tagok vitás kérdéseiket elsõsorban és kötelezõen tárgyalásos úton, egymás között -
szükség szerint érdekképviseleti és szakmai szervek, szervezetek bevonásával -
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére – értékhatártól függõen –
az Orosházi Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének
vetik alá magukat.

Tagok rögzítik, hogy jelen szerzõdésnél alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó
közösségi és magyar jogszabályokat.

A megállapodás, illetve az abban foglalt jogszabályok által nem szabályozott kérdésekben
a Ptk. szabályai az irányadók.

Jelen társulási megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet: önrész, beruházási arány, szavazati arány, mûködési költség
2. sz. melléklet: aláírási ív
3. sz. melléklet: képviselõ-testületi határozatok
4. sz. melléket: tisztségviselõi elfogadó nyilatkozatok

Tagok a jelen társulási megállapodást az aláírás elõtt részletesen átolvasták, közösen
értelmezték és az abban foglaltakat megértették.
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A fentiek szerint ezen megállapodást Tagok 27 (huszonhét) eredeti példányban - a 2.
számú mellékletet képezõ aláírási íven - jóváhagyólag aláírták.

Kelt Tótkomlóson, 2005. év ……június………….. hó …17.…. napján
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