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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 

 
Az ülés  

időpontja: 2019. március 8. 

helye: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 

ülésterme 

(6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.) 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendkívüli 

 

sorszáma: 2019/3 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Nagy Emese alpolgármester, képviselő 

Ocskó László képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor aljegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

- igazoltan: Fülöp Pál képviselő 

Gyurász Sándor Lászlóné képviselő 

- igazolatlanul: - 

 
 
Máté Gábor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, 
hogy a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van öt fő. Egy napirendi pontot 
terveztünk a mai napra, ez pedig a hét település társulásában a zöldhulladék eltérítése, de 
mondom egész pontosan. Konzorciumi és vagyonkezelő szerződés a KEHOP pályázatán keresztül, 
biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakókról című projekt keretében. Aki egyetért a 
napirendi ponttal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
 
14/2019.(III.8.)Kt. határozat 
 
Tárgy: Napirendi pont elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pont 
megtárgyalását: 
 
1.) Konzorciumi és vagyonkezelési szerződés a KEHOP-3.1.2. azonosító számú „Biológiailag 

lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című projekt megvalósítása érdekében 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Máté Gábor polgármester 
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A határozatot kapja: 
1.) Máté Gábor polgármester 
2.) dr. Jaksa Tibor aljegyző 
3.) Irattár 
 
 
 
1. napirendi pont: Konzorciumi és vagyonkezelési szerződés a KEHOP-3.1.2. azonosító 
számú „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című projekt 
megvalósítása érdekében 
 
Máté Gábor polgármester: Előzőekben annyit mondanék, hogy sok agyalás volt, hogy oldható ez 
meg. Eleinte az volt, hogy minden település ezen a pályázaton keresztül hozzá tud jutni különböző 
eszközökhöz, gépekhez, ez nem így lett. Gyakorlatilag egy konzorcium keretében hét település tud 
ezzel a dologgal foglalkozni. Én már az elejétől fogva azon a véleményen voltam, hogy a 
zöldhulladékot nem kell a faluból elvinni, itt kell tárolni. Ha éppen az van, hogy ez viszonylag 
könnyen megoldható, akkor akár be is társulhatunk ebbe a dologba. Ennek az eredménye az, hogy 
ezeket, a komposztáló edényeket abszolút nem kértük. A 120 l-es edény, ha arról van szó, akkor 
jöjjön, gondoltam én, aztán aki gondolja, használja zöldhulladék gyűjtésre, de megítélésem szerint 
ennél sokkal több zöldhulladék keletkezik, hogy 120 l-es edénybe ezt tárolni lehessen. Ha füvet 
nyír az illető, beleteszi ebbe a kukába, az ott begyullad, az egész rendszert én nem különösebben 
tartottam jónak. Gondoltam, ha ennek kapcsán olyan gépekhez meg berendezésekhez juthatunk, 
amivel mondjuk az utak mentén, tudjuk rendezni, meg tudjuk oldani bizonyos esetekben a 
külterületi utak belombosodásának a vágását, nyírását, akkor ám legyen. Erre alakult egy ilyen 
szerződés-tervezet, amit a múlt hét előtti héten 26-án küldték ki, de mit ez akkor nem kaptuk 
meg. Volt egy meghívó az nem tartalmazta ezt a szerződést, ott hivatkoztak erre, mi nem 
találkoztunk ezzel a szerződéssel. Ezen a héten szóltam nekik, hogy ha azt akarják, hogy ebből 
valami legyen, akkor valami szerződést had lássunk. Átküldték, állítólag a múlt héten is elküldték 
ezt, sem jegyző úr, sem én nem találkoztam ezzel. Ők valóban küldtek valami levelet, benne 
vagyunk címzettként is, de az email ide nem jött meg. Amikor megjött akkor szembesültünk 
azokkal a dolgokkal, amik már nekem nem az elképzeléseimnek és a vállalható szerződés 
kategóriába tartozik. Egy-két részével nem tudok azonosulni tapasztalva azt, hogy volt már ilyen 
szerződéses problémánk, amikor visszafizetési kötelezettségeink lettek. Pillanatnyilag nem tudok 
azonosulni ezzel, mindenki megkapta ezt a szerződés-tervezetet, a 4.5-ös pontjával, ami úgy szól, 
hogy amennyiben a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzített kötelezettségek 
megszegése miatt a projekt meghiúsul, vagy a támogatás részleges vagy teljes visszafizetésére 
kerül sor, úgy a közvetlen és közvetett károkozásért a károkozó Tag önkormányzat köteles helyt 
állni. Eddig még úgy talán rendben is lenne a dolog, de amennyiben a károkozás során nem 
állapítható meg, hogy a kötelezettségek megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek 
közre, úgy a károkozásért egyenlő arányban felelősek. Ez a rész már végképp nem tetszett nekem, 
ezt én el is mondtam a sándorfalvi érdekelteknek. Ugyanis ennek a beruházásnak a keretében 
Balástyára kerül kialakításra egy zöldhulladék lerakó üzem, minden felszereléssel, ami közös 
tulajdon lesz. Tudjuk az ilyen közös tulajdon, ahol van, ott érvényesül, mi azért messze vagyunk 
ettől, hogy ezt mi naprakészen tudjuk használni. A gépek viszont Sándorfalvára lennének 
elhelyezve, onnan ide eljutni egy traktorral az egy óra, visszajutni megint egy óra. Nyilván ez is a 
gépüzembe tartozik, a mi esetükben, a munkavégzésben, két órában semmilyen hasznot nem hajt, 
csak közlekedik ez a jármű. Sándorfalva és Dóc esetében gyorsan ott van és használni is, tudják. 
Végiggondolva ezeket, a dolgokat, azt gondolom, hogy mi ebből a traktor használatból nagyon 
keveset tudunk profitálni a zöldhulladék lerakóból szintén eléggé nehézkes a részesedési arányunk 
meghatározása. Ugyanakkor, ha valami balhé van, akkor egyenlő arányban oszlik el a dolog. Nem 
tudok ezzel azonosulni úgy, hogy nekem az a javaslatom a képviselő-testület felé, hogy a 
határozatot ebben a formában, ahogy a dóci minta mutatja, ne fogadjuk el. Abban az esetben 
maradjunk benne ebbe a társulásba, ha a településen megvalósult beruházás arányában vállalunk 
bármilyen felelősséget, tehát a 396 db kuka áráig, ha nem akkor nem kérjük. Nincs további 
mondanivalóm.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Több probléma van, és szerintem nem adtak rá megnyugtató választ. 
Azt, hogy a projektnek mennyi az összköltségvetése, ki kellene, hogy számoljuk. A 80%-os 
támogatottság ilyen 168 000 000 forint nettó. A 20% ami 40 000 000 valahány millió forint, 
szintén nettó. Lakosságarányosan 7% terhelne bennünket ebből, az minimum 3 000 000 forint. 
Viszont azért hangsúlyozom, hogy nettó, mert akkor még van egy 27%-os Áfa. Az elől, amit itt 
polgármester úr felvetett, hogy egyetemleges felelősség helyett beruházás arányában vállaljon 
mindenki felelősséget, az elől ebben az emailben, amit tegnap küldtek, abban elzárkóztak. Ezt 
igazából szerintem kár is belefogalmazni.  
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Máté Gábor polgármester: Határozatot kell hoznunk róla.  
 
dr. Jaksa Tibor aljegyző: Hozunk arról, hogy nem kívánunk belépni. Ezzel lehet, hogy feladjuk a 
leckét a társönkormányzatoknak, mert azt mondta a sándorfalvi jegyző asszony, hogy újra kell 
tárgyalni a már határozatot hozó testületeknek is a témát, lehet, hogy ők nem gondolták át ilyen 
alaposan. Nekem ez a problémám, hogy változatlanul nem látom, hogy választ adtak volna arra, 
hogy mi van az össz projekt költségvetésnek a 27% Áfájával, elzárkóztak az elől, hogy beruházás 
arányosan fizesse meg mindenki az önerőt. Nem tudjuk, hogy ezt az önerőt egyáltalán mikor kell 
megfizetni, mert itt ebben az emailben is benne van, hogy még nem volt ilyen pályázat. Láttunk 
már olyat is a történelem során, hogy nem a mi hibánkból keletkezően adódott éppen legutóbb az 
ivóvízminőség-javító társulásnak visszafizetési kötelezettsége. Nincs szerintem sem kellően 
átgondolva, ugyanakkor nem tudom, hogy mennyire kell nekünk erről a zöldhulladék eltérítésről 
jogszabály erejénél fogva vagy bármi oknál fogva gondoskodnunk. Kicsit átgondolatlan ez 
szerintem.  
 
Ocskó László képviselő: Nekem csak annyi a hozzáfűznivalóm, hogy én úgy látom, hogy ebből 
csak Sándorfalva és Balástya profitál, ő jár a legjobban.  
 
Máté Gábor polgármester: Hozzá kell tenni, ennek nem csak haszna, hanem terhei is vannak. 
Nekünk annyira minimálisan fogható az érték, amit mi ezzel nyerni tudunk, hogy ahhoz képest ezt 
így aláírni, hogy egyenlő arányban, azt nem. Van ennek alapja, hogy ezzel foglalkozzunk, de nem 
ebben a formában. Kérdésem az, hogy az a mennyiségű biológiailag lebomló hulladéknak, az 
elszállításának a költsége az arányban van-e azzal, amit nyerünk vele. Én így nem tudom elfogadni 
ezt a szerződést.  
 
Nagy Emese képviselő: Az első gondolatom az volt, hogy ez a kuka egy városba való 
mennyiségnek való, aztán a következő meg az, hogy ha minden nagyon flottul menne és valami 
más megoldás, lenne akkor sem venné sok ember sajnos igénybe. Nekem nagyon nagy 
szívfájdalmam ez, hogy tüzelnek, egyrészt nem lehet rendes tiszta levegőt szívni a faluban, amikor 
elindul ez a begyújtós, tüzelős szezon a kertekben. Másrészt, amikor a ruhák kint száradnak 
nagyon mérges vagyok. Mentem már egy pár helyre oda, hogy miért kell ezt. Nem szeretem azt, 
sem amikor a rendelet szerint van, de legtöbbször azt sem tartják be. Én nem gondolom, hogy 
ennek akkora érdeklődése lenne, de ez szerintem sem megfelelő. Az én részemről biztos, hogy 
nemmel fogok szavazni.  
 
Sági Mihály képviselő: Azt szoktam mondani, hogy ha valaki nemmel szavaz, akkor indokolja 
meg. Én otthon eldöntöttem, hogy az indoklás olyan hosszú hogy egy napot lehet rá szánni, hogy 
miért nem, én mindenféle képpen nemmel szavazok. Kinyomtattam, elolvastam, 
áttanulmányoztam, mert ahogy hivatkoztak itt egymásra meg egymásra, azt néztem, hogy ha egy 
szerződést ilyen hosszan kell megírni akkor az nem tisztességes. Sajnálom, hogy nem lehet 
megoldani, de ezzel ez nem lesz megoldva, ezért kár beleölnünk 3-4-5 000 000 forintot. Nemmel 
szavazok.  
 
Máté Gábor polgármester: Az én határozati javaslatom mindenképpen az, hogy a jelen 
feltételek, és szerződési feltételek alapján a képviselő-testület nem kíván csatlakozni. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő 
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: - 
A kizárás indoka: - 
A szavazás számszerű eredménye: 
5 igen szavazattal 
0 nem szavazattal 
0 tartózkodással 
a Képviselő-testület a következő döntést hozta: 
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HATÁROZATOK JEGYZÉKE 
 
Sorszám Tárgy Határidő 
14/2019.(III.8.)Kt. határozat Napirendi pont elfogadása azonnal 
15/2019.(III.8.)Kt. határozat Konzorciumi és vagyonkezelési szerződés a 

KEHOP-3.1.2. azonosító számú „Biológiailag 
lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” 
című projekt megvalósítása érdekében 

2019.03.15. 
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ELŐTERJESZTÉS  
 

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
 
 
 

 
Előterjesztő:     Tóth Margit polgármester 
 

Tárgy:  Konzorciumi és vagyonkezelési szerződés a 
KEHOP-3.1.2. azonosító számú „Biológiailag 
lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” 
című projekt megvalósítása érdekében 

 
 
 
Iktatószám:      ……./2019. 
 
 
 
Melléklet:   Előterjesztés, határozati javaslat, szerződés- 

tervezet 
 
 
 
 
Felelős:      Dr. Török Éva jegyző 
Készítette:     Dr. Török Éva jegyző 
 
Véleményezésre megküldve:    Sürgősségi 
 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.  
A döntéshez egyszerű többség szükséges.  
 
 
 
Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:      2019. 03. 04. Dr. Török Éva s.k.  
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DÓC  KÖZSÉG  POLGÁRMESTERÉTŐL 

 6766 Dóc, Alkotmány u. 17. 
/Fax: 62/270-231      e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu 

 

 
Ikt.sz.: …-../2019.  
 Tárgy:„Konzorciumi és vagyonkezelési szerződés a 

KEHOP-3.1.2. azonosító számú „Biológiailag lebomló 
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című projekt 
megvalósítása érdekében 

Dóc Község 
Képviselő-testületének 
 
       H e l y b e n 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Sándorfalva, Balástya, Ópusztaszer, Pusztaszer, Baks, Csengele, Dóc települések közösen 
konzorciumot kívánnak létrehozni, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében a KEHOP – 3.1.2. azonosító számú „Biológiailag lebomló hulladék 
eltérítése a hulladéklerakóktól” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be a NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft – vel közösen, a felhívásban foglalt cél közös 
megvalósítása érdekében.  
 
A fejlesztések elsődleges célja, hogy a még hiányzó elkülönített hulladékgyűjtési kapacitások 
teljesülhessenek a hulladékokról szóló 1993/31Ek irányelv szerinti szerves hulladék – 
eltérítési célok.  
 
A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az elkülönített gyűjtést a 
zöldhulladék esetében is biztosítani kell.  
 
Az elkülönített gyűjtés feltételeinek biztosításával bővülhetne azon lakosoknak a köre, akik 
valamilyen oknál fogva nem tudták eddig igénybe venni a hulladékudvarok szolgáltatásait, 
vagy az ingatlanon keletkezett zöldhulladék mennyisége miatt a házi komposztálás nem nyújt 
számukra megfelelő alternatívát.  
 
A projekt illeszkedik a hulladékkezelési rendszerek komplex és költséghatékony fejlesztési 
céljaihoz, a fenntartható hulladékgazdálkodás biztosításához is, mivel a fejlesztések 
eredményeként nőni fog az elkülönített gyűjtéssel gyűjtött komposztálható hulladék 
mennyisége. 
 
A tervezett üzemeltetési koncepció és a beszerzendő eszközök működtetésére vonatkozó 
elképzelések: 
 
A pályázat keretében beszerzett eszközök a megyei integrációt követően a kijelölésre kerülő 
(mindenkori) hulladékgazdálkodási közszolgáltatónak üzemeltetésre átadásra kerülnek. 
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Pályázati tervezett költségek: 
 
Tétel Beszerzendő 

mennyiség 
Becsült egységár (Ft-
nettó) 

Becsült költség (Ft-
nettó) 

120 literes edény 6100 9.500 57.950.000 
Házi komposztáló 1010 14.500 14.645.000 
Zöld hulladék elő – 
komposztáló telep 

1 20.100.000 20.100.000 

Gyűjtőjármű 1 55.000.000 55.000.000 
Rakodógép 1 35.000.000 35.000.000 
 
 Összesen: 182.695.000 Ft (nettó) 
 
A kiegészítő szolgáltatások tervezett költsége nettó 28.114.796 Ft. 
A projekt várható támogatása (80%) 168.647.837 Ft, és várható önerő (20%) mértéke 
42.161.959 Ft.  
 
A beszerzések megoszlása a települések között:  
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TAG TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA, LAKOSSÁGSZÁMARÁNYA 

 
 
A települések a 20 % - os önereje a KEHOP-3.1.2. azonosító számú „Biológiailag lebomló 
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című projekt pályázati felhívásának alábbiakban 
idézett 3.10 pontja alapján költségvetési forrásból megtérítésre kerül az Önkormányzatok 
részére. 
„Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt 
termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó 
bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított 
megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, 
jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – központi költségvetési 
forrásból megtérítésre kerül az alábbi szervezetek részére:  
 helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,  

 nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett.” 
  
A projekt megvalósítása érdekében a célterületekhez tartozó településeknek konzorciumi és 
vagyonkezelési szerződéseket kell kötniük.  
 

A fentiekre tekintettel kérem előterjesztésem megvitatását és az alábbi határozati javaslat 
elfogadását. 
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…./2019. (……..) Kt. határozat 

Tárgy: Konzorciumi és vagyonkezelési szerződés a KEHOP-3.1.2. azonosító számú 
„Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című projekt 
megvalósítása érdekében  

 
Határozati javaslat 

 
1. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja, hogy a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP – 3.1.2. azonosító számú 
„Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című felhívásra 
létrehozandó konzorciumban Dóc Községi Önkormányzat (továbbiakban: 
Önkormányzat), mint Konzorciumi Tag részt vegyen.  
 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt projekt közös együttműködéssel történő 
megvalósítása érdekében a melléklet szerinti Konzorciumi és Vagyonkezelési 
Szerződést (továbbiakban: Megállapodás) változatlan tartalommal jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében teljes körűen 
eljárjon és a Megállapodást aláírja. 
 

 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Tóth Margit polgármester 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Tóth Margit polgármester 
2. Dr. Török Éva jegyző és általa a SKÖH érintett munkatársai 
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat polgármestere, mint Konzorcium Vezető  
4. Irattár. 
 
 
 
 

Dóc, 2019. március 4.  

       Tóth Margit  
       polgármester 
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KONZORCIUMI ÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 
 

1. PREAMBULUM 
 
Jelen konzorciumi együttműködési és vagyonkezelési megállapodás aláírásával a 2. 
pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-3.1.2 
azonosító számú „Biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című 
felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) közösen, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt, projektet (a továbbiakban: Projekt) 
közös együttműködéssel megvalósítsák. 

 
2. Szerződő felek, szerződés tárgya 

 

2.1. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, 
amely szervezetek az 1. pontban megjelölt cél(ok) megvalósítása érdekében a jelen 
Konzorciumi és Vagyonkezelési Szerződés (a továbbiakban: Megállapodás) keretei 
között együtt kívánnak működni: 
 
Konzorcium Vezető, Tag  
Szervezet neve: Sándorfalva Városi Önkormányzat 
Postacím: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 
Székhely: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

726609 

Adószám: 15726607-2-06 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester 

 
Tag  
Szervezet neve: Balástya Községi Önkormányzat 
Postacím: 6764 Balástya, Rákóczi utca 5. 
Székhely: 6764 Balástya, Rákóczi utca 5. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

726522 

Adószám: 15726528-2-06 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Ujvári László polgármester 

 
Tag  
Szervezet neve: Ópusztaszer Községi Önkormányzat 
Postacím: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. 
Székhely: 6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. 
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Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

726687 

Adószám: 15726683-2-06 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Makra József polgármester 

 
Tag  
Szervezet neve: Csengele Községi Önkormányzat 
Postacím: 6765 Csengele, Petőfi Sándor utca 13. 
Székhely: 6765 Csengele, Petőfi Sándor utca 13. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

726665 

Adószám: 15726669-2-06 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kormányos Sándor polgármester 

 
Tag  
Szervezet neve: Baks Községi Önkormányzat 
Postacím: 6768 Baks, Fő utca 92. 
Székhely: 6768 Baks, Fő utca 92. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

726643 

Adószám: 15726645-2-06 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Búza Zsolt polgármester 

 
Tag  
Szervezet neve: Dóc Községi Önkormányzat 
Postacím: 6766 Dóc, Alkotmány utca 17. 
Székhely: 6766 Dóc, Alkotmány utca 17. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

357216 

Adószám: 15357212-1-06 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Tóth Margit polgármester 

 
Tag  
Szervezet neve: Pusztaszer Községi Önkormányzat 
Postacím: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 
Székhely: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

726708 

Adószám: 15726700-1-06 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Máté Gábor polgármester 
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2.2. A Megállapodás aláírása kifejezi a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt 
sikeressége esetén, a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a 
támogatási kérelemben és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a 
fenntartási időszakban is együttműködnek, és a Projekt által elért eredmények 
fenntartását folyamatosan biztosítják a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített 
feltételek szerint. 
 

3. Konzorcium képviselete 
 
3.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a konzorcium vezetője Sándorfalva Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Konzorciumvezető). 
 
3.2. A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása 
és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a 
Projekt határidőben történő megvalósítását. 
 
3.3. A Konzorcium nem megfelelő fenntartásából és nem megfelelő működtetéséből 
eredő károkért az NFP Nonprofit Kft. irányában a Konzorciumvezető tartozik 
felelősséggel. 
 
3.4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 
helyettük és nevükben az NFP Nonprofit Kft.-vel a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 
szerinti előkészítésre és megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodást aláírja, és a projekt megvalósítása során teljes felhatalmazással eljárva a 
konzorciumot képviselje. 
 
3.5. A Tagok felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy 

• helyettük és nevükben az NFP Nonprofit Kft.-
vel megkötésre tervezett Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
megkötéséhez, és ezt követően a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 
kérdésekben eljárjon, illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye; 

• az NFP Nonprofit Kft.-vel a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást megkösse, szükség esetén módosítsa; 

• helyettük és nevükben a projekt-
előkészítéshez kapcsolódó beszerzések műszaki tartalmának meghatározása 
érdekében eljárjon, beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt és 
annak műszaki tartalmát véleményezze és jóváhagyja; 

•  a Projekt előkészítése és sikeres 
megvalósítása esetén képviselje a Konzorciumot a hatóságok, az NFP Nonprofit 
Kft., az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az egyéb a Projekt 
megvalósításában, illetve ellenőrzésében résztvevő szervezetek előtt; 

• a Projekt sikeres megvalósítása esetén a 
szükséges vállalkozói és adás-vételi szerződéseket a Konzorcium nevében aláírja; 

•  a Projekt megvalósítása során részt vegyen a 
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vállalkozói és adás-vételi szerződések teljesítésének ellenőrzésében és képviselje 
a Tagok érdekeit; 

• a Projekt megvalósítása során a vállalkozói és 
adás-vételi szerződések teljesítése során a teljesítésigazolásokat a Konzorcium 
nevében aláírja; 

• a Projekt megvalósítása érdekében szükséges 
egyéb dokumentumokat (pl. hitelszerződések) a Tagok utólagos tájékoztatása 
mellett aláírja. 

 
4. A Tagok általános jogai és kötelezettségei 

 
4.1. A Tagok kijelentik, hogy megismerték a KEHOP-3.1.2 “A biológiailag lebomló 
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című pályázat felhívását, a pályázat 
alapdokumentumait (ÁSZF, Általános útmutató, stb.) és azt magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden 
Tagra nézve kötelező érvényűek. 
 
4.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt előkészítése és megvalósítása 
során kötelesek együttműködni egymással a Konzorciumvezető iránymutatásai alapján. A 
Tagok kötelesek a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt a Konzorciumvezetőnek e Megállapodásban 
szabályozottak szerint határidőben megadni. A határidők mulasztásából eredő 
jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel. 
 
4.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt célok elérése érdekében a 
beruházás megvalósításának helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni és földhivatali 
viszonyainak rendezésében, a beruházás megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyek, hozzájárulások beszerzésében közreműködnek, illetve az azokhoz 
kapcsolódó adatokat, dokumentumokat a Konzorciumvezető részére biztosítják. 
 
4.4. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projektet szállítói finanszírozással 
kívánják megvalósítani. Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra eső része 
közvetlenül a szállítónak – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – kerül 
kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, 
hiánypótlás idejét nem beleértve. 

 
4.5. Amennyiben a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban rögzített 
kötelezettségek megszegése miatt a projekt meghiúsul, vagy a támogatás részleges vagy 
teljes visszafizetésére kerül sor, úgy a közvetlen és közvetett károkozásért  a károkozó 
Tag önkormányzat köteles helyt állni. Amennyiben a károkozás során nem állapítható 
meg, hogy a kötelezettségek megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, 
úgy a károkozásért egyenlő arányban felelősek. 
 

5. A Projekt megvalósítása érdekében felmerülő önerő, Áfa fizetési 
kötelezettség szabályai 
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5.1. A Tagok megállapítják, hogy a Projekt pályázati felhívásának 3.10 pontja alapján 
a 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke 
szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) 
bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a 
költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján 
meghatározott önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási 
kérelem alapján – központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül a Tagok részére. 
 
5.2. A Tagok rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához szükséges, a projekt 
elszámolható költségeinek minimálisan 20,0000 %-át kitevő Önerőt biztosítják, és annak 
rendelkezésre állását az erre vonatkozó nyilatkozatuk megadásával legkésőbb a Projekt 
első kifizetési igénylésének benyújtásáig igazolják. 
 
5.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy azon Projekt keretein belül beszerzésre 
kerülő vagyonelemek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a 
vagyonelemek melyik Tag érdekében kerülnek beszerzésre, az önerő mértékét az érintett 
Tag köteles megfizetni. 
Azon vagyonelemek tekintetében, amelyek közös használatúak és a Projekt keretein belül 
minden Tag hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében 
kerülnek beszerzésre, a Tagok az önerő mértékét az 1. sz. mellékletben szereplő 
lakosságszám arányában osztják fel maguk között.  
 
5.4. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt megvalósításához szükséges önerő 
összegét - amennyiben az a költségvetési forrásból nem megtéríthető, vagy annak 
biztosítása késedelmet szenved - a Konzorciumvezető által vezetett 57100106-13361398-
00000000 számú bankszámlára a Konzorciumvezető írásbeli indoklással alátámasztott 
felszólítására 5 munkanapon belül átutalják, vagy amennyiben a Tagok döntése alapján 
az önerő megfinanszírozásához, az önerő rendelkezésre állásának igazolásához 
hitelintézet igénybevétele szükséges, úgy a hitelfelvétel költségeit Tagok a megfizetett 
önerő arányában osztják fel maguk között. 
 
5.5. A Tagok megállapítják, hogy ÁFA alanyok, a projekt megvalósulásának 
eredményeként az abból származó árbevétel ÁFA körbe tartozik, ebből adódóan a projekt 
megvalósításával összefüggő felmerülő előzetesen felszámított ÁFA összege levonásba 
helyezhető. A Tagok megállapodnak abban, hogy amennyiben a Projekt megvalósítása 
során megfizetendő mindenkori ÁFA összegét hitelintézet igénybevételével kívánják 
biztosítani, annak banki költségeit a Tagok a megfizetett önerő arányában osztják fel 
maguk között. 
 

6. A Projekt keretein belül beszerzésre tervezett vagyonelemek tulajdonjoga  
 
6.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemek tulajdonjoga az önerő arányában illeti meg a Tagokat. 
 
6.2. A beszerzésre tervezett vagyonelemek felsorolását és azt, hogy az adott 
vagyonelem melyik Tag érdekében kerül beszerzésre a Megállapodás 2 sz. melléklete 
tartalmazza. 
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6.3. A Balástya Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy a tulajdonában álló 
Balástya külterület 09/114 hrsz. alatti ingatlanon megvalósításra tervezett zöldhulladék 
gyűjtő pont megvalósítása érdekében hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a Tagok 
használati jogot alapítsanak, amely az ingatlan – nyilvántartásban a Konzorciumi Tagok 
javára bejegyzésre kerül. A Balástya Község Önkormányzata kijelenti, hogy tisztában 
van a használati jog jelentésével. 
 
 
6.4. A Megállapodás megszűnése esetén a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemek a Tagok között az Önerő arányában kerülnek felosztásra. Ha a 
vagyonfelosztás során a tulajdoni arányok nem érvényesíthetők, a különbözet pénzbeli 
megtérítéséről kell gondoskodni, melynek feltételeit a Tagok külön megállapodásban 
rögzítik. 
 
7. A Projekt keretein belül beszerzésre tervezett vagyonelemek vagyonkezelése, 

üzemeltetése 
 
7.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemek vagyonkezelői feladatainak ellátásával a Konzorciumvezetőt bízzák meg. 
 
7.2. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre 
tervezett vagyonelemek hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba adásáról, a 
Konzorciumvezetőn keresztül az aktuális közszolgáltató bevonásával kívánnak eleget 
tenni. A Felek megállapodnak, hogy a vagyon vagyonkezelője, használója felel a vagyon 
használatáért. 
 
7.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Projekt keretein belül beszerzésre került 
2. sz. mellékletben szereplő vagyonelemeket, azok átadás-átvételét és Projekt zárását 
követően a Konzorciumvezető vagyonkezelésbe veszi. A Konzorciumvezető a 
vagyonkezelésbe adott eszközöket köteles nyilvántartásba venni, azokról főkönyvi és 
analitikus nyilvántartást vezetni.  
 
7.4. A Konzorciumvezető a jelen Megállapodásban rögzített feltételek szerint köteles 
és jogosult a vagyonkezelési szolgáltatási feladatok ellátására azzal, hogy a 
vagyonelemek üzemeltetése tekintetében a Tagok jóváhagyásával a Konzorciumvezető 
jogosult és köteles harmadik személy, hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
igénybevételére a támogatási kérelem, a Támogatási Szerződés, a Ht. és a Kbt. szabályai 
szerint. 
 
7.5. A Tagok megállapodnak abban, hogy a Konzorciumvezető vagyonkezelői 
jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, valamint annak esetleges 
módosításáról, törléséről a Konzorciumvezető köteles gondoskodni, melyhez a Tagok 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják. 
 
7.6. Amennyiben a Konzorciumvezető a vagyonkezelésben lévő vagyon használatát a 
jelen szerződés 7.2. pontjában rögzített, vagy attól eltérő módon másnak átengedi, a 
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 
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7.7. A Konzorciumvezető felelős az ingatlanokkal kapcsolatban a tűzvédelmi, 
munkavédelmi és környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási törvényekben és egyéb 
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és betartatásáért. 
 
7.8. A Konzorciumvezető köteles teljesíteni a vagyonkezelésben lévő vagyonnal 
kapcsolatban a jogszabályokban, valamint a Megállapodásban előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket. 
 
7.9. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a 
Konzorciumvezető tartja nyilván. Az érték nyilvántartásától abban az esetben lehet 
eltekinteni, ha adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható 
meg. 
 
7.10. A Konzorciumvezető az eszköznyilvántartását műszakilag és gazdaságilag 
szükséges részletezettségben köteles vezetni, melyben szerepel legalább: 
 

a. a vagyonelem megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosai; 
b. a vagyonelem létesítés éve, bruttó értéke; elszámolt értékcsökkenése, 

mindenkori nettó értéke 
c. a vagyonelemen elvégzett nagyobb hibaelhárítás és karbantartás, minden 

felújítás és rekonstrukció vagyonelemenkénti nyilvántartása mely 
tartalmazza legalább a megvalósított műszaki tartalmat, a ráfordítás 
értékét, valamint annak helyét és idejét.  
 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat 
megjelölését is. A nyilvántartási adatok – jogszabályban meghatározott kivételekkel- 
nyilvánosak. 
 
7.11. A Konzorciumvezető köteles a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemekkel kapcsolatosan a leltározási, selejtezési, vagyonkataszteri feladatokat 
ellátni. 
 
7.12. A selejtezést a 200.000,- Ft érték alatti eszközök esetén a Konzorciumvezető saját 
hatáskörben elvégezheti, mely selejtezés megtörténtéről 30 napon belül értesítést küld a 
Tagok részére. 
 
7.13. A Konzorciumvezető gondoskodik a selejtezésre javasolt vagyontárgyak 
elkülönítéséről, a szükséges szakértői vélemények beszerzéséről. 
 
7.14. A Vagyonkezelő köteles a Tagok részére minden évben április 15. napjáig adatot 
szolgáltatni a vagyonelemek bruttó értékében történt változásról, a tárgynegyedévben 
elszámolt értékcsökkenésről, valamint főkönyvi számonként a negyedév végén meglévő 
állomány bruttó értékéről, halmozott értékcsökkenéséről, valamint a Projekt keretein 
belül beszerzésre került vagyonelemek felújítási, beruházási és pótlási munkálatairól. 
 
7.15. A Konzorciumvezető a vagyonkezelésben lévő vagyont érintő lényeges 
változásokat, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni a 
Tagoknak. 
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7.16. A Konzorciumvezető köteles a Tagokat haladéktalanul értesíteni a vagyonelemek 
egészét fenyegető veszélyről és beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. 
 
7.17. A Konzorciumvezető felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy 
szerződésellenes használat következménye. Nem terheli kártérítési kötelezettség, ha 
bizonyítja, hogy a bekövetkezett károk vis maior helyzet eredményei. 
 
7.18. A Tagok követelhetik a Konzorciumvezetőtől a vagyonkezelésbe adott vagyon 
rendeltetés- illetve szerződésellenes használatának megszüntetését.  
 
7.19. Ha a Konzorciumvezető a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – a 
Tagok felhívása ellenére tovább folytatja, akkor a Tagok kártérítést követelhetnek. 
 
7.20. A Tagok vállalják, hogy minden, a vagyonkezelésben lévő vagyonelemet érintő 
rekonstrukciós, fejlesztési, pótlási tevékenységet előzetesen egymással egyeztetik. 
 
7.21. A Konzorciumvezető a Projekt keretein belül beszerzésre került vagyonelemeket 
használatba veszi, hasznosítja, hasznait szedi, ugyanakkor az átvett vagyont nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, azt gazdasági társaságba nem pénzbeli 
hozzájárulásként nem viheti be, használatát másnak nem engedheti át (ide nem értve a 
vagyonelemek hulladékgazdálkodási közszolgáltató, valamint az edények lakosság általi 
használatát, átadását). 
 
7.22. A Konzorciumvezető köteles a szerződésszerű kötelező fenntartási időszak 
érdekében a könyveiben aktiválásra került vagyon pótlásáról gondoskodni. A 
Konzorciumvezető a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által befizetett koncessziós 
díjat kizárólag a jelen szerződéssel átadott vagyon felújítására, pótlására fordíthatja a Kbt. 
szabályai szerint. 
 
7.23. A Konzorciumvezető köteles a Projekt keretein belül beszerzésre került 
vagyonelemek átadás-átvétele során fel nem tárt rejtett hibákat feltárásukat követően 
jótállás vagy szavatosság körében kijavíttatni, továbbá az egyéb szavatossági igényeket 
érvényesíteni. 
 

8. A Konzorciumvezető tájékoztatási kötelezettségei és egyéb feladatai 
 
8.1. A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy feladatainak ellátása során 
folyamatosan tájékoztatja a Tagokat, különösen abban az esetben, ha a Projekt keretében 
az általa vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy 
késedelmet szenved, illetve olyan körülmény merül fel, amely a Projekt megvalósítását 
befolyásolja. 
 
8.2. A Konzorciumvezető általános tájékoztatási kötelezettségének igény szerint, de 
legalább havi rendszerességgel köteles eleget tenni. 
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8.3. A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban a vagyonkezelési feladatok 
ellátásán kívül az alábbi feladatokat látja el: 

• biztosítja az NFP Nonprofit Kft. részére a 
projekt fenntartási jelentés benyújtásához szükséges információkat, adatokat; 

• részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok 
által a Projekttel összefüggésben lefolytatott ellenőrzéseken, és a rendelkezésére 
álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti annak 
lebonyolítását.  

 
9. Szerződés hatálya 

 
9.1. Jelen Megállapodást a Tagok határozott időtartamra 2025. december 31. napjáig, 
de legkésőbb Projekt kötelező fenntartási időszakának sikeres zárásáig kötik. A 
Megállapodás hatályát veszti, ha a Projekt kötelező fenntartási időszaka lejár, illetve ha a 
Projekt nem részesül támogatásban.  
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az 
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba 
lépését követően a Megállapodást megküldi az NFP Nonprofit Kft. részére. 
 

10. Kapcsolattartás 
 
10.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás teljesítésének 
időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartók nevéről, postacíméről, 
telefon és telefax számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás 
aláírását követően 5 munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. 
 

11. A Konzorcium megszűnése, a tagok körének változása 
 
11.1. A Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Projekt 
megvalósításában részt kívánnak venni, a Projektet a támogatási kérelemben foglaltaknak 
megfelelően megvalósítják, annak megvalósítása során fokozattan együttműködnek a 
többi Taggal, és a Megállapodásból csak abban az esetben lépnek ki, ha a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán 
nem képesek. 
 
11.2. A Konzorciumi tagok cseréje – ideértve a Konzorciumvezető személyét is –, új 
konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a. nem változik a Projekt alapvető célja; 
b. a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a 

felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek; 
c. a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a 

konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik; 
d. a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat 

benyújtására vonatkozó jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre 
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vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, ha az új 
kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép 
be a támogatási jogviszonyba; 

e. a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben, az NFP 
Nonprofit Kft-vel megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban 
és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény 
folytán nem képes; 

f. kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése 
a Projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti; 

g. a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 
 

11.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek 
tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai 
szempontból veszélyezteti figyelemmel a jelen szerződés 11.4.- 11.11. pontban foglalt 
rendelkezéseire. 
 
11.4. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok 
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni 
az NFP Nonprofit Kft-nek, illetve a Tag kizárását megelőzően a Konzorciumvezető 
köteles egyeztetést kezdeményezni az NFP Nonprofit Kft.-nél a Projekt céljának elérése 
érdekében. 
 
11.5. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem 
eredményezheti a jelen Megállapodás megszűnését kivéve, ha ennek következtében a 
Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik 
teljesítésére nem képesek és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
11.6. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a 
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő 
Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban 
foglalt követelményeknek. 
 
11.7. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját 
megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel, és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel 
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységekről 
és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles 
továbbá a – Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a 
Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az 
átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag 
és az átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
11.8. A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig 
terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, 
ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és 
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 
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11.9. A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag 
tulajdonába kell adni illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a 
megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem 
valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő Tag 
köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, 
az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 
 
11.10. A kilépő Tag az Mötv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel köteles 
közreműködni a Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonának 
megszerzéséhez, szolgalmi jog létesítéséhez, vagy szolgalmi jog alapításához szükséges 
tulajdonosi hozzájárulások beszerzésében. Köteles biztosítani a Projekt megvalósításához 
szükséges adatokat, információkat és megtenni a beruházás kivitelezéséhez szükséges 
intézkedéseket a Konzorciumvezető által kért határidőben. A kilépő Tag köteles továbbá 
a fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeknek eleget tenni (üzembe helyezés, 
aktiválás, fenntartás, közszolgáltatás biztosítása).  
 
11.11. A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető – az Mötv. 16. § (4) 
bekezdése alapján – a tulajdonát érintő intézkedések tűrésére is kötelezheti a kilépő 
Tagot.  
 

12. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
12.1. Jelen Megállapodás az NFP Nonprofit Kft.-vel megkötésre kerülő előkészítésre és 
megvalósításra vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan 
részét képezi és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a Konzorciumi 
Együttműködési Szerződés megszűnése a jelen Megállapodás megszűnését vonja maga 
után.  
 
12.2. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez az NFP Nonprofit Kft. 
támogató szakmai véleményének beszerzése szükséges. A szakmai vélemény 
megszerzése a Konzorciumvezető feladatát képezi. 

 
12.3. A Tagok megállapodnak abban, hogy a megállapodás módosításáról 
Konzorciumvezető NFP Nonprofit Kft-t 5 munkanapon belül írásban tájékoztatni köteles. 
 
12.4. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, 
bankszámlaszám, stb. nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról 
a Konzorciumvezető haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban értesíti az 
NFP Nonprofit Kft.-t.  
 
12.5. A határozott idejű jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére 
tekintettel, a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják, a kilépés esetkörének kivételével. 
 

13. Záró rendelkezések 
 
13.1. Jelen Megállapodás 13 számozott oldalon és 10 db eredeti példányban készült.  
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13.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
13.3. A Tagok képviseletében aláíró képviselő személyek kijelentik, és 
cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen 
Megállapodásban rögzítettek szerint jogosultak a Tagok képviseletére, továbbá ennek 
alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik 
továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek, és harmadik személyeknek semminemű olyan 
jogosultsága nincs, amely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a 
jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítését. 
 
13.4. A Tagok megállapodnak abban, hogy kötelesek minden, a jelen Megállapodással, 
a konzorcium egyéb dokumentumaival, a pályázatokkal kapcsolatos, továbbá a többi 
konzorciumi tagtól kapott vagy azokra vonatkozó információt az üzleti titok védelmére 
vonatkozó előírások betartásával, bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség nem 
terjed ki a lakosság tájékoztatására. 
 
13.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok a polgári 
perrendtartásról szóló a 2016 évi CXXX. törvényben foglalt általános illetékességi 
szabályok szerinti bíróság illetékességét alkalmazzák.   
 
13.6. A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
Konzorciumvezető, Konzorciumi tag 

 
 
 

.............................................. 
Gajdosné Pataki Zsuzsanna 

Sándorfalva Városi Önkormányzat 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
Ujvári László 

Balástya Községi Önkormányzat 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

   
Konzorciumi tag 

 
 
 

.............................................. 
Makra József 

 Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
Kormányos Sándor 
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Ópusztaszer Községi Önkormányzat 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 
 
 

 

Csengele Községi Önkormányzat 
P.H. 

 
Aláírás dátuma: 

 
…………………………… 

Konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Búza Zsolt 

Baks Községi Önkormányzat 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

 Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
Tóth Margit 

Dóc Községi Önkormányzat 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
   

Konzorciumi tag 
 
 
 

.............................................. 
Máté Gábor 

Pusztaszer Községi Önkormányzat 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
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1. sz. melléklete 
 

TAG TELEPÜLÉSEK LAKOSSÁGSZÁMA, LAKOSSÁGSZÁMARÁNYA 
 

 
 



 

16 
 

 



 

17 
 

2. sz. melléklete 
 

BESZERZÉSRE TERVEZETT VAGYONELEMEK FELSOROLÁSA  
 

 
 



Tárgy: válasz
Feladó: Dr. Török Éva <drtorok.eva@sandorfalva.hu>
Dátum: 2019. 03. 06. 16:04
Címzett: Pusztaszer Község Önkormányzata <pmhiv@pusztaszer.hu>

Kedves Polgármester Úr!

Kedves Jegyző Úr !

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester asszony megbízásából az Önök által
feltett kérdésekre az alábbi válaszokat adjuk:

1. Az önerő, és annak megtérítésének időpontjával kapcsolatban Lukács Attila
egyeztetett Takács Krisztinával az NFP Kft.-nél.

Az általuk adott tájékoztatás; hogy tekintettel arra, hogy az országban még egy
KEHOP-3.1.2. jelű pályázat sem került megvalósításra az Önerő megfizetésének
nincs precedens jellegű megfizetési módja, időpontja.

Ami viszont biztos, hogy miután a konzorciumvezető (Sándorfalva) az NFP Kft.-vel
megkötötte a projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi szerződést kerül sor a
pályázat benyújtására.

Ennek a pályázatnak része lesz egy nyilatkozat amit a Konzorciumvezetőnek kell
majd kitölteni. Ebben a nyilatkozatban kell majd arról nyilatkozni arról, hogy a
pályázat során biztosítandó Önerő rendelkezésre áll vagy sem. Amennyiben nem áll
rendelkezésre úgy a Konzorciumvezető nyilatkozni fog arról, hogy a saját forrást,
önerőt állami támogatás igénybevételével kívánja biztosítani, erre volt már példa,
amikor a DHGT elnöke, Szeged polgármestere nyilatkozott a KEHOP 3.2.1 jelű
pályázathoz 2016-ban) Ezt a nyilatkozatot a Konzorciumvezetőnek a pályázat
nyertessége esetén a Támogatási Szerződés megkötése előtt is meg kell ismételnie.
Ennek megfelelően a Támogató annak tudatában fogja megkötni a Támogatási
Szerződést, hogy a konzorciumnak az önerő mértékét állami támogatásból kell
biztosítani. Ez a garancia arra, hogy konzorciumi tag településeket Önerő nem fogja
terhelni.

2. A szerződés 4.5. pontja a felelősség lakosság szám arányos megosztása, a
károkozásban való tagi közreműködés aránya nem állapítható meg: A felvetést
megértjük, azonban továbbra is ezt tartjuk a legjobb szabályozásnak, mivel a
konzorciumi együttműködés fogalmában, a kialakult közbeszerzési gyakorlat
alapján a tagok felelőssége egyetemleges ( a károsult bármelyik tagtól
követelhetné a teljes kárának megtérítését ), ezért az egyenlő arány kárfelelősség
kedvezőbb mint az előbbi.  Erről az előzetes véleményezés során nem kaptunk
jelzést, ezért sajnos nem egyeztettünk, az előzetesen átküldött tervezet szövegét
vittük be, és azt hagyta jóvá a mi testületünk is. Az Önök által hivatkozott 5.3.
pontban foglaltak erre az esetre (a 4.5. pontra) véleményünk szerint nem
érvényes. 

3.   Megállapodás 5.5. pontja ( ÁFA kérdés ): A projekt teljes pénzügyi
lebonyolítása Sándorfalvánál mint Konzorciumvezetőnél valósul meg, ezáltal az
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ÁFA-t is Sándorfalva fogja vissza igényelni,  és elszámolni, az "1" adóalanyiságtól
függetlenül.   

4. A támogatási szerződés aláírásáig a tag önkormányzat dönthet a kilépés mellett,
azt követően a 7. pontban foglaltak szabályozzák, (csak tájékoztatásul, a
végrehajtási időtartam a jelenlegi információk alapján:2020.12.31). de az - ahogy
beszéltük - alapjaiban változtatja/változtathatja meg a projekt megvalósításának
feltételeit, "új sor, új bekezdés" . 

Kérem Önöket jelezzenek vissza részünkre, a Megállapodás tárgyalása és
elfogadásával kapcsolatosan.

Köszönöm előre is, üdvözlettel:

Dr. Török Éva 
jegyző 

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. 
Tel: 62/572-959, 06/20/777-12-72
e-mail: drtorok.eva@sandorfalva.hu
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