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VESZPRÉM ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI 

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározták, hogy 

Magyarország Alaptörvénye, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. sz. törvény 87. §-nak felhatalmazása alapján, Veszprém és térségének 

vízbázisvédelmi feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös 

pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés 

elősegítése jegyében. 

1. Hegyesd Község Önkormányzata 

8296 Hegyesd, Zrínyi M. u. képviseli: Stark Sándor polgármester 

 
 2.  Kapolcs Község Önkormányzata 

   8294 Kapolcs, Kossuth u. 90. képviseli: Göntér Gyula polgármester 

3. Monostorapáti Község Önkormányzata 

            8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123. képviseli: Takács Péter polgármester 

 

4. Taliándörögd Község Önkormányzata 

8295 Taliándörögd, Petőfi S. u. 4. képviseli: Mohos József polgármester 

 

5. Vigántpetend Község Önkormányzata 

8293 Vigántpetend, Kossuth L. u. 34. képviseli: Kardos Tibor alpolgármester 

 

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8200 Veszprém, Óváros tér 9. képviseli: Porga Gyula polgármester 

 

7. Zirc Városi Önkormányzat 

8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviseli: Ottó Péter polgármester 

 

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

személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak működési 

feltételeit. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 146.§ (1) bek. alapján az 

e törvény hatályba lépése előtti önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő testületek 

felülvizsgálják és e törvénynek megfelelően módosítják. 
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PREAMBULUM 

Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával, kiemelten a vízbázisvédelem ellátása érdekében, 

az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással kívánnak szennyvízelvezető és -

tisztító rendszert létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi 

előfeltételeket biztosítani. 

A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában, a működő 

létesítmények üzemeltetését pedig a Bakonykarszt Zrt., mint kizárólag önkormányzati 

tulajdonban lévő gazdasági társaság látja el. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki-, 

technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják a Tagok megvalósítani, amely 

a XXI. század infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, 

mind a térségben élő lakosság számára. E cél elérése érdekében Tagok konzorcionális 

megállapodás keretében 2001-ben az EU ISPA pályázatán történő részvétel érdekében már 

megkezdték az előkészületeket, jelen Társulási megállapodás ezen együttműködési szándékuk 

megerősítésére, folytatására is szolgál. 

A fenti szennyvíztisztítási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem rendelkeztek 

elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi támogatás 

igénybevételével volt lehetséges. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás 

keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, 

illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák 

végrehajtásához. 

Tagok saját forrásaik kiegészítése, vízbázisvédelmi (környezetvédelmi) feladataik megfelelő 

szinten történő ellátása céljából igénybe kívánták venni a Kohéziós Alap pénzügyi eszközeit, s e 

cél megvalósítása érdekében önkormányzati társulás létrehozását határozták el. 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat 

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

arányos teherviselés alapján hozták létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok 

feladat- és hatáskörének ellátására. 

A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a 

Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulási megállapodás 

módosítása szükséges. 

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 

A társulás neve: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás 
 
Idegen nyelvű elnevezése: Assemble of Municipalities for Wastewater Pipeing and 

Wastewater Treatment in the Region of Veszprém 

Székhelye: 8200 Veszprém, Pápai u. 41. 
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Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

A társulás bélyegzője: körbélyegző, körben a társulás neve, címe 

Alapító szervek: az önkormányzatok képviselő-testületei 

Létrehozásról rendelkező határozatok: 

Veszprém Megyei jogú Város 103/2004.(V.27) Kh. 

Zirc Város 154/2004.(V.24)Kt. Hegyesd község 

30/2004./V.21./ Ökt. Monostorapáti község 

35/2004./V.27./ Ökt. Kapolcs község 24/2004(V.19) 

sz.Kt. Taliándörögd község 25/2004(V. 18) sz.Kt. 

Vigántpetend község 26/2004(V.25) sz. Kt. határozatai 

 

A Társulás felügyeleti szerve: Társult Települési Önkormányzatok 

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA 

A Társulás határozatlan időre alakul. 

 

 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 

A Társulás jogállása: a társulás önálló jogi személyiséggel bír, gazdálkodási jogköre alapján 

önállóan működő költségvetési szerv. 

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban meghatározott 

keretek között, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint látja el. 

A társulás pénzügyi feladatait a  Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. 

A Társulás tagjai alapító jogkörükben, képviselő-testületi határozattal történt felhatalmazásuk 

alapján jelen megállapodásban határozzák meg a Társulás szervezeti rendszerét. 
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A Társulás alaptevékenysége: 

370000   Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

A társulás a 8/2010/09.10/NGM tájékoztató besorolása szerint az alábbi szakfeladatot látja el:  

370000   Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

            940000              Közösségi társadalmi tevékenység 

            421100              Út, autópálya építése 

680002             Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

            770000             Kölcsönzés, operatív lízing 

 

A Társulás vállalkozási tevékenységet csak a céljának elérésére, feladatának teljesítése 

érdekében, az alaptevékenységet nem veszélyeztetve folytat. 

 

 

IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK A TÁRSULÁS ÉS 

TAGJAI FELADATAI 

 

IV/1.  Ezen társulási megállapodás módosításánál Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a 

hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatokról 

szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvény (a továbbiakban Mötv.) és a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. sz. törvény rendelkezéseit veszik figyelembe. 

Az Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, 

széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság 

bevonásával közelíti meg a feladatokat, és a kötelezően megoldandó feladatok között a 

szennyvízelvezetést és -tisztítást, illetve annak minőségét kiemelten kezeli. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal, az uniós elvek és jogszabályok 

alkalmazása mellett egy teljes körű, új típusú lakossági tájékoztatási rendszer kiépítése 

és alkalmazása szükséges. 

Ezen tájékoztatási rendszer szervezeti keretén belül megkülönböztetjük a 

településekhez tartozó önkormányzati feladatot képező lakossági tájékoztatást - 

részletesen a szerződés XIV. fejezetében -, illetve az adott településhez, régióhoz 

kötődő lakossági civil szervezetek közvetlen bekapcsolását a tájékoztatásba. 

Az együttműködés céljai között a rendszer kialakítása során alapvető kötelezettség a 

lakosság bevonása a teljes pályázati, beruházási és működtetési folyamatba. 

Tagok tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer 

elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. 
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Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás 

elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját 

hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, 

belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek 

nélkülözhetetlenek voltak a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már 

esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint az 

önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára (rendeletekre) is. 

IV/2.  A társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, tagi 

önerő biztosítása érdekében kötötték meg szerződésüket, hozták létre szervezeteiket. 

Működésük időtartama alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illetve a KA 

rendszerben közreműködő szervezetek útján az alábbi feladatok teljesítését vállalják: 

IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén: 

i. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében 

kölcsönösen együttműködnek egymással. 

ii. Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 

megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan 

kezelendők. 

iii. Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem 

előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem 

akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a saját hatáskörükben 

a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-, 

illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket, valamint a támogatási 

ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik. 

iv. Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a 

megállapodásban megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a 

jelen szerződésben, a EU Önerő Alap, illetve a KA előírásokban foglalt 

rendelkezéseket. 

v. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a 

hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen 

figyelembe veszik a közbeszerzési törvény (2011. évi CVIII. tv.), a hatósági 

árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a későbbiekben 

megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre. 

vi. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti 

üzemeltetésére vagy annak biztosítására. 

vii. E kötelezettségek a fenntartási időszak befejeztéig, 2015. november 8-ig fenn 

állnak. 

 

IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 

a. önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok 

vízbázisvédelmi feladatainak ellátására és a vízszennyezés csökkentésére; 
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b. a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok 

előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való 

részvétel; 

c. tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének 

biztosítására; 

d. a projekt kidolgoztatása; 

e. a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 

f. nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása; 

g. közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása; 

h. szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása; 

i. minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása; 

j. költségfelosztás elfogadása a települések között; 

k. szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása; 

l. tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás 

dokumentálása; 

m. civil szervezetek bevonása; 

n. pályázati részvételek szervezése (koordinálása); 

o. tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása; p. építési feladatok 

pályáztatásának kidolgozása; 

p. a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás 

biztosítása; 

q. a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése (ha 

az nem támogatható a KA-ból); 

r. szakértői munka koordinálása; 

s. monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán. 
 

IV/2.3. Műszaki területen: 

a. szennyvízelvezető rendszer fejlesztése; 

b. szennyvízelvezetés műtárgyainak kialakítása; 

c. meglévő átemelők korszerűsítése, újak létesítése; 

d. meglévő szennyvíztisztító telepek fejlesztése, bővítése; 

e. szennyvíztisztító telepek létesítése; meglévő csatornahálózatok 

rekonstrukciója; 

f. szennyvíziszap gyűjtés, komposztálás és mezőgazdasági hasznosítás 

szervezése; 

g. vízbázisvédelmi feladatok elvégzése; 

h. csatornázatlan települések és településrészek csatornázása; 

i. helyszín előkészítése és építés, együttműködés kivitelező(k)kel; 
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j. ún. Mérnöki (program felügyeletét, műszaki ellenőrzését biztosító), 

szakértői építési és eszközbeszerzési szerződések megkötése; 

k. a műszaki megvalósítás során, a nyilvánosság mint alapelv 

érvényesülésének nyomon követése; 

l. műszaki átadások-átvételek felügyelete; 

m. a projekttel összefüggő egyéb felmérések, műszaki megoldások, 

szervezési feladatokban való részvétel; 

n. projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer 

igénybevétele. IV/2.4. A Társulás az alábbi létesítmények 

megvalósítását végezte el: 

  

 IV/2.4.1. Az 1. ütemben: 

1. Veszprém szennyvíztisztító telep korszerűsítése (III/4. ütem). 

2. Veszprém csatornázatlan utcáinak csatornázása. 

3. Veszprém, 1-0-0/43-0-0 főgyűjtő rekonstrukciója. 

4. Veszprém, 43-T-O csapadékvíz csatorna építése. 

5. Veszprém, 1-0-0 főgyűjtő Séd alatti keresztezése. 

6. Veszprém, 1-1-0 főgyűjtő rekonstrukciója (vasút alatti szakasz). 

7. Veszprém, 1-9-0 csatorna átépítése. 

8. Veszprém, 1-30-0 csatorna rekonstrukciója (Mártírok útja). 

9. Veszprém, Repülőtéri lakótelep csatornázása. 

10. Veszprém, Cholnoky lakótelep csatorna rekonstrukciója. 

11. Veszprém, Csererdei lakótelep csatorna rekonstrukciója. 

12. Veszprém, agglomerációs szennyvíz nyomócsövek szaghatásának 

megszüntetése. 

13. Zirc szennyvíztisztító telep rekonstrukciója. 

14. Zirc csatornázatlan utcáinak csatornázása. 

15. Zirc, Kardosrét csatornázása. 

16. Zirc, Tündérmajor csatornázása. 

17. Hegyesd szennyvíztisztító telep építése. 

18. Hegyesd csatornázása. 

19. Kapolcs csatornázása. 

20. Monostorapáti csatornázása. 

21. Taliándörögd csatornázása. 

22. Vigántpetend csatornázása 
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Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a KA támogatás csak a támogatás iránti 

kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházásokhoz igényelhető. Tagok tudomásul veszik 

a KA, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat. 

IV/2.4.2. A 2. ütemben: 

1. Veszprémben néhány kisebb utca szennyvízcsatornázása 

2. Veszprémben meglévő, rossz állagú szennyvízcsatornák 

rekonstrukciója,  illetve néhány esetben az egyesített rendszer 

szétválasztása 

3. A szennyvízcsatorna rekonstrukciókkal érintett, rossz állapotú ivóvíz 

vezetékek kiváltása Veszprémben 

4. Veszprém-Kádárta I. sz. végátemelő, valamint az átemelő 

nyomóvezetékének rekonstrukciója 

5. A veszprémi szennyvíztisztító telepen a szaghatással járó technológiai 

folyamatok műtárgyainak és berendezéseinek lefedése, és a fedett 

légtér levegő szagtalanítása 

6. A csatornahálózat karbantartásához 2 db kombi csatornamosó 

beszerzése 

7. Zircen a meglévő szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciós munkái 

8. Zircen a végátemelő áthelyezése a szennyvíztisztító telepre 

9. Zircen a csatorna rekonstrukciókhoz kapcsolódóan az érintett 

ivóvízvezetékek kiváltása 

10. Zircen a szennyvíztisztító telep fejlesztése 

 

Tagok tudomásul veszik a KA, valamint az állami támogatáshoz fűződő speciális szabályokat. 

IV/2.5.  A Tagok kijelentik, hogy a Társulási Megállapodás 2010. március 31-i módosításakor 

elhatározott létesítmény-megvalósítások megtörténtek, az 1. és 2. ütemben egyaránt 

megvalósultak a tervezett célok. 

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

A Társulás pénzügyi, gazdasági feladatait Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

látja el. Pénzeszközeit a Társulás elnöke által nyitott bankszámlán kezeli. 
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A Társulás vagyona a tulajdonából (gépjárművek, csapadékvíz csatorna) és a Társulást megillető 

vagyoni értékű jogokból áll, mely a Tagok közös döntése alapján a Társulás céljának 

megvalósítását szolgálják. 

A társulási beruházásban megvalósult és üzembe helyezett víziközművek tulajdonjogát a társulás 

az őt létrehozó és e társulási megállapodás aláíróiként jegyzett önkormányzatokra ingyenesen 

átháramoltatta 2013. január l-jén, a Víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 79.§ (1) 

bekezdésének megfelelően. 

V/l. A Társulás bevételei 

a)   A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi. Az alapító 

vagyon összege 50,-Ft/fő, összesen 3.944.800,-Ft, mely az érintett tagi települések lakos 

száma után került megállapításra. A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is 

kötelezettséget vállalnak, melyet a 2005. évtől kezdve beruházás-arányosan fizetnek. 

Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 

működési költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az I. számú melléklet 

szerinti beruházás-arányt tekintik mérvadónak. 

A Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt IV/2.4.2. pont szerinti 2. 

ütemével kapcsolatos támogatott költségeket Zirc és Veszprém városa 16,01-83,99 % 

arányban állja. 

A 2010. év 1-3. negyedévi működési költségek 20 %-a a projekt IV/2.4.1. pont szerinti 1. 

ütemével kapcsolatos költségek, ezért a Társulást alkotó hét önkormányzatot terheli az 1. 

számú melléklet 1. táblázatában rögzített arányok szerint, míg 80 %-a a IV/2.4.2. pont 

szerinti 2. ütemmel kapcsolatos költség, ezért az kizárólag Zirc és Veszprém városát 

terheli 16,01 %-83,99 % arányban. 

A 2010. év 4. negyedév működési költsége a projektzárási teendők következtében a 

IV/2.4.1. pont szerinti 1. és a IV/2.4.2. pont szerinti 2. ütem együttes költsége, ezért az a 

Társulást alkotó hét önkormányzatot terheli a IV/2.4.1. pont szerinti 1. és a IV/2.4.2. pont 

szerinti 2. ütem tervezett beruházási költségeinek egyes önkormányzatokra eső része 

arányában. 

A projektzárás során a tényleges beruházási arányok figyelembe vételével a Társulás 

önkormányzatai között - a támogatott és a működési költség tekintetében - elszámolást 

kell végezni, amit a 2011. évi költségvetésben kell figyelembe venni. 

 

a.a. A Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt zárása megtörtént, az 

önkormányzatok egymással elszámoltak. 

Az adott évre vonatkozó működési költség összegéről a Társulási Tanács határoz, a 

tárgyévet megelőző év november 30. napjáig azzal, hogy az éves működési 

hozzájárulás nem haladhatja meg az alapító vagyon hatszorosának összegét. A 

működési hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részéről felvállalt - európai uniós 

Kohéziós Alap pályázat előírásának feltételeihez. A működési költség kidolgozása a 

Társulási Tanács feladata. 

Amennyiben a Társulás működési költségei előreláthatóan meghaladják a 

rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a 

működési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok 

képviselő-testületeinek jóváhagyásával. 
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Az egyes Tagok működési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács 

külön határozatban rögzíti. 

Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás 

megalakulásától számított 30 - 90 napon belül, a működési hozzájárulás összegét 

folyamatosan, minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára 

beizetni. 

Tagok a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját 

költségvetési rendeleteikben biztosítják. Tagok rögzítik, hogy a működési 

hozzájárulás finanszírozási forrását mindenkor lakossági befizetésekből kívánják 

fedezni. 

b)    Belföldi és nemzetközi támogatások 

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

támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások 

alapján - csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. 
 

c)    Egyéb bevételek 

1. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó 

bevételek 

2. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai 

3. egyéb pályázati bevételek. 

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. 

A Társulás számláját vezető pénzintézet neve és számlaszám: 

OTP Bank Nyrt. Veszprém, 11748007-15430001-38670002 

A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését az Ellenőrző 

Bizottság végzi (ld. IX. fejezet). Ezen túlmenően a Társulás-szakmai ellenőrzés céljára 

erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet. 

A tagi önkormányzatok Társulásnak átadott vagyonát a társuló önkormányzat 

vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös 

vagyona, arra a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

A Társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén Tagok egymással elszámolni 

kötelesek. 

A társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a társulási tag önkormányzatok által vállalt 

fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat a 

fizetési (esedékességi) határidőt követő 15. naptól a társulás képviseletében azonnali 

beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult. 
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Amennyiben a társulás székhelye szerinti önkormányzat nem tesz eleget a társulási 

megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely 

önkormányzat kijelöléséről dönthet, felhatalmazva a kijelölt önkormányzatot az azonnali 

beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására. 

VI. DÍJPOLITIKA 

A szerződés IV. pontjában megfogalmazott feladatok közül a működtetés gazdasági alapjainak 

megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének ellátásához 

Tagok az alábbi díjpolitikát kívánják érvényre juttatni: 

A Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -kezelési projekt zárása megtörtént, az 

önkormányzatok egymással elszámoltak. 

2013. január 1-től a társulástól a helyi önkormányzatokhoz átkerülő víziközmű-rendszerekkel 

kapcsolatos díjakra vonatkozó megállapodásokat az üzemeltetést ellátó BAKONYKARSZT Zrt. 

köti, az ellátásért felelős önkormányzatokkal, a Vksztv.,  a rezsicsökkentésről szóló 2013.évi 

LIV. tv. ide vonatkozó előírásait betartva és alkalmazva úgy, hogy ahhoz a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása szükséges. 
 

VII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER 

Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben 

állapodnak meg: 

 

Szervezeti rendszer: 

 

 

Társulás 

Társulási Tanács  -------------------  Elnök  ------------------  Ellenőrző Bizottság 

(döntéshozó szerv) (képviselő) (ellenőrző szerv) 

I I 

Székhely Önkormányzat Projekt Végrehajtó Egység 

Polgármesteri Hivatal 

(pénzügyi szerv) 

1. A Társulás irányító szerve: Társulási Tanács 

2. A Társulás felügyeleti szerve: Társult Települési Önkormányzatok 

3. A törvényességi ellenőrzés szerve: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

4. A Társulás pénzügyi szerve: Székhely Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

5. A KA projekt végrehajtó szerve:    Projekt Végrehajtó Egység (PIU) 2011.     
   december31 -ig. 
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A Projekt Végrehajtó Egység, mint önálló munkaszervezet 2011. december 31. napjával 

megszűnt. Feladatait 2012. január 1-től a továbbiakban külön szerződés alapján a 

BAKONYKARSZT Zrt. (mint az elkészült művek üzemeltetője) látja el. 

VII/1. Társulási Tanács 

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselő-

testületei által delegált önkormányzati képviselők, illetve polgármesterek 

összességéből áll. 

Valamennyi Tag egy képviselő delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa 

delegált képviselőt visszahívhatja. 

A képviselő, s általa a társult önkormányzat szavazati arányát a Tanácsban a 

beruházáshoz történt hozzájárulás arányában állapítják meg azzal, hogy egyik Tag sem 

rendelkezhet a szavazatok több mint 50 %-ával. 

Hegyesd térsége (Hegyesd, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Vigántpetend) 

települések egymás közti szavazati arányának megosztására - tekintettel arra, hogy ezen 

térségen belül kialakított beruházás egy rendszernek tekintendő - az érintett települések 

2004. január 1-jei adatai szerinti lakosság szám az irányadó.  

Az egyes önkormányzatokra jutó beruházási összeg és az ahhoz igazodó szavazati jog 

mértékét a megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. 

A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által 

átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és 

hatáskörben. 

VII/1.1. Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre: 

a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása, visszahívása, 

díjazásuk megállapítása, 

b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása, 

c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása, 

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

vélemények figyelembe vételével, 

e. Tag kizárásának indítványozása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban 

résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése 

szükséges, 

f. jelen társulási szerződés módosításának indítványozása, mely határozat 

hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének 

minősített többségével hozott döntése szükségeltetik, 
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g. Társulás megszűnésének indítványozása, mely határozat a Társulásban résztvevő 

képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép 

hatályba, 

h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves 

mérlegének elfogadása, 

i. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási szerződések 

megkötése, 

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, 

1. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának 

elemzése és értékelése, 

m. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás 

a kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében. 

 

VII/1.2. A Társulási Tanács működése: 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább hat 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 egyidejű megjelölésével 

indítványozza, ha azt az Ellenőrző Bizottság indítványozza, illetve ha a törvényességi 

felügyeleti jogkörében eljárva azt a megyei kormányhivatal vezetője kezdeményezi. 

A Tanács első ülésén tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ. 

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

napirend összeállításában Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, 

az ülés napját megelőzően legalább 5 nappal korábban. 

A Tanács ülése határozatképes, ha azon a szavazatok több mint felével rendelkező 

képviselők személyesen vagy meghatalmazott útján jelen vannak. 

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

belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni. 

A Társulás Tagja az általa a Társulási Tanács soraiba delegált tagjának eseti vagy 

állandó helyettesítéséről a tag delegálását tartalmazó képviselő-testületi határozatban 

rendelkezhet, mely képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a 

Tanács elnökének meg kell küldeni. 
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A Társulási Tanács ülésére bármely Tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb 

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

pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek. 

Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik. 

 Tanács határozatait általában egyszerű többséggel hozza. A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., 

h., i. pontokban foglalt esetekben az összes szavazat minősített többségével hozott 

olyan határozat szükségeltetik, ahol annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a 

társulásban résztvevő tagok szavazatának több mint felét, és az általuk képviselt 

település lakosság számának felét.  

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

A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv 

tartalmazza az ülésen résztvevő képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi 

pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testületek üléséről szóló jegyzőkönyv 

szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács 

elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. 

A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a megyei 

Kormányhivatal vezetőjének. 

A Társulási Tanács tagjai képviselő-testületüknek félévente legalább egyszer 

beszámolnak a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről. 

VII/1.3. A Társulási Tanács elnöke 

A Társulási Tanács tagjai sorából első ülésén elnököt választ, illetve a Tagok javaslatára 

elnökhelyettest választhat. 

Polgármester elnöki, illetve elnökhelyettesi tisztséget, figyelemmel az 

összeférhetetlenségi szabályra, nem tölthet be. 

Az elnök megbízatása önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn. A Társulási 

Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében 

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

más hatóságok előtt, 

b. a Társulás részére önálló bankszámlát nyit, működtet, 

c. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét, 

d. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 

e. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, 

éves beszámolójának elkészítéséről, 

f. a Társulás mérlegét Tagok és az Ellenőrző Bizottság számára hozzáférhetővé teszi, 

g. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, 
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h. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a 

Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról, 

i. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási 

Tanács számára előír, 

j. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a 

hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban 

közreműködő bármely érdekeltet. 

k. szerződést köt a Projekt Végrehajtó Egység (PIU) feladatainak ellátása érdekében, 

az elkészült közművek üzemeltetőjével. 

Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához - utólagos beszámolási 

kötelezettséggel - jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet 

létrehozására a Társulás költségén. 

A Társulás elnöke a tőle 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 ellenőrzése mellett, önállóan, a Tanács hatáskörét nem sértve, a 

törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik; a működéssel járó költségeket a 

befizetett működési hozzájárulás fedezi. 

Az elnöki megbízatás megszűnik: 

• önkormányzati tisztségének megszűnésével, 

• a Társulási Tanács által történő visszahívással, 

• lemondással, 

• elhalálozással. 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a 

megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a 

Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök 

lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg. 

A Társulás elnökhelyettesének megválasztására és megbízatásának időtartamára az 

elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók. A Társulás elnökhelyettese az elnök 

munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. 

VII./2. Projekt Végrehajtó Egység 

A Projekt Végrehajtó Egység, mint önálló munkaszervezet 2011. december 31. napjával 

megszűnt. Feladatait 2012. január 1-től a továbbiakban külön szerződés alapján a 

BAKONYKARSZT Zrt. (mint az elkészült művek üzemeltetője) látja el. 
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VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 

 

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

képviseleti jogkörrel felruházva az elnök 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 előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja. 

 

IX. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 

A Társulás jogszabályszerű működését és költségvetési ellenőrzését a Társult Települési 

Önkormányzatok Ellenőrző Bizottsága látja el. 

Az Ellenőrző Bizottság tagjait a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei 

delegálják, amelyek a delegált tag visszahívására és új tag állítására jogosultak. Az Ellenőrző 

Bizottság 3 főből áll. Az Ellenőrző Bizottságba l- l tagot delegál Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, Zirc Város Önkormányzata, valamint a hegyesdi agglomeráció 5 

önkormányzata. Az Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható az Ellenőrző Bizottságba 

is. 

Az Ellenőrző Bizottság: 

a. köteles megvizsgálni a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét, 

vagyonkimutatását, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő valamennyi 

üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak való megfelelés 

szempontjából, és erről előterjesztést készíteni a Társulási Tanács számára; 

b. jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, szerződéseit, 

bankszámláját megvizsgálni; 

c. vizsgálódásainak eredményeiről évente köteles beszámolót előterjeszteni mind a 

Társulási Tanács, mind a tagi önkormányzatok képviselő-testületei számára. 

Az Ellenőrző Bizottság évente legalább kétszer, illetve szükség szerint ülést tart. Az első ülésen 

tagjai sorából elnököt választ. Az Ellenőrző Bizottságban minden tagnak egy szavazata van, a 

döntéseit egyszerű többséggel hozza. Részletes ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Társulási 

Tanács hagy jóvá. 

Amennyiben az Ellenőrző 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 Ellenőrző Bizottság tagjai a Társulási Tanács ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 
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A jelen fejezet c) pontjában foglalt, önkormányzati képviselő-testületek irányában fennálló 

beszámolási kötelezettség keretében, a társult önkormányzatok indítványozhatják célirányos 

ellenőrzés lefolytatását, mely ellenőrzés eredményéről az Ellenőrző Bizottság köteles 

tájékoztatást nyújtani valamennyi tagi önkormányzat számára. 

X. TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS 

HATÁSKÖRÖK 

A Társulás tagjait képező Önkormányzatok Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 

törvényben meghatározott kötelező Önkormányzati feladatok végrehajtását átruházhatják a 

Társulásra. 
 

XI. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK 

                      FELTÉTELEI 

A Társulás munkaszervezete 2011. december 31-i hatállyal megszűnt. 

XII. TAGSÁGI JOGVISZONY 

Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget vállaltak arra 

vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi 

szabályokat. 

XII/1  A szerződés felmondása 

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 ellenőrzést ellátó szervvel és a KA Közreműködő Szervezettel történt 

egyeztetést követően élnek. 

A Társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával - december 31-i 

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

testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. 

Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a 

támogatási szerződésben foglaltakat. 

A Társulási megállapodás év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő képviselő-

testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 
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A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint 

felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési 

felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő 

kárra vonatkoztatják. 

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

arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást 

terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani. 

Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa befizetett 

10% önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig 

köteles a 10% erejéig kiegészíteni. 

XII/2 Tagi kizárás 

Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, 

illetve elmulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tűzésével 

felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére - annak kézhezvételétől számított 

30 napon belül - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségeknek, a 

Tagok több mint fele képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozatával a 

naptári év utolsó napjával kizárható a Társulásból. 

Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének 

elmulasztása. 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz 

ebben az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési, önrész befizetési és egyéb 

kötelezettsége alól. 

XIII. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

A Társulási szerződés hatálya a Társulásnál megmaradó vagyon kezelésére terjed ki. A 

Társulás megszűnik, ha: 

-  ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben 

szabályozott megszűnési feltétel megszűnt  

-  ha a társulás tagjai a Mötv. 88.§ (2) bekezdése értelmében minősített többséggel 

azt elhatározzák 

- a törvény erejénél fogva 

- bíróság jogerős döntése alapján. 
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A Társulás megszűnése esetén Tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással elszámolni 

kötelesek. 

A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás 

tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

Tekintettel arra, hogy a Társulás beruházásban, a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési 

és –kezelési Projekt keretében megvalósult és üzembe helyezett víziközművek tulajdonjogát 

a Társulás - a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79.§ (1) bekezdése 

alapján - az őt létrehozó és jelen megállapodás aláíróiként jegyzett önkormányzatokra 

2013. január 1.-jén ingyenesen háramoltatta, a Társulás, a tulajdonában lévő megmaradt 

vagyonelemeket az alábbiak szerint osztja szét tagjai között: 

- 43-T-0 jelű, víziközműnek nem minősülő csapadékcsatorna, mely Veszprém Megyei 

Jogú Város belterületén épült meg, Veszprém város biztonságos, kártétel nélküli 

csapadékvíz elvezetése céljából. A megépült csapadék csatorna csak és kizárólag 

Veszprém MJV belterületét érinti, ezért a Társulás megszűnése esetén a 

csapadékcsatorna Veszprém MJV tulajdonába kerül. 

- A projekt keretében megvalósuló víziközművek biztonságos üzemeltetése érdekében 

beszerzett, alábbi járművek: 

Jármű típusa Rendszám 
Alvázszám/ 

Motorszám 

A jármű az alábbi 

víziközművek 

üzemeltetésére került 

beszerzésre 

Társulás megszűnte 

után a tulajdonos 

önkormányzat 

kombi  

csatornamosó 
LTY-171 

MMA30SZZ7AP021773 

50525740282576 

Zirc szennyvízcsatorna 

hálózat 

Zirc Városi 

Önkormányzat 

kombi  

csatornamosó 
LTY-172 

MMA30SZZ9AP021791 

50525750362576 

Veszprém 

szennyvízcsatorna 

hálózat 

Veszprém Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata 

konténer- 

szállító 
KOY-165 

WDB9723621L307438 

90091300719979 

Hegyesdi agglomeráció  

(Hegyesd, Kapolcs, 

Vigántpetend, 

Monostorapáti, 

Taliándörögd), 

szennyvíztisztító telep 

üzemeltetés 

Hegyesd, Kapolcs, 

Vigántpetend, 

Monostorapáti, 

Taliándörögd 

községek 

Önkormányzatainak 

tulajdonközössége 

konténer- 

szállító 
LBT-009 

ZCFB1JJ8302528217 

4AE3681DP1080049425

8 

Zirc szennyvíztisztító 

telep üzemeltetés 

Zirc Városi 

Önkormányzat 

ATLAS típusú 

gumikerekes 

homlok-

rakodó gép 

közúton 

nem 

közlekedik 

n.a. 

403 C-15 

Zirc szennyvíztisztító 

telep üzemeltetés 

Zirc Városi 

Önkormányzat 
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- A létrejött víziközművek eszközhasználati díjának kamataiból a Társulás 

bankszámláján kezelt összeg: 

A Társulás bankszámláján - a Társulás valamennyi kötelezettségének teljesítése 

után - fennmaradó összeget a Társulást alkotó önkormányzatok, a Társulás 

megszűntével - a Társulási Tanács 3/2015. (III.5) sz. határozatának értelmében -, az 

egyes településeket megillető bérleti díj arányában osztják fel egymás között:  

 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata: 77,12 %,  

 Zirc Városi Önkormányzat:  11,48 %,  

 Hegyesdi régiói 11,40 %, ezen belül:  

o Hegyesd Község Önkormányzata:  5,89 %,  

o Kapolcs Község Önkormányzata: 16,43 %,  

o Monostorapáti Község Önkormányzata: 45,16 %,  

o Taliándörögd Község Önkormányzata: 25,86 %,  

o Vigántpetend Község Önkormányzata: 6,66 %. 

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok a vagyoni hozzájárulásuk 

arányában tartoznak felelősséggel, a tagdíjra vonatkozó szabályok figyelembevételével. 
 
 
XIV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 
 
 

A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A szerződés 

V. fejezetében rögzítetteknek megfelelően, jelen projekt megvalósításához elengedhetetlen 

feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása. 

 

 

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

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

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

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

céljául szolgáló beruházás előnyeiről. 

Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos 

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

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

és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése). 

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

rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, 

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

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

szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson. 

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

szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának 

megőrzésére is. 
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XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok képviselő-

testületei mindegyikének minősített többséggel jóváhagyása szükséges. 

A Társulás alapításával kapcsolatos költségek a Társulás költségei közt számolandók el. 

Jelen megállapodás módosításához a Társulásban résztvevő valamennyi önkormányzat 

képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges. 

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása 

esetén, 30 napon belül meg kell jelölniük az új tagi képviselőket. 

Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy 

egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi - fentiekkel nem érintett - 

része teljes terjedelmében hatályban marad. 

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik 

meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 

illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni 

a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a KA Közreműködő Szervezetet. Egyeztetéseik 

során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni. 

Tagok rögzítik, hogy e megállapodásnál alkalmazták és tudomásul vették a vonatkozó magyar 

jogszabályokat. 

Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Viziközmű- szolgáltatásról szóló 

2011. CCIX, törvény rendelkezései irányadók. 

Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték és 

az abban foglaltakat és megértették. 

A fentiek szerint ezen szerződést - a 2 sz. mellékletet képező aláírási íven - Tagok 16 eredeti 

példányban jóváhagyólag aláírták. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Aláírási ív 

2. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok 

Veszprém, 2016. december 19. 

 

 

 Záradék: Ezen szabályzat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a Veszprém és 

Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az 

.../2016. ( XII.19.) sz. határozatával hagyta jóvá. 
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1. számú melléklet: Aláírási ív 

 

 

 

…………………………………………… 

Hegyesd Község Önkormányzata 

Stark Sándor polgármester 

 

……………………………….. 

Kapolcs Község 
Önkormányzata   Göntér 

Gyula polgármester 

 

 

 

 

…………………………………… 

Monostorapáti Község 
Önkormányzata  

Takács Péter polgármester 

…………………………………………… 

Taliándörögd Község Önkormányzata 

Mohos József polgármester 

 

…………………………………. 

Vigántpetend Község 

Önkormányzata 

Kardos Tibor alpolgármester 

…………………………………. 

Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Porga Gyula polgármester 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Zirc Városi Önkormányzat 

Ottó Péter polgármester 

 

 


