DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma: ………….../2017.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.
(XI.11) önkormányzati rendelet módosítására és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges számú választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Tisztelt Képviselő-testület!
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény a következőképpen rendelkezik
a helyi népszavazás kezdeményezéséről:
„34. § (1) Helyi népszavazást kezdeményezhet
a) a képviselő-testület tagjainak legalább egynegyede,
b) a képviselő-testület bizottsága,
c) az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem lehet
kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt
százalékánál.
(2) A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati
rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.”
A Képviselő-testület a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11) (a továbbiakban: SZMSZ) önkormányzati rendeletben
szabályozta a helyi népszavazás kitűzéséhez szükséges kezdeményezők számát, azonban a
tárgyban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jelzése alapján külön
önkormányzati rendeletet szükséges alkotni és ennek megfelelően az SZMSZ-t módosítani
kell.
Mivel a 2016. október 2-i országos népszavazáskor Dombrádon a szavazóköri
névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3067 fő volt, ezért a megalkotandó rendeletben
az eddigi gyakorlatnak megfelelően 330 választópolgárban javaslom megállapítani a helyi
népszavazás kitűzéséhez szükséges kezdeményezők számát.

A fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.11)
önkormányzati rendelet módosítását és a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
számú választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló
előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2017. június 12.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

1. melléklet a „Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet
módosítására” tárgyú előterjesztéshez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I.

társadalmi hatásai: a lakosság tájékoztatása a rendelettervezet alapján biztosított.

II.

gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítását a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról szóló rendelkezés önálló önkormányzati rendeletben való
meghatározásának szükségessége indokolja.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításának elmaradása jogszabálysértő rendelkezések fennmaradását
eredményezi.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
feltételek biztosítottak.
Dombrád, 2017. június 12.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

2. melléklet a „ Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 16/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására”
tárgyú előterjesztéshez
INDOKLÁS
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Általános indoklás
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítását a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározásáról szóló rendelkezés önálló önkormányzati rendeletben való
meghatározásának szükségessége indokolja.
Dombrád, 2017. június 12.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.
(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.

§ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet 66. §-a hatályon kívül helyezésre kerül

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és hatályát veszti a hatálybalépést
követő második napon.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:.............................................
Kelt: Dombrád, .......................................................

Nagy János
jegyző

1. melléklet „A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására”
tárgyú előterjesztéshez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
III.

társadalmi hatásai: a lakosság tájékoztatása a rendelettervezet alapján biztosított.

IV.

gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
VII. megalkotásának szükségessége:
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotását a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgári létszám önkormányzati rendeletben történő meghatározásának
szükségessége indokolja.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása jogsértő helyzet fennmaradását eredményezi.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
feltételek biztosítottak.
Dombrád, 2017. június 12.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

2. melléklet „A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására”
tárgyú előterjesztéshez
INDOKLÁS
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Általános indoklás
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotását a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
34. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgári létszám önkormányzati rendeletben történő meghatározásának
szükségessége indokolja.
Dombrád, 2017. június 12.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében
meghatározott
eredeti
jogalkotói
hatáskörében
a
népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1. § A Képviselő-testület köteles helyi népszavazást elrendelni, ha azt legalább 330
dombrádi választópolgár kezdeményezi.
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Nagy János
jegyző

A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve:.............................................
Kelt: Dombrád, .......................................................

Nagy János
jegyző

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma: ………….../2017.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez A települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli szociális támogatására vonatkozó
igény benyújtására
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idei évben a rendkívüli szociális támogatás igénylésének szabályairól a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban:
Költségvetési törvény) 3. számú mellékletének III. 1. pontja rendelkezik.
A Költségvetési törvény rendelkezéseivel összhangban készült útmutató és a
részletszabályokat tartalmazó pályázati kiírás értelmében a települési önkormányzatok
rendkívüli szociális támogatásra pályázhatnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatások 2017. évi kifizetéséhez.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és
kizárólag a települési támogatások kifizetésére fordítható.
Az önkormányzatok támogatási igényüket - a pályázati kiírás alapján - az év során egy
alkalommal, 2017. július 15-ig nyújthatják be.
Támogatási igény - az igénylő adatlap szerint - az alábbi jogcímek tekintetében nyújtható
be:
 Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
 Települési támogatás a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását, gondozását végző személy részére
 Települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez
 Települési támogatás a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére
 Települési támogatás temetési költségek finanszírozásához
 Rendkívüli települési támogatás
 Települési támogatás egyéb célokra
Önkormányzatunknak - a pályázat benyújtásához - adatot kell szolgáltatnia a 2016. évi
segélyezési és a 2017. évi tervezett segélyezési adatokról, illetve arról, hogy települési adó
bevezetéséről döntött-e a Képviselő-testület.

A támogatási kérelmekről a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter 2017. augusztus 30-ig dönt. A döntést megalapozó
értékelési szempont annak vizsgálata, hogy az önkormányzat rendeletében megállapított
feltételek mennyiben tekinthetők méltányolhatónak és az elismert segélyezési feladatokhoz a
központi és saját források elégséges fedezetet nyújtanak-e.
A pályázati kiírás 9. pontja értelmében nem nyújtható támogatás olyan kiadásokhoz,
amelyet a települési önkormányzat a 2016. évi támogatás terhére teljesít.
A támogatást a Magyar Államkincstár - utalványozást követően - soron kívül,
előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.
A megítélt támogatást az önkormányzat 2017. december 31-ig használhatja fel. E határidőt
követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül,
melyet a kedvezményezett önkormányzat köteles visszafizetni.
E bevétellel nemcsak az éves költségvetési beszámoló keretében kell elszámolni, hanem
2018. április 10-ig papír alapú elszámolást is készíteni kell. Az elszámolás része a
támogatással összefüggésben meghozott határozatokról készített összesítő, illetve a kifizetést
igazoló bizonylat.
Önkormányzatunk az elmúlt évben első alkalommal nyújtotta be pályázatát a rendkívüli
szociális támogatás pályázati kiírásra. Az akkor elnyert támogatási összeg 2.662.000 Ft volt,
melyet a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás kifizetésére használtunk fel.
A 2017-es évre a központi költségvetés az előző évhez képest több mint 1.000.000 Ft-al
kevesebb támogatást biztosít a szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen. Ennek
eredményeként míg 2016-ban 43.384.628 Ft került megállapításra, addig 2017-ben már csak
42.218.000 Ft. Ezen összeg jelentős részét a lakhatáshoz kapcsolódó támogatás fizetésére
fogjuk felhasználni, hiszen előzetes számítások szerint e jogcímen kifizetett összeg éves
szinten 25 millió forint lesz. Mindösszesen 17 millió forint marad az Alapszolgáltatási
Központ állami támogatással nem fedezett kiadásainak a teljesítésére, a karácsonyi csomag
kifizetésére, a közfoglalkoztatási mintaprogram megvalósításának az önerejére, illetve az
egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások (köztemetés, szociális tűzifa önereje,
rendkívüli települési támogatás) kifizetésére.
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a 2017. évi rendkívüli szociális támogatás iránti
igényt önkormányzatunk nyújtsa be.
Az előterjesztéshez készült határozat-tervezet a támogatási igény benyújtásához szükséges
kötelező melléklet.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a
határozat-tervezetet elfogadni.
Dombrád, 2017. június 14.
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. . (… …) önkormányzati határozata
A települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli szociális támogatására vonatkozó
igény benyújtására
A Képviselő-testület
1. Megtárgyalta a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli szociális támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést.
2. Elhatározza, hogy támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet III. 1. pontja alapján a
települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli szociális támogatására.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás benyújtásához szükséges dokumentumok
aláírására, valamint a támogatási igény Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatósághoz történő benyújtására.
Határidő: 2017. július 15.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma: ………./2017.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez –
a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetésére és a Felső-Szabolcsi

Víziközmű Beruházási Konzorcium megalapítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk tagja a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulásnak, amely
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 azonosítószámú, „Felső-Szabolcsi szennyvízelhelyezési és
tisztítási projekt” című projekt feladatainak végrehajtására alakult. A projekt keretében
Dombrádon a szennyvíztisztító telep fejlesztése és csatornahálózat rekonstrukciója valósult
meg.
Városunk szennyvíztisztító telepének kapacitása a rekonstrukció és bővítés előtt 300
m3/nap volt. A tisztítótelep technológiájánál és kialakításánál fogva egyes tisztítási
paramétereket tekintve alapvetően alkalmatlan volt a jelenlegi szennyvízterhelés hatósági
előírásoknak megfelelő hatásfokú tisztítására. A település fejlődéséből, valamint a már
meglévő szennyvízmennyiség kibocsájtásából adódóan a szennyvíztisztító telep kapacitását
450 m3/napra volt szükséges fejleszteni.
A projekt keretében településünk csatornahálózatának rekonstrukciójára is sor került,
melynek keretében 124 feltárt hibahelyén hajtottak végre javítást, melynek elvégzésével
megszüntetésre kerültek az üzemeltetést nehezítő tényezők.
Mivel a Társulás más tagönkormányzatait érintő beruházások is elkészültek, ezért a
Társulás 2017. június 30. napjával történő megszüntetése vált szükségessé.
A Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás megszűnésével egyidejűleg, annak napjával a
Társulásban részt vevő tagönkormányzatok részvételével létre kívánjuk hozni a Felső-Szabolcsi
Víziközmű Beruházási Konzorciumot abból a célból, hogy KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048

azonosítószámú, „Felső-Szabolcsi szennyvízelhelyezési és tisztítási projekt” című projekt
című projekt fenntartási kötelezettsége teljesüljön.
A fentiek értelmében javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Konzorcium
létrehozásának elfogadását és a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának
jóváhagyását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a
határozat-tervezete elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2017. június 13.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …) önkormányzati határozata
a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetéséről és a Felső-Szabolcsi

Víziközmű Beruházási Konzorcium megalapításáról

A Képviselő-testület
1. egyetért a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás 2017. június 30. napjával történő
megszüntetésével.
2. egyetért a Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Konzorcium Felső-Szabolcsi Víziközmű
Beruházási Társulás megszűnésével egyidejű megalapításával, mely konzorcium célja a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0048azonosítószámú, „Felső-Szabolcsi szennyvízelhelyezési és tisztítási
projekt” című projekt fenntartási kötelezettségének teljesítése.
3. felhatalmazza polgármestert a határozat 1. mellékletét képező társulási megállapodás
megszüntetéséről szóló megállapodás, valamint a határozat 2. mellékletét képező Konzorciumi

Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2017.június 30.

1. melléklet a ../….. (…….) önkormányzati határozathoz

MEGÁLLAPODÁS A FELSŐ-SZABOLCSI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
A „Felső-Szabolcsi szennyvízelhelyezési és tisztítási projekt” elnevezésű beruházás
megvalósítása

céljából

létrejött

társulási

megállapodás

(a

továbbiakban

Társulási

megállapodás) I. fejezet 4. pontjában részletesen megjelölt önkormányzatok képviselőtestületei az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pontjával, illetve a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87. §-ával
keletkezett felhatalmazással létrehozott Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulást az
alábbiak szerint megszüntetik:
I. A megszűnő társulás neve, székhelye
1. A Társulás neve: Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás
2. A Társulás székhelye: Ajak, Ady Endre utca 25.
II. A Társulást megszüntető tagok neve, székhelye és képviselője

Önkormányzat neve

Székhelye

Dombrád Város

4492 Dombrád,

Önkormányzata

Rákóczi utca 36.

b)

Ajak Város

4524 Ajak, Ady Endre

polgármester
Kerekes Miklós

c)

Önkormányzata
Anarcs Község

utca 25.
4546 Anarcs, Kossuth

polgármester
Kalinák József

d)

Önkormányzata
Gyulaháza Község

utca 30.
polgármester
4545 Gyulaháza, Petőfi Bardi Béla

e)

Önkormányzata
Nyírkarász Község

utca 27.
4544 Nyírkarász, Fő

polgármester
Szalmási József

Önkormányzata

utca 21.

polgármester

a)

képviselője
Kozmáné Kasza
Veronika

III. A Társulás megszüntetésének körülményei
1. A Társulás megszűnésének időpontja: 2017. június 30.
2. A megszűnés módja: alapító szerv általi, jogutód nélküli megszüntetés.
3. A Társulás megszűnésének oka:
Az Mötv. 91. §. b) pontja alapján a társulás megszűnik, ha a Társulás tagjai az Mötv.
88. § (2) bekezdés szerinti többséggel azt elhatározzák.
(Az MÖtv 88. §. (2) bekezdése szerint: „A társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási
megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez." A
tagok képviselő-testületei minősített többséggel hozott döntéssel a Társulás
megszüntetéséről és a jelen megállapodás jóváhagyásáról döntenek.
IV. A Társulás vagyonának felosztása
1. A Társulás vagyonnal nem rendelkezik, így jelen megállapodás vagyonmegosztásról nem
rendelkezik.
V. Iratkezelés
A megszűnő Társulás irattári anyagát Ajak Város Polgármesteri Hivatala kezeli, gondoskodik
annak további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, használhatóságáról.
VI. A Társulás megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések
1. A kötelezettségvállalás rendje: a Társulási Tanács elnöke a megszűnés időpontjáig,
2017. június 30. napjáig, a 2017. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt előirányzatok
terheinek

összegére

vállalhat

kötelezettséget,

a

Társulás

ezzel

ellentétes

kötelezettségvállalása semmis.
2. A megszűnő Társulás általi kötelezettségvállalások határideje: 2017. június 30.
3. A Társulás tagjai kijelentik, hogy egymással szemben a Társulással kapcsolatban
további követelésük nincs.
4. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük jelen
megállapodás aláírását követően a megállapodás tárgyára vonatkozóan vitás kérdés
keletkezne, amelyben egymással megegyezni nem tudnak, a Kisvárdai Járásbíróság
jogosult a közöttük lévő vitát eldönteni.

Jelen megállapodásban nem szabályzóit kérdésekben a Társulás tagjai a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Társulás tagjai kijelentik, hogy jelen Megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Ajak, 2017. június 30.

Kozmáné Kasza Veronika

Kerekes Miklós

Kalinák József

polgármester

polgármester

polgármester

Dombrád

Ajak

Anarcs

PH.

PH.

PH.

Bardi Béla

Szalmási József

polgármester

polgármester

Gyulaháza

Nyírkarász

PH.

PH.

VII. Záradék:
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megszüntető
megállapodást minősített többséggel hozott határozatban jóváhagyták, az abban foglaltakat
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
A megszüntető megállapodást jóváhagyó Képviselő-testületi határozatok száma:
Dombrád Város Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
Ajak Város Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
Anarcs Község Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
Gyulaháza Község Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
Nyírkarász Község Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
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2. melléklet a ../….. (…….) önkormányzati határozathoz
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt fenntartására
Preambulum
Az Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás megszüntetését követően a
tagönkormányzatok jelen konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásával létrehozzák
Felső-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Konzorciumot (a továbbiakban: Konzorcium) a
célból, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 azonosítószámú, „Felső-Szabolcsi
szennyvízelhelyezési és tisztítási projekt” című projekt fenntartási kötelezettségét
teljesítsék.
A Projekt fenntartására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötik:
1)

Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:
Önkormányzat neve

Székhelye

f)

Dombrád Város
Önkormányzata

4492 Dombrád,
Rákóczi utca 36.

g)

Ajak Város
Önkormányzata
Anarcs Község
Önkormányzata
Gyulaháza Község
Önkormányzata
Nyírkarász Község
Önkormányzata

h)
i)
j)

képviselője

Kozmáné Kasza
Veronika
polgármester
4524 Ajak, Ady Endre Kerekes Miklós
utca 25.
polgármester
4546 Anarcs, Kossuth
Kalinák József
utca 30.
polgármester
4545 Gyulaháza, Petőfi Bardi Béla
utca 27.
polgármester
4544 Nyírkarász, Fő
Szalmási József
utca 21.
polgármester
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2)

A

Konzorcium

vezetőjének

a

jelen

Megállapodás

aláírásával

a

Tagok

Ajak Város Önkormányzatát (a továbbiakban Konzorciumvezető) választják.
A Konzorciumvezető a Projekt fenntartása, valamint a Konzorcium fenntartása és
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
Projekt fenntartási időszak időtartama: 5 év. Kezdő dátuma: 2016.04.22.
Záró dátuma: 2021.04.21. Záró projekt fenntartási jelentés benyújtásának határideje:
2021.05.06.
3)

A Konzorcium képviselete:
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető,
más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a
Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a
Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott
helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik
személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a
tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

4)

A Tagok felelőssége egyetemleges a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek
teljesítésére.
A Konzorciumvezető felelős a projekt fenntartása kapcsán felmerülő feladatok
ellátásáért, benyújtja a fenntartási jelentéseket, és vállalja a kötelezettségeket.

5)

A Megállapodás megszűnése és módosítása

5.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás
megszűnését vonja maga után.
5. 2. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban
módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a
támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt
szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.
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5. 3. A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám,
stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását, de az adatok változásáról a Tagok
haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról
írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő
Szervezetet.
5. 4. A jogviszonyra és a Projekt fenntartási kötelezettségre tekintettel a Tagok a rendes
felmondás jogát kizárják.
6)

Záró rendelkezések

6.1 Jelen Megállapodás 5 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
6.2 A jelen Megállapodás érvényességének, illetve hatályba lépésének feltétele a települések
képviselő-testületeinek a jóváhagyó határozata, melyek száma 5 db. A határozatok alapján
a Megállapodás hatályba lépésének napja 2017. július 1. A Konzorciumvezető a
Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás eredeti példányát megküldi a
Közreműködő Szervezet részére.
6.3 Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
6.4 Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
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A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Ajak, 2017. június 30.

Kozmáné Kasza Veronika

Kerekes Miklós

Kalinák József

polgármester

polgármester

polgármester

Dombrád

Ajak

Anarcs

PH.

PH.

PH.

Bardi Béla

Szalmási József

polgármester

polgármester

Gyulaháza

Nyírkarász

PH.

PH.
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Záradék:
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Konzorciumi
megállapodást minősített többséggel hozott határozatban jóváhagyták, az abban foglaltakat
önmagukra nézve kötelező rendelkezésként fogadták el.
A Konzorciumi megállapodást jóváhagyó Képviselő-testületi határozatok száma:
Dombrád Város Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
Ajak Város Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
Anarcs Község Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
Gyulaháza Község Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
Nyírkarász Község Képviselőtestületének a …/2017. (….) számú határozata
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