BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY
SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A
TOVÁBBIAKBAN

KEOP-1.2.0/B,
KEOP program
megvalósítására létrehozott
BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR,
KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI
TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS
MEGÁLLAPODÁSA
( módósításokkal egységes szerkezetben)

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny

községek önkormányzatainak Képviselő-testületei

előzőleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (l) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai alapján abból a célból, hogy a társult
önkormányzatok a térség közműves szennyvízelvezetési és tisztítási feladatainak korszerű,
hatékonyabb ellátását megoldják, a képviselő-testületeik döntése alapján társulási megállapodást
kötnek. A korábbi megállapodás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX.
törvény (Mötv.) 146.§ (l) bek. alapján felülvizsgálatra és a Mötv.IV. fejezete által módosításra került,
és a törzskönyvi bejegyzés napjától az alábbiak szerint látják el:
Bogád Község Önkormányzata (7742 Bogád, Kossuth L. u. 86.)
Lakosságszám 2013. 01.01.-jén: IllO fő
Képviseli: Pfeffer József polgármester, adószáma: 15334723-1-02
2. Kozármisleny Város Önkormányzata (7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124.)
Lakosságszám 2013.01.01.-jén: 6129 fő
Képviseli: Völgyesi Gyula polgármester, adószáma: 15332824-2-02
3. Nagykozár Községi Önkormányzat (7741 Nagykozár, Kossuth L. u. 32.)
Lakosságszám 2013.01.01.-jén: 2010 fö
Képviseli: Dr. Szentirmayné Kiss Mária polgármester, adószáma: 15332848-2-02
4. Romonya Község Önkormányzata (7742 Romonya, Béke u. 51.)
Lakosságszám 2013.01.01.-jén: 496 fő
Képviseli: Herman Józsefpolgármester, adószáma: 15335119-2-02
önkormányzatok, mint alapító tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)
l.

Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás
néven önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, továbbiakban Társulást hoznak
létre és biztosítják annak működési feltételeit, azonos feltételekkel veszik igénybe.

PREAMBULUM
l. A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos
teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb,
célszerűbb megoldására.
2. Az Európai Unióhoz történő csatlakozá~ra·irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során.Magyarország
úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvben előírt
határértékek hazai jogrendbe való bevezetése és az irányelvben foglalt határidők hazánkra nézve is
kötelezőek. Ezért Magyarország vállalta az Európai Unió felé, hogy 2009. december 25-ig a 47/2005
(III.l 1.) Korm. rendelettel módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet)
meghatározott feladatokat teljesíti. A Rendelet 6. számú mellékletében szereplő települések
helyzetfelmérése megtörtént, valamint elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és az elvi vízjogi
engedélyes tervdokumentáció vízellátó rendszerek előzetes szakmai koncepciója. A Dél-dunántúli
régióban a Rendelet alapján érintett települések ivóvízminőségének javítása érdekében a
következőkben azon hiányzó tanulmányokat, terveket, valamint pályázati dokumentációt kell
elkészíttetni (Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, Pályázati adatlap és mellékletei),
amelyek szükségesek a KEOP benyújtandó pályázathoz. A Társulás az említett tanulmányok
elkészítését és a pályázat benyújtását követően is a projekt gazdájaként felelős a projekt
menedzseléséért, a KEOP Irányító Hatóságával, valamint a pályázati dokumentáció kidolgozását
végző
szakértőkkel
történő
együttműködéséért,
részükre a megfelelő adatok-információk
biztosításáért, közbeszerzési eljárások lebonyolításáért, a projektben érintett résztvevők munkájának
koordinálásáért a teljes megvalósítás befejezéséig. A társulás tagjai felhatalmazzák Bogád Község
Önkormányzatát arra, hogy a KEOP-ra benyújtandó pályázat előkészítését, kidolgozását koordinálja, a
pályázati előkészítés során, a pályázattal kapcsolatban felmerülő projektmenedzseri feladatokat
gesztorként ellássa. A gesztor az önkormányzatok nevében és javára jár el, a tanulmányok alapján a
KEOP-ra benyújtandó pályázat vonatkozásában, a projekt megvalósításában a Társulási Tanács
döntései szerint. Ezen feladat közös összefogással történő megoldására az érintett önkormányzatok a
Társulási Megállapodás megkötését, a müködési feltételeinek biztosítását határozzák el. Tagok

megállapodnak abban, hogy a fenti célok elérése érdekében együttesen együttmüködve pályázatot
nyújtanak be, az KEOP keretében megvalósítandó támogatás igénybevételére.

A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
3. A Társulás neve: Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési
Társulás
A társulás rövid elnevezése: BRNK Társulás
Székhelye: 7742 Bogád, Kossuth L. u. 86.
Illetékességi területe: a társult települések közigazgatási területe
A Társulás alapítói joggyakorlói: A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei
Törvényességi ellenőrzést ellátó szerv: Baranya Megyei Kormányhivatal
4. A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai választják.
A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás
kötelezettségvállalásának, utalványozásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezési és
Működési Szabályzatában állapítja meg.

A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
5. A Társulás határozatlan időre, de legalább, a KEOP projekt beruházási szakaszának teljes befejezéséig
és az azt követő öt éves fenntartási id őszakra jött létre.

A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
6. A jogi személyiséggel rendelkező társulás nem költségvetési szerv, de működése során az
államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A társulás jogállása:
törzskönyvi jogi személy.
7. A Társulás munkaszervezeti feladatait a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatallátja el.
8. Az alapító önkormányzatok megbízásából a Társulási Tanács elnöke - az alapítók képviseletében
kezdeményezi a Társulásnak a Magyar Államkincstárnál történő nyilvántartásba vételét
A Társulás a megalakulás napjávaljön létre.
9. A társulásban részt vevő képviselő-testületek (a továbbiakban: a társulás tagja) mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához;
b) a megállapodás módosításához;
c) a megállapodás megszüntetéséhez;
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz;
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához

A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK
l O. A Társulás tagjai a társulási megállapodás megkötésénél az Európai Unió társfinanszírozásával
kapcsolatos uniós és magyar előírások mellett, az Mötv. vonatkozó rendelkezéseit veszik figyelembe.
A Vgtv-ben meghatározott kötelezően ellátandó vízgazdálkodási feladatok közül a Társulásra
ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és
hatásköröket:
A Tagok felhatalmazzák a Társulást, hogy a KEOP -1.2.0/B szennyvízvezeték építés
konstrukcióhoz (a továbbiakban KEOP Projekt) benyújtandó pályázatot és mellékleteit (a
továbbiakban: Pályázat) előkészítse, a pályázatot saját nevében benyújtsa, illetve a pályázaton való
nyertessége esetén a Támogatási szerzödést saját nevében megkösse. A Társulás, a projekt
végrehajtása során, a társult önkormányzatok, mint a KEOP projekt közös kedvezményezettjeinek
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(J 6/2006. (XII. 28.) MeHYM-PM együttes rendelet ll.§ (2) bek. c) pont) megbízásából, a projekt
lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.
11.A Társulás közreműködik az Mötv. -ben a települési önkormányzat részére kötelezően előírt
szennyvízelvezetésről való gondoskodásban, továbbá az 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) és (2)
bekezdésében előírt egyes feladatok ellátásában.
Feladata különösen:
a) a térség szennyvízelvezetésénekjavítását elősegítő együttműködés kialakítása
b) a térségi települések szennyvízvezeték építésének javításának koordinálása
c) a térségi települések szennyvízelvezetéséhez szükséges tanulmányok, tervek készítése
d) pályázatok elkészítése, benyújtása, lebonyolítása
Társulás feladata továbbá
a) Amennyiben az szükséges, együttműködési megállapodások megkötése az érintett települések
között;
b) A projekt kidolgozásáért felelős szervezet részére megbízás adása;
c) A működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
d) Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása;
e) A projekt teljes körű lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi, a számviteli és
adóügyi elszámolását és a tagokkal való belső elszámolást is;
t) Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása;
g) Pályázati részvételek szervezése, koordinálása;
h) Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása;
i) Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása;
j) Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
k) A projekt végrehajtáshoz szükséges szerződések, megállapodások előkészítése, megkötése.
12. A Társulás alaptevékenysége(i):
Szakágazat 841317 Többcélú fejlesztési projekt igazgatása
Szakfeladatrend: 841315 Építésügy, területpolititka, központi igazgatás és szabályozása
13. A Társulás az alaptevékenységén és kiegészítő tevékenységén kívül, kisegítő és vállalkozási
tevékenységet nem folytat.

A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
14. A Társulás pénzeszközeit a Bogád Község Önkormányzat (a székhely önkormányzat) által
meghatározott hitelir.rezetnél nyitott bankszámlán kezeli. Más hiteliiltézetnél bankszámlát nem
nyithat.
A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., a Számv.tv., továbbá az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.CXII.24.) Karm. rendelet- továbbiakban
Áhsz. - előírásai alkalmazandók.

A Társulás

működésének

költségvetési forrása:

15. A Társulás tagjai a Társulás alapításának költségeit, működésének forrásait saját költségvetésükből,
beruházás-arányosan biztosítják Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati
Területfejlesztési Társulás számlájára utalja. Az éves működési célú támogatási igényről és az egyes
Társulási Tagokat terhelő betizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési évet
megelőző év december 15. napjáig, határozattal dönt. A Társulási Tanács határozata alapján, a
gesztorként eljáró Bogád Község Önkormányzata legkésőbb az adott költségvetési év január l O.
napjáig, írásban értesíti a Tagokat a következő évi betizetési kötelezettségeikről és azok
esedékességérőL Az éves működési támogatást minden év március 31-ig egy összegben kötelesek a
Társulás tagjai a gesztor önkormányzat számára átutalni.
16. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében foglalt
határidőre az esedékes betizetési kötelezettséget elmulasztják, a Társulás székhelye szerinti
önkormányzat a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési kötelezettséget nem teljesítő
önkormányzat áltaL a pénzforgalmi szolgáltatqjának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízás
benyújtására jogosult. A tagok kötelezettséget vállalnak arra. hogy jelen megállapodás aláírásától
számított 8 napon belül felhatalmazó le\élben bejelentik a számlavezetö pénzintézetliknek a Társulás
4

székhelye szennt1 Önkonnányzat megnevezését és pénzforgalmi jelzőszámát, mint beszedési
megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy Tagok tagsági jogviszonyuk fennállásáig, illetve annak
megszűnését követő elszámolásig, a felhatalmazást a Társulás hozzájárulása nélkül nem vonhatja
vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát, a tagok kötelesek az e pontban megjelölt
határidőig a Társulásnak átadni.
17. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy az erre vonatkozó írásos felszólításban megjelölt határidő
eredménytelen elteltét követő 15. naptól Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről
dönthet, amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen beszedési
megbízást nyújtson be.
18. Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt fizetési
kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesítik, az esetben a kötelezettek késedelembe esnek.
A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő rendelkezései szerint
köteles a jegvbanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot fizetni. A kamatfizetési kötelezettség
beáll akkor is, ha a kötelezett késedeimét kimenti.

A KEOP projekt keretében megvalósuló vagyon és annak tulajdonjoga:

19. A KEOP projekt keretében megvalósuló létesítmények, beszerzett eszközök a pályázati
dokumentumokban kerülnek részletes felsorolásra.
20. A megvalósult létesítmények, beszerzett eszközök a beruházási szakasz lezárultával a Társulás
tagjainak közös tulajdonába kerülnek, beruházás arányosan. A tagok felhatalmazása alapján a tagok,
mint tulajdonközösség nevében a Társulás jogosult a közös tulajdonú vagyontömeg hasznosítására, a
Társulás működésének időtartama alatt.
A beruházás elszámolására, hasznosítására és a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. közös
tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A Társulás ennek megfelelően köteles az
adóhatóságnál a tulajdonközösség tényét és Társulás közös képviselői jogállását az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVIL Törvény - továbbiakban Áfa tv. _ 5. § (2) bekezdése szerint az
adóhatóságnál bejelenteni. Tagok a közös tulajdonú beruházás elszámolása során, figyelemmel
lesznek a 2006/40. számú adózási kérdésekben leírtakra is.

A KEOP projekt megvalósításának és

működtetésének

finanszírozási forrásai:

A beruházás finanszírozása:

Tagok rögzítik, hogy a KEOP projekthez készült pénzügyi költség-haszon elemzés - továbbiakban
CBA - szerint a beruházás elszámolható nettó (áfa nélküli) költségeinek finanszírozását biztosító
forrásösszetétel a következő:
Forrás
I. saját forrás
l/1. a támogatást igénylő hozzájárulása (önerő)
112. partnerek hozzájárulása (idegen forrás)
113. bankhitel (idegen forrás)
II. egyéb támogatás: (EU Önerő alap) ...
lll. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás
Összesen

Ft
178.145.694

%
!5

178. J45.694

15

J.009.492.266

85

1.187.637.960

100%

A beruházás nem tartalmaz nem el számolható költséget.

Tagok felhatalmazzák a Társulást hogy Bogád. Romonya. NagykLlZár, Kozármisleny Önkormányzati
Területfejlesztési Társulás 178.145.694.- Ft összeg erejéig hoss7Ú tá\ ú hitelt \egyen fel. a projekt
jö\iíheni bevétekinek terhére. csak is kizárólag abban az csetbe11. amenn) iben a pályázatot az Irányító
~

Hatóság támogatásban részesíti. Bogád. Romonya. Nagykozár Önkormányzata a Társulás által
felveendő hitelért kezességet vállalnak.
A hitelfelvétel perernfeltételei:
A hitelfelvétel peremfeltételei
célja: "Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny szennyvízkezelésének fejlesztése" c.
projekt önerejének finanszírozása

összege: 178. 145.694,- Ft
devizanerne: Forint
futam ideje: l Oév
a hitel rendelkezésre tartási időtartama: 2 év
tőketörlesztésére vonatkozó türelmi idő: 2 év
tőketörlesztés és kamatfizetésének üternezése: negyedévente
karnatlábbal és a hiteldíjakkal kapcsolatos feltételek: "Sikeres Magyarországért"
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram feltételei szerint
a hiteltőke és kamatai megfizetésének garanciájaként Bogád, Romonya, Nagykozár községek
által vállalt biztosítékok: Lakossági befizetések V iziközmű Társulat rnegalakításával,
amennyiben a pályázat támogatásban részesül
a támogatás visszafizetésnek ütemezése, fe !tételei: l O év alatt negyedévente egyenlő
részletben történik a hiteltörlesztése

A projekt működtetésének finanszírozása
21. Társulás Tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP projekt finanszírozásához szükséges,
településükre az elkészült tervek szerint eső önerőt, ide értve az un. el nem számolható előkészítési
költségeket is az elkészült és benyújtott pályázatban szereplő részletezésszerint biztosítják.
22. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Székhely Önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely önkormányzat kijelöléséről dönthet,
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen beszedési megbízást
nyújtson be.
23. Társulás Tagjai tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban
vállalt fizetési kötelezettségeit határidőben és felhívásra nem teljesítik, az esetben a kötelezettek
késedelembe esnek. A fizetésre kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdve a Ptk. megfelelő
rendellr..ezesei szerint köteles a jegvbanki alapkamat!;Jt megegyező mértékű kamatot fizetni. A
kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedeimét kimenti.

ÜZEMELTETÉS
24. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak és a KEOP projekt
pénzügyi költséghaszon-elemzése-továbbiakban CBA - szerinti üzemeltetésére, az alábbiak szerint
25. Társulás Tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a KEOP projekt keretében megvalósuló, a
Társulás tulajdonába kerülő megépülő víziközművek egységes elvek szerinti működtetése és a
kapcsolódó közüzemi közszolgáltatás ellátása érdekében, a Társulás a hatályos Közbeszerzési
törvénynek megfelelően választja ki az üzemeltetőt

ELŐZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK, A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI
FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI
26. A Társulás Tagjai kijelentik. hogy az alább felsorolt feltételek velük szemben NEM állnak fent:
a) felszámolási eljárás. csőd-. végelszámolási. illetve adósságrendezési eljárás alatt áll.
b) lejárt esedékességü köztartozása van a köztartozás megfizetéséig:
c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201l.(XII.31.)Korm.rendeletben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll:

(>

d) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírt, rendezett
munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek:
e) vele szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 200 7. évi C LXXX l.
törvény 6.§ ( 1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, valamint a 8. § szerinti
érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidőn belül
nem tett eleget.
27. A 27. pontban megjelölt nyilatkozatokvalótlanságamiatt az érintett tagot a Társulásnak, illetve a többi
tagnak okozott kárért teljes körű kártérítési kötelezettség terheli. A fenti feltételek bármelyikének
bekövetkezte a Társulásból való kizárási oknak minősül.
28. Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra,
hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelően, ezen megállapodás kereti között az
alábbiak szerint müködnek együtt:
a) Társulás Tagjai kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös
tekintettel a jelen megállapodásban rögzített, Tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésére.
b) Társulás Tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással.
c) Társulás Tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi
érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a szerződésben foglalt elveket betartják, a
továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív
tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.
d) Társulás Tagjai megismerik, átgondolják és értékelik a regionális szennyvízelvezetési
rendszer szerepét, a szerződésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják
a kialakított feleJösségi rendszert.
e) Társulás Tagjai tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen
megállapodásban meghatározottak szerint van lehetőség. Társulás Tagjai elfogadják, hogy
esetleges felmondásuk a társulás számára jelentős hátránnyal is járhat, melyért teljes
felelősséggel tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelően, teljes körűen jótállni
kötelesek.
f) Társulás Tagjai kötelezettséget vállalnak, hogy a projekt végrehajtása során a
magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU előírások
szerint járnak el, így különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a
koncessziós törvény, a vízgazdálkodásról szóló törvény, a hatósági árszabályozás
·
rendelkezéseire.
g) A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából, kiváló
önkormányzat( ok) saját forrás részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló
önkormányzattal szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért való kártérítési
igényüket.
h) Ezen szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló
elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen
megállapodásban foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek
felé, egyetemleges és korlátlan felelősséggel tartoznak.
i) Társulás Tagjai a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés
elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben
történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterülethe vonás,
telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt
végrehajtásához.
j) A Társulás Tagjai kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok
szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik
rendelkezésre bocsátására. E körben a Társulás Tagjai nem hivatkozhatnak településük
érdekeire. mint "üzleti titokra'".
k) A Társulás Tagjai vállalják. hogy a pályázat benyújtásához szükséges döntéseket
meghozzák intézkedéseket megteszik. információkat és adatokat megadják. A Társulás
Tagjai vállalják. hogy a Társulás írásbeli megkeresésére legkésőbb a kézhezvételtöl
számított 8 napon belül a pályázat elökészítéséhez és végrehajtásához kért adatokat,
információkat írásban a Társulás képviselöjének eljuttatják.
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l)

A Társulás Tagjai, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek
kezelni.

m) A Társulás Tagjai kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KEOP projekthez igényelhető
támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz
igényelhető, így ezen időpontig a pályázat keretében megvalósítani kívánt beruházásaikat
nem kezdik meg. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése kizárás i oknak minősül.
n) A Társulás Tagjai vállaUák, hogy az alábbi feladatok előkészítésében, illetve a szükséges
döntések meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósitását munkafeladatként
végző Projektirodával együttműködnek. A Társulás Tagjai vállalják, hogy az esedékesség
időpontjában döntést hoznak az alábbi pályázati feltételek tekintetében:
a. A támogatásból megvalósítani kívánt feladatok felosztása (fizikai mennyiségek,
fóldrajzi terület és költségvetés szerint)
b. Saját forrás tagok közötti felosztása
c. A beszerzett eszközök tulajdonjoga és számviteli aktiválása
A felek rögzítik, hogy a fenti kérdésekben történő döntéshozatal a pályázat első fordulójának
benyújtási feltétele, így ezen kötelezettség nem teljesítése kizárási oknak minősül.

BELSÓSZERVEZETIRENDSZER
29. A Társulás Tagjai jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti
rendszerben állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
l. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke, elnökhelyettese
3. Ellenőrző Bizottság
30. A Társulás Tagjai elfogadják, hogy a KEOP projekt támogatási kérelmezési eljárásért, valamint a
projekt végrehajtásáért felelős szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás felel.
31. A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi - a pályázati projekt elnyerése, illetve
megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, illetve a tagok által megjelölt - kérdésben a
mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerződésben és a jelen
megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett lépésekről utólag a Társulási Tagoknak,
és az Ellenőrző Bizottságnak beszámolni köteles. Azonjognyilatkozatokat, amelyeknek következtében
a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerződéstől eltérő kötelezettségek keletkeznek, csak a
Társulási Tanács előzetes egyetértésével teheti meg.

Társulás
Proiekte:azda

l
Társulási Tanács
(döntéshozó szerv)

Ellenőrző

Bizottság

(belső ellenőrző

szerv)

Társulási Tanács
,')
-'~·

A Mötv. 94.§ (J) bekezdése alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társu lás i Tanács, amely a
Társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereiből áll. A Társulási Tanács tagjainak
megbízatása önkormányzati tisztségük betöltéséig tart.

33. A Társulási Tanácsban a Társulás minden tagját l szavazat illeti meg.
34. A Társulási Tanács határozatait nyílt sza\ azással. egyszerií szótöhhséggellwzza.
R

35.

Minősített

többség szükséges az alábbi kérdésekben:

a.) a Társulási tanács hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása
b.) a Társulási Tanács elnökének megválasztása és visszahívása
c.) tag kizárásának kezdeményezése
36. A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben.

A 'Társulási Tanács feladat- és hatásköre:
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének a megválasztása,
b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d. a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés, szükség szerint szakértői
vélemények figyelembe vételével,
e. Tag kizárásának elhatározása, me ly határozat érvényességéhez a Társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,
f. jelen társulási megállapodás módosítása, mely határozat érvényességéhez a Társulásban
résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése
szükséges,
g. Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő
testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép 6rvénybe,
h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi,
háromnegyedévi és éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása,
i. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási szerződések
megkötése,
j. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
k. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése
és értékelése,
l. a Társulás Tagjai között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, állásfoglalás a
kérdésében, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében,
m. a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,
n. a Támogatási Szerződés elfogadása, annak módosítása,
o. a jelen megállapodásban meghatározott, átruházott önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.
p. dönt a Projektiroda költség- és munkatervében nem szereplő váratlan, előre nem látható
kiadások pénzügyi fedezetének engedélyezése tekintetében.

A Társulási Tanács

működése:

37. A Társulási Tanács megalakul, ha a Társulási Tanács kimondta a megalakulását, a tag
önkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást.
38. A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A
Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt
bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza. illetve ha a törvényességi ellenőrzési
jogkörében eljárva azt a Baranya Megyei Kormányhivatal kezdeményezi.
39. A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
40. A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban.
41. A Társulási Tanács akkor határozatképes. ha ülésén a Tanács tagjainak több mint a fele jelen van és a
je len lévő képvise lők legalább az összes szavazat több mint a felével rendelkeznek.
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42. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követően, az ülés eredeti idöpon~ához képest egy
órával későbbi időpontra kell az újabb ülést összehívni, amely időpontot az első ülésre szóló
meghívóban közölni kell a meghívottakkaL
43. A Társulás Tagja az által delegált képviselő helyettesítésére írásos meghatalmazást adhat határozati
formában. A meghatalmazás lehet általános, vagy eseti jellegű.
44. A Társulási Tanács ülésére bármely tag indítványozha~a szakértők vagy egyéb személyek meghívását.
Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal
nem rendelkeznek.
45. A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők, vagy egyéb személyek meghívását.
46. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A Társulási Tanács
tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekről kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy
postai úton) tájékoztatni az őket delegáló önkormányzatokat
47. A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítésének
szabályait az SZMSZ tartalmazza.

A Társulási Tanács elnöke és elnökhelyettes
48. A Társulási Tanács Elnökét, elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából, az alakuló ülésen
jelenlévők több mint a fele támogató szavazatával és a szavazatok több mint felével választja meg.
Megbizatásuk, önkormányzati tisztségük betöltéséig áll fenn.
49. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében
a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságak és más
hatóságok előtt,
b. intézkedik a Társulás kincstárnál vezetett nyilvántartásában szereplő adatok változásának
nyilvántartásba vétele iránt, a létesítő okirat módosítását követő 8 napon belül,·
c. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
d. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves
beszámolójának elkészítéséről,
e. a Társulás mérlegét Társulás Tagjai számára hozzáférhetővé teszi,
f. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
g. ellátja mindazon feladatokat, melyeket a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács
számára előírt,
h. . a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseKet, valamint azok módosításait a Társulás
Tagjai nevében aláírja,
1.
bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Társulás Tagjai, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közremüködő bármely érdekeltet,
J. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések Tanácsa
felé. Aláírja a KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel
kötendő szerződéseket.

50. Az elnök Társulással összefúggő feladatai megvalósításához - a közbeszerzési szabályok betartása
mellett - a Társulási Tanács határozati felhatalmazása alapján, jogosult szakértők igénybevételére,
valamint segítő munkaszervezet igénybevételére a Társulás költségén.
51. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével
okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
52. Az elnöki, elnökhelyettesi megbízatás megszűnik:
a) önkormányzati képviselői tisztségének megszünésével.
b) lemondássaL
c) elhalálozással.
53. 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 szünik meg.
54. A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti. illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel
helvettesíti.

i(l

Ellenőrző

Bizottság

55. A Társulás Tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulási Tanács első ülésén a Társulás működésének
és gazdálkodásának ellenőrzö-felügyelő szervként 4 főből álló Ellenőrzö Bizottságat hoznak létre.
Az Ellenőrzö Bizottság elnöke:
Gyuricza Sándor Bogád Önkormányzatának
delegáltja
Az Ellenőrző Bizottság elnökhelyettese: Keller Henrikné NagykozárÖnkormányzatának
delegáltja
Az Ellenőrzö Bizottság tagjai:
Trisztl Mihály Romonya Önkormányzatának
Gyöngyösi Tibor Kozármisleny
Önkormányzatának delegáltja
56. A delegáló önkormányzatok az Ellenőrzö Bizottság tagjainak személyét, vagy a személyükben
bekövetkező változást kötelesek a Társulási Tanács részére írásban bejelenteni.
57. Az Ellenőrzö Bizottság elnökét tartós akadályoztatása esetén - az Ellenőrző Bizottság részletes
ügyrendjében foglaltak szerint- az elnökhelyettes helyettesíti.
58. Az Ellenőrző Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
59. Az Ellenőrző Bizottság kiemeit feladata a beruházás működési, pénzügyi ellenőrzése.
60. Az Ellenőrző Bizottság évente legalább két alkalommal, de szükség szerint többször is ülésezik.
61. Az Ellenőrző Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően írásban hívja
össze.
62. Az Ellenőrző Bizottság ülését a bizottság bármely két tagja írásban összehívhatja az ok és a cél
egyidejű megjelölésével, ha a bizottság összehívására irányuló kérelmüket az elnök 15 napon belül
nem teljesíti.
63. Az ülés összehívására vonatkozó határidőtől rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben az
Ellenőrző Bizottság saját ügyrendjében szereplő feltételek mellett el lehet témi. Ez esetben az ülés
telefonon, illetve egyéb más úton (e-mail, stb.) történő összehívása is megengedhető.
64. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb ülést kell összehívni. A megismételt ülés a
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
65. Az Ellenőrző Bizottság a döntéseit egyszerű többséggel hozza meg.
66. Az Ellenőrző Bizottságat félévente tájékoztatni kell a projekt állásáról. A tájékoztatást a Projektiroda
köteles megtenni minden félévet követő 15. napig.
67. Az Ellenőrző Bizottság jogszabályba, a jelen szerződésbe ütköző intézkedés, mulasztás tapasztalása
esetén észrevételt tehet, illetve jelzéssel élhet.

68. Az

Ellenőrző

Bizottság feladat és hatásköre:

az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenőrzése,
a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló
készítése,
• a tagok tájékoztatásának vizsgálata,
• a projekt bármely résztvevőjétől felvilágosítás, tájékoztatás kérése,
69. Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a
jegyzőkönyvvezető ír alá.
70. Az Ellenőrző Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg.
•
•

A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
71. A Társulást harmadik személyekkel szemben. bíróságak és más hatóságok előtt általános képviseleti
jogkörrel felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az
elnökhelyettes jogosult.
72. A Társulást a Társulás Elnöke önállóan képviseli. A képviselet akként történik. hogy a Társulás kézzel
vagy géppel előírt. elönyomott vagy nyomtatott megnevezése alatt a teljes nevét az elnök írja alá.
illetve ellá~ja a Társulási pecsét lenyomathal

ll

73. Az eredeti iratról. okiratról készült tömegesen jelentkező másolatok hitelesítése oly módon történik,
hogy 5 példány jegyzése e fejezet szerint, míg további példányai vonatkozásában; a géppel, vagy
kézzel előírt előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét aláírás-bélyegzővel
írja alá, majd a másolati példányú iratoL okiratot az aláírás-bélyegző mellett a társulás pecsétjével kell
ellátni.
74. Az e bekezdés szerinti aláírás-bélyegzővel történő hitelesítés részletes eljárási rendjét és az aláírásbélyegző használatának szabályait az önkormányzati társulás Szervezeti- és Működési Szabályzata
tartalmazza.

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE
75. A Társulás felügyeleti szerve a társult önkormányzatok képviselő-testületei.
76. A felügyeleti szerv köteles az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCY. Törvényben, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglalt
kötelezettségének eleget tenni.
77. A társulás tagjai a Társulás működését - a társulási megállapodásban meghatározottak szerint - az
Ellenőrzési Bizottság által zárszámadáskor, célszerűségi és gazdasági szempontból, egyébként
folyamatosanjogosultak e llenőrizn i.
78. A polgármester évente legalább egyszer a képviselő-testületének beszámol a társulás tevékenységéről,
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáróL A Társulási Tanács tagjai képviselötestületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükrőL

A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK
FELTÉTELEI
79. A Társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei: a társulás alkalmazottjának
jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
80. A Társulás alkalmazottja felett a munkáltatóijogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult.

TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZÜNÉSE
81. A tár,nlásban részt vevő önkormányzü~uk képviselő-testületei minősített többségű hatMazartal
döntenek:
a.) a társulásban történő csatlakozásról,
b.) a társulásból történő kiválásról,
c.) a tásulásból történő kizárásról

82. Amennyiben a tag fizetési, illetve a jelen megállapodásban foglalt egyéb kötelezettségét megszegi,
illetve elmulasztja, a Társulási Tanács döntése alapján az elnök köteles a tagot írásban, megfelelő
határidő tűzésével felhívni teljesítésre. Ha a tag ismételt felhívás ellenére, annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül sem tesz eleget a kötelezettségének, a tagok minősített többséggel hozott
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a társulásbóL
83. Tagfelvétel, csatlakozás a társuláshoz
a.) a csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő
testületének határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási
megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a
társulás céljait továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
a társuláshoz való csatlakozáshoz szükséges a társulásban részt vevö valarnennyi tag
önkormányzat kép viselö-testiiletének minösített többségü támogató határozata.
b.)

,,
,_

84. A társulási megállapodás módosítása:
a.) a társu Jási megállapodás módosítását a társulás bármely tagja kezdeményezheti, a
kezdeményezést a társulás elnökéhez kell benyújtani.
b.) a társulás tagjai a megállapodás módosításáról a kezdeményezés benyújtását követő 60 napon
belül döntenek.

A TÁRSULÁS HA T ÁL Y A, MEGSZŰNÉSE
86. A társulási megállapodás hatálya a projekt megvalósítására, és a beruházássallétrejövő
társult tagönkormányzatok közötti, a vagyoni hozzájárulásuk arányában történő
aktiválására terjed ki.
közművagyon

A társulás megszünik, ha:

a.) ha a társulás tagjaiminősített többségü döntéssel azt elhatározzák
b.) a törvény erejénél fogva
c.) a bíróságjogerős döntése alapján

87. A Társulás megszünése esetén a tagok a megszünés időpontjával bezáróan egymással elszámolni
kötelesek.

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
88. A Társulás Tagjai kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a
civilszervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a
kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyeimét a környezetvédelmi feladatokra, a
jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás
előnyeiről.

A Társulás Tagjai 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).
86. Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási Megállapodás keretében kiépítésre kerülő szervezeti
rendszemek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése.
85.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
87.
88.

89.
90.

91.

A Társulás Tagjai tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek
változása esetén, 60 napon belül meg kelljelölniük az új képviselőket.
A Társulás Tagjai rögzítik, amennyíben jelen megállapodás valamely rendelkezése jogszabály vagy
egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a Társulás Tagjai a Társulási
Megállapodást megfelelően módosítják.
Jelen Társulási Megállapodás kizárólag a me! lékleteivel együtt érvényes.
A tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssei kísérlik meg
rendezni, jelen megállapodásra a magyar jogot kell alkalmazni.
Ezen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KEOP projekt megvalósításával
összefüggö hazai jogszabályokat a pályázati felhívást és útmutatót továbbá az Mötv.. az
államháztartásról szóló. 2011. évi CXCV. törvény (1\h.U. a számvitelról szóló ;()(JfL_é,i_L tör~é_ID
(Szánn. t\.) u \'Í::gu::dá!kodúsníl ~::~)frj i 995. ~\i __LSJL JÖn_~J1~ trmíhhiakhun l7g fl'.
és az ezen
~.~

törvények végrehajtásával kapcsolatos egyéh jogszabályok. illetve a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A fentiek szerint ezen megállapodás mellékletét képező aláírási íven - a tagok eredeti példányban
jóváhagyólag aláírták.

Bogád, 20 13. október. l 5.

Mellékletek:
l. sz. melléklet: Tagok közötti beruházás arányos költségmegosztás

Záradék:
A fenti társulási megállapodást
l. Bogád Képviselö-testületének 68/2013. (X. JS).számú határozatával
2. Kozármisleny Képviselö-testületének 126/2013. (IX.26.) szám ú határozatával
3. Nagykozár Képviselö-testületének 169/2013.(X.09.) számú határozatával
4. Romonya Képviselö-testületének 34/2023.(X.15.) számú határozatával
jóváhagyta.
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Pfeffer József
polgármester
Bogád Község Önkonnán~~~'
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Dr. Szentirmayné Kiss Mária
polgármester
Nagykozár Község Önkormányzata
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n Jó,sef

polgárme~ter
Romonya Község Önkormányzata
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l.sz. melléklet
Beruházás arányos költségmegosztás

A társulást alkotó tagönkormányzatok beruházás arányos költségmegosztása a KEOP-1.2.0/B
pályázati kiírásban a következő:

Települések
Bogád
Romony_(l
Nagy/(_ozár
Kozármisleny

Építési költség
nettó (Ft-ban)

Szolgáltatások
költsége
nettóJFt-ban)

220 069 OOO
184 526 OOO
525 225 OOO
112 591 500
l 042 411 500

30 659 525
25 707 753
73 173 183
15 685 998
145 226 460

l.;

Beruházás arány
0,211115284
0,177018385
0,503855723
o, l 080 l 0608

Összes költség
nettó (Ft-ban)
250 728 525
210 233 753
598 398 183
128 277 498
] 187 637 960
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