MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei,
Település
Ásványráró
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Kossuth u. 129.
Ady u. 1.
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az önkormányzatok, mint tagok (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok) elhatározták,
hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) által meghatározott társulási jog
alapján, Mosonmagyaróvár és térségének hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására,
valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös
cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre,
és biztosítják annak működési feltételeit. A társult Önkormányzatok tulajdoni viszonyait,
költségviselését a jelen Társulási megállapodás 1. számú Melléklete tartalmazza.

PREAMBULUM
Tagok 2005 április 14.-én Társulási Megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer ellátása, fejlesztése
érdekében az Európai Uniótól igényelhető támogatást vegyenek igénybe, megteremtve ennek
gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeit.
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A Tagok ebben elhatározták, hogy közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki-, technikai
színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják megvalósítani, amely a XXI. század
infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt mind a Társulás, mind a
térségben élő lakosság számára. Tagok ezen megállapodásukat 2009. július 1. napján a
jogszabályi követelményeknek és az aktuális pályázati konstrukciónak megfelelően
módosították, majd 2010. évben, újabb jogszabályi módosulás és közös hulladékgazdálkodási
feladataik még szorosabb összehangolása érdekében jelen megállapodás szerint módosítják.
A fenti Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem
rendelkeztek elegendő saját forrással, ezért a megvalósításhoz hazai, illetve nemzetközi
támogatást kívánnak igénybe venni. Tagok saját forrásaik kiegészítése, hulladékgazdálkodási
feladataik megfelelő szinten történő ellátása céljából, 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 hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő
Tagok feladat- és határkörének ellátására a Ttv. 16. §-a értelmében. A Társulás tagjai jelen
megállapodás 1. mellékletében, a lakosságszámok arányában meghatározott tulajdoni
arányaikat, részesedésüket fogadták el és tartják fenn a Társulás fennállása idejére.

I. ALAPRENDELKEZÉSEK
A társulás neve:

Mosonmagyaróvár
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
Idegen nyelvű elnevezése: Assotiation of Municipalities for Solid Waste Management of
Mosonmagyaróvár Region
Székhelye:
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Illetékességi területe:
a társult önkormányzatok közigazgatási területe
A társulás bélyegzője:
körbélyegző
körben a társulás neve, címe
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatok működéséről szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok.
- Alaptevékenységi szakágazat:

381 101 Szilárd hulladék gyűjtése, kezelése

- Alaptevékenységi TEÁOR:

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A Társulás állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
 a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködése,
 a települések hulladék gyűjtésének, szállításának, kezelésének és ártalmatlanításának a
kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása,
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a települések hulladékgazdálkodásának javítása érdekében a szükséges tanulmányok
elkészíttetése,
a nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása, (pályázatok benyújtása,
menedzselése, a beruházások bonyolítása, a szükséges kivitelezési és szolgáltatási
szerződések megkötése, felügyelete)
a hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása – hulladékkezelési közszolgáltatás
szervezése, fenntartása – a projektben történő megvalósulásának időpontjától kezdve

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:
332000
381101
381102
381103
381104
381201
381202
382101
382102
382103
382200
383201
383202
383203
390001
390002
390005
429900
431100
431200
431300
432100
432200
432900
433100
433200
433300
433400
433900
439100
439900
452000
682002
702100
702200
811000

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Egyéb nem ves1zélyes hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
Egészségügyi és más veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása
Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése
Felszíni víz szennyeződésmentesítése
Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
Egyéb máshová nem sorolható építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Talajmintavétel, próbafúrás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, központi fűtés-, légkondícionáló szerelés
Épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Építmény üzemeltetés
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841112
841401
841901

Önkormányzati jogalkotás
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

Típus szerinti besorolása:
- A tevékenység jellege alapján: A költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. alapján közszolgáltató közüzem
-

A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: a Ttv. 17. § (1.) bekezdése alapján
jogi személyiséggel rendelkező társulás, amelynek működése során a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni

Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye: a Társulási megállapodást
aláíró 70 Önkormányzat.
Törvényességi ellenőrzési szerve: a Ttv. 20 §-a szerint a székhely szerint illetékes Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: a Társulási megállapodás VIII/1.3
pontja tartalmazza.
A Társulás nem rendelkezik jogi személyiségű szervezeti egységekkel.
II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA
A Társulás határozatlan időre alakul.
Illetékességi területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek és az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 8. §-ának
megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban meghatározott
keretek között, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
83/A. §-a alapján az Áht. 87. § és 90-100/E. §.ai, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Kormány rendeletben foglaltak szerint 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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Társult Települési Önkormányzatok, mint felügyeleti szerv megbízásából a Társulási Tanács
elnöke a Társulás képviseletében intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál
a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése végett, valamint a Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal részére az aláírást követő 15 napon belül
megküldi törvényességi észrevételezés céljából a társulási megállapodást, valamint a
Társulási Tanács üléséről készült jegyzőkönyvet.
IV. ELŐZETES MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETENDŐ ELVEK
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAI FELADATAI
IV/1. Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a hazai irányadó jogszabályokat,
különösen a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) és
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
rendelkezéseit veszik figyelembe.
Az Ötv. 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
hulladékgazdálkodást, 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.
A Társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentik, hogy együttes pályázatuk sikere érdekében
kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem
ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük,
kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne.
Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a hazai előírásokat, a kapott támogatást
az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük
a támogatási szerződésben foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási,
tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén
működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.
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 a projekt végrehajtásához.
Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési
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szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás-politikára
(rendeletekre) is.
IV/2. A Társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása, és a
létrejövő rendszer üzemeltetése keretében a települési szilárdhulladék gazdálkodási feladatok
ellátása, tagi önerő biztosítása érdekében kötik meg szerződésüket, hozzák létre szervezetüket.
A Társulás működési időtartama alatt az alábbi együttműködési kötelezettségeket vállalják:
IV/2.1. Az együttműködési kötelezettség terén:










Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében
kölcsönösen együttműködnek egymással, ami kiterjed a hulladékkezelési
közszolgáltatások megszervezésére és fenntartására
Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azok bizalmasan kezelendők.
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.
Előre átgondoltan felmérik az egyes tagi önkormányzatok szerepét, a megállapodásban
megfogalmazott jogokat, kötelezettségeket, és elfogadják a jelen szerződésben, és
különféle pályázati előírásokban foglalt rendelkezéseket.
Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a
közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. tv.), a hatósági árszabályozás előírásait,
valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes
szabályait megállapító rendeletekre.
Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére
vagy annak biztosítására.
A Tagok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló önkormányzat(ok) saját
forrás részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal szemben
fenntartják a kiválással okozott károkért való kártérítési igényüket.

IV/2.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen:










önálló terv (projekt) közös kidolgozása a társult önkormányzatok hulladékgazdálkodási
feladatainak ellátására;
a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése;
Tagok kötelezettséget vállalnak az önrész és a Társulás működésének biztosítására;
a projekt kidolgoztatása;
a fenntartható fejlődés és az esélyegyenlőség feltételeinek egyeztetése, közös
megvalósítása
a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása;
nemzetközi támogatás megszerzése feltételeinek biztosítása;
közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása;
szolgalmi jogok megszerzése, biztosítása;
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minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatása;
költségfelosztás elfogadása a települések között;
szolgáltatás-értékesítési árkalkuláció elkészítése, elfogadása;
tájékoztató, informáló lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás
dokumentálása;
civil szervezetek bevonása;
pályázati részvételek szervezése (koordinálása);
tervezési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
építési feladatok pályáztatásának kidolgozása;
a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása;
a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak, illetékek viselése;
szakértői munka koordinálása;
monitoring tevékenység a projekt megvalósítása folyamán

IV/2.3. Műszaki területen:










a szilárdhulladék – mennyiség jövőbeli alakulásának felmérése,
a meglévő felmérések aktualizálása,
gyűjtési és szállítási útvonalak optimalizálása,
egységes hulladékgyűjtési rendszer kialakítása,
szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás bevezetése, hulladékudvarok,
hulladékszigetek kialakítása, üzemeltetése
nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep fejlesztése, üzemeltetése,
környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakók bezárása,
rekultivációja,
átrakóállomások létesítése,
komposztálók létesítése.

IV./2.4. A Társulás tulajdonszerzése:
Tagok előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a projekt keretében megvalósuló létesítmények,
beszerzett eszközök, vagyoni értékű jogok a Társulás tulajdonába kerüljenek. Az így
megszerzett vagyon oszthatatlan, arra a Tag annak kiválása esetén sem tarthat igényt, csupán
a Társulás jogutód nélküli megszűnése esetén.
A Társulás a jelen megállapodás XXX fejezetében meghatározott keretek között, önállóan
jogosult a tulajdonába kerülő vagyontömeg hasznosítására a Társulás működésének
időtartama alatt. A Társulás megszűnése esetén a tagokat a Társulás vagyonából, a jelen
Társulási megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott – tulajdoni hányaduk alapján
számított tulajdoni részesedés illeti meg.

V. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
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A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Kormány
rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Számv. tv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) előírásai
alkalmazandók.
A Társulás pénzeszközeit bankszámlán tartja, melynek adatait az illetékes hatóságoknak be
kell jelenteni.
A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll.
V/1. A Társulás bevételei:
a, Induló vagyon: A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás
képezi. Az alapító vagyon összege a települések lakosságszám-arányához igazítottan 40
Ft/év/fő, összesen 4.687.200,- Ft.
b) Működési hozzájárulás: A Társulás tagjai a Társulás, működésének forrásait saját
költségvetésükből, a KSH által hivatalosan közzétett, tárgyévet megelőző évre megállapított
lakosságszám-arányosan működési hozzájárulás megfizetésével biztosítják.
A működési hozzájárulás mértéke 2008. évtől minimálisan 200 Ft+ÁFA/fő/év. A működési
hozzájárulás mértékének változtatására a Társulási Tanács jogosult határozatot hozni, ami
akkor lép hatályba, ha azt a Társulást Települési Önkormányzatok Gyűlése elfogadja.
Az egyes Tagok működési hozzájárulásának tárgyévre esedékes mértékét a Társulási Tanács
külön határozatban rögzíti és tárgyév március 31-ig közli a tagokkal.
Tagok a Társulás működési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját
költségvetési rendeleteikben biztosítják.
c) 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.
d, Tagok önerő fizetése az 1. számú melléklet szerint
e) Koncessziós díjak
f, Egyéb bevételek
1. természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai
2. egyéb pályázati bevételek
A Társulás Elnöke a Társulás gazdálkodásáról a vonatkozó jogszabályok szerint részletes
kimutatást köteles készíteni és évente legalább egyszer a Társult Települési Önkormányzatok
Gyűlésének beszámolni.
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A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését a Társulási Tanács végzi.
Szükség esetén a Társulási Tanács szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is
igénybe vehet.
Amennyiben a tagi önkormányzat a Társulás felé vállalt valamely fizetési kötelezettségének
határidőben nem tesz eleget, úgy a Társulás a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali
beszedési megbízás benyújtására jogosult.
VI. DÍJPOLITIKA
A Társulás pályázatokban kötelezettséget vállalt arra, hogy a megállapodás IV. pontjában
megfogalmazott feladatok közül a működtetés gazdasági alapjainak megteremtéséhez, az
önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének ellátásához, illetve a közszolgáltatás
igénybevételéhez egységes díjpolitikai elveket dolgoz ki. Ennek alapján kerül sor a díjak
megállapítására, amelyet az egyes önkormányzatok a saját díjmegállapításuk során kötelező
jelleggel alkalmaznak.
A Társulás az alábbi díj (tarifa) politikát kívánja érvényre juttatni:
A díjak megállapításának alapjául a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény
25.§ (4) bekezdése, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormány. rendelet
3. §-a szolgál.
Az egyes önkormányzatok díjmegállapítási hatásköre a Társulásra nem ruházható át. A Tag
önkormányzatok kötelesek a pályázatokban kimunkált egységes díjmértékből kiindulva, a
Társulási Tanács javaslata alapján, saját hatáskörben, önkormányzati rendeletükben a
közszolgáltatási díjakat évente megállapítani. Ezekre nézve az adott projekt keretében
megvalósuló berendezéseket üzemeltető, koncessziós közbeszerzési eljárás során kialakított
díjpolitika és díjmérték, valamint a Tagok eddigi együttműködése során kötött
megállapodásokban megfogalmazott díjképzési elvek az irányadók.
Jelen Társulási Megállapodásban rögzített díjpolitikai alapelvek szerint a közszolgáltatási díj
négy fő tényezőből áll össze:
a) A koncesszisó szerződéssel kiválasztott szolgáltató működési költségeinek
(üzemeltetés, fenntartás) elismert díja
b) Helyi költségek (a települések eltérő adottságait tükrözheti) díjai
c) A szolgáltató által a Társulásnak fizetendő szolgáltatás díja, mely arányos a
működtetett vagyon amortizációjával és fedezi a Társulás működési költségeit.
d) A projekt megvalósításának egyéb költségei
A vagyonra jutó amortizációt, a rekultivációs és utógondozási költségeket, a projekt
megvalósításának költségeit a díjakba beépítve kell megképezni, amelyről a Társulás tételes
kimutatást köteles vezetni. Az így létrejött alapokat csak a rendszerelemek pótlására, illetve a
jogszabályban előírt rekultivációs és utógondozási feladatokra lehet felhasználni. A
rendszernek önfenntartónak kell lennie, azaz élettartama alatt meg kell képezni a pótlásához
szükséges alapokat.
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A Társulás Tagjai már most megállapodnak abban, hogy a Társulás azon Tagjai
vonatkozásában, amelyek a projekthez az 1. mellékletben meghatározott mértékben nem
járultak hozzá az önerővel a projektet támogató Tagoktól eltérő díjpolitika kerül
meghatározásra:
A projekthez saját forrással hozzá nem járult Tagok által az ily módon eltérően meghatározott
díjnak fedeznie kell az alapdíjon felül a be nem fizetett tagdíj, önerő, projektköltségek
meghatározott részét.
A Tag önkormányzat vállalja, hogy megfizeti a szolgáltató részére a javasolt díj és az általa
ténylegesen megállapított díj különbözetét.
VII. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK, ÜZEMELTETÉS
A, Átruházott hatáskörök:
A Tagok vállalják, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatásköreiket –törvény által
meghatározott feltételekkel, jelenleg érvényben lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződéseik lejáratát követően, illetőleg a projekt befejezését követően a projekt keretében
megvalósuló létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos újonnan ellátandó közszolgáltatási
feladataik ellátását (így különösen a hulladék hagyományos és szelektív gyűjtését, szállítását,
kezelését, valamint a hulladék ártalmatlanítását) – figyelemmel az Ötv. 10. § (1.) bekezdésére
is – a Társulásra ruházzák á az alábbiak szerint:
1.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos adminisztratív, tervezési és jogszabály előkészítési
feladatokat, így különösen: a hulladék keletkezésének megelőzésére, mennyiségének és
veszélyességének csökkentésére vonatkozó tervezési és ellenőrzési, valamint kapcsolódó
szaktanácsadási és oktatási feladatok ellátását és a Társulás közigazgatási területére
vonatkozó egységes hulladékgazdálkodási terv készítését - A projekt megvalósulását követően
(várhatóan 2013. 01.01-től)
2.) A projektben megvalósuló létesítmények, illetve beszerzésre kerülő eszközök, berendezések
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezését, és ellátását, ennek keretében az
ezzel kapcsolatos közszolgáltatási szerződés(ek) megkötését (azaz ömlesztett és szelektív
módon gyűjtött hulladékok előkezelése), közszolgáltató közbeszerzés útján történő
kiválasztását - A projekt megvalósulását követően (várhatóan 2013. 01.01-től)
3.) A Társulás tagjainak közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladékok
begyűjtésének és elszállításának megszervezését, és ellátását, ennek keretében az ezzel
kapcsolatos közszolgáltatási szerződés(ek) közbeszerzési eljárást követő megkötését (az egyes
tagönkormányzatoknál jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződések megszűnését követően,
de legkorábban a projekt megvalósulásától, azaz várhatóan 2013. 01.01-től)
4.) A Társulás tagjainak közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladékok
ártalmatlanításával kapcsolatos közszolgáltatás megszervezését és ellátását, ennek keretében
az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárással kiválasztott közszolgáltatási szerződés
megkötését (a jánossomorjai lerakó üzemeltetésére vonatkozó jelenleg hatályos üzemeltetési

11

szerződésnek a települési szilárd hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó részének
megszűnésétől (azaz előreláthatólag 2012. október 18-tól)
B, Üzemeltetés
Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak szerinti
üzemeltetésére, az alábbiak szerint:
Tagok felhatalmazzák a Társulást arra, hogy a projekt keretében megvalósuló, a Társulás
kizárólagos tulajdonába kerülő nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer egységes
működtetése és a kapcsolódó közszolgáltatások ellátása érdekében közbeszerzési eljárással t
folytasson le, és annak eredményeként saját nevében megkösse a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést
Rekultivációs utógondozást vállalja
VIII. BELSŐ SZERVEZETI RENDSZER
Tagok jelen Társulási megállapodás aláírásával egyidejűleg az alábbi szervezeti rendszerben
állapodnak meg:
Szervezeti rendszer:
1. A Társulás irányító szerve:
2. A Társulás felügyeleti szerve:

Társulási Tanács
Társult Települési Önkormányzatok
Gyűlése
Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal
Székhely Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
Projekt Végrehajtási Irányító Szervezet
(PVSZ)

3. A törvényességi ellenőrzés szerve:
2. A Társulás pénzügyi szerve:
3. A projekt végrehajtó szerve:
(PIU)
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Társulás tagjai – Társulási Megállapodás
Minden alapvető kérdés, szervezeti, működési rend ebben szabályozott,
csak minden tag minősített szavazatával változtatható

Társulást Települési Önkormányzatok Gyűlése
Tanácskozó szervezet, alapvető döntések meghozatalára,
mint pl. Társulási Megállapodás módosítása, Társulás megszüntetése, stb.
döntési jogköre nincs

Társulási Tanács - a tagönkormányzatok által delegált 11 fő
A Társulási Megállapodásban minden fontos döntés ide delegált
Időszakonként, napirend megadásával összehívottan ülésezik

A Társulás Elnöke
A Társulási Megállapodásban megadott jogkörben
és a Társulási Tanács egyedi felhatalmazásai alapján
képviseli a Társulást

Projekt Végrehajtási Szervezet
(PVSZ)
A Társulás munkaszervezete
Felelős valamennyi döntés végrehajtásáért
Irányítja a projekteket

Projektek megvalósulása

Kiválasztott külső tanácsadó(k)

VIII/1. Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése
A Társulás felügyeleti, ellenőrző szerve a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése, amely
szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
A Társult Települési Önkormányzatok Gyűlését a Társulás Elnöke hívja össze a
napirend megjelölésével, legalább 15 napos határidővel.
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A Gyűlés határozatképes, ha azon az 1. mellékletben meghatározott települési szavazati
mérték legalább 50 %-a képviselve van.
A Gyűlést a Társulás Elnöke vezeti
A Gyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Elnök és két – a Gyűlésen megválasztott
hitelesítő – ír alá.
A Társult Települési Önkormányzatok Gyűlésének hatáskörei:
a) javaslat a Társulás társulási megállapodásának módosítására
b) javaslat a Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására
c) javaslat a Társulás tagjának kizárására
d) javaslat a Társulás megszüntetéséről
f) a Társulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszámolójának, éves mérlegének
elfogadása
g) a működési hozzájárulás éves mértékének megállapítása,
A Gyűlés határozatait a jelen levők 1. mellékletben megadott szavazati arányának egyszerű
többségével hozza meg.
VIII/2. Társulási Tanács
A Társulás működésének döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok
képviselő-testületei által, határozatlan időtartamra delegált önkormányzati képviselők
összességéből áll.
A Társulási Tanács 11 főből áll, amely tagokat az alábbi elv szerint delegálják:
Beled Város Önkormányzata
Csorna Város Önkormányzata
Jánossomorja Város Önkormányzata
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Csornai Kistérségi Társulás
Mosonmagyaróvári Kistérségi Társulás

1
1
1
2
2
4

A delegáló szervezet a képviselőt visszahívhatja.
A Társulási Tanács tagjának megbízatása határozatlan időtartamra jön létre, amelynek
feltétele, hogy a Társulási Tanács tagjának képviselőtestületi tagsága/polgármesteri
megbízatása fennálljon.
A Társulási Tanács 11 tagja mindegyikének 1 szavazata van. Szavazni személyesen vagy a
Társulási Tanács Tagja által írásban meghatalmazott eseti helyettes képviselő útján lehet.
A Társulási Tanácsa dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Tárulás tagjai által
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és
hatáskörben.
VIII/2.1 Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:
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a. a Társulási Tanács elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásának
megállapítása,
b. ajánlást tesz a tagdíj és a fizetendő önerő mértékének megállapítására,
c. a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról dönt, szükség szerint szakértői
vélemények figyelembe vételével,
d. végrehajtja a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlésének döntéseit
e. előkészíti a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlésének éves ülését
f. felhatalmazást ad a Társulást érintő szerződések megkötésére
g. döntés minden olyan jogügyletben, amely során a költségvetésben nem
szabályozott, rendkívüli kifizetések vonatkozásában a Társulás 1.000.000,-Ft-ot
meghaladó mértékben vállalna kötelezettséget,
h. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának, azok időarányos állapotának
elemzése és értékelése,
i. a projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának áttekintése, stratégiai célok
meghatározása,
j. a Tagok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg
állásfoglalás a kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülő problémák körében
k. a települési szilárd hulladék regionális szintű ellátására irányuló szerződések
megkötése, és a szerződések teljesítésének ellenőrzése
l. az átruházott önkormányzati feladatokkal kapcsolatos, illetve az átruházott
hatáskörbe tartozó döntések meghozatala
m. minden olyan döntés meghozatala, amelyet jogszabály a Tanács hatáskörébe utal,
és amely más szerv feladat- és hatáskörébe nem tartozik.
VIII/2.2. A Társulási Tanács működése:
A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell
hívni. A Tanács ülését össze kell hívni, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdésekben kell dönteni, illetve ha azt bármely Tag a napirend egyidejű megjelölésével
indítványozza, továbbá ha azt a regionális közigazgatási hivatal vezetője kezdeményezi.
A Tanács első ülésén tagjai közül elnököt választ. Az elnök képviseli a Társulást.
A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van.
A Tanács ülését az elnök hívja össze írásban, az ülés napját megelőzően legalább 8 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 8 napon túli, de 30 napon belüli
időpontra kell az újabb ülést összehívni.
A Társulási Tanács tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat saját maga helyettesítésére, mely
meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed.
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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.
A Társulási Tanács a határozatait a jelenlévők egyszerű többségű szavazatával hozza meg.
Jelen Társulási megállapodás VIII/2.1. a. és c. pontjaiban foglalt esetekben a döntés
meghozatalához Társulási Tanács jelenlévő tagjai kétharmadának szavazata szükséges.
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 regionális államigazgatási hivatal vezetőjének.
A Társulási Tanács tagjai képviselő-testületeiknek félévente legalább egyszer beszámolnak a
Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről.
VIII/2.3. A Társulási Tanács elnöke
A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai sorából a jelenlévők 2/3-os többségével
választja meg határozatlan időre.
Tagi önkormányzatok jelen Társulási megállapodás aláírásával elfogadják, hogy a Társulási
Tanács elnökének személyét mindenkor a Társulási Tanács Mosonmagyaróvár város által
delegált tagjai közül választják.
Polgármester, illetve alpolgármester elnöki tisztséget – figyelemmel az Ötv. 33/A. § (1)
bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi szabályra – nem tölthet be.
Az elnök megbízatása önkormányzati tisztségének betöltéséig áll fenn.
A Társulási Tanács elnöke egyben a Társulás, mint költségvetési szerv vezetője.
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,
c. intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál, a regionális
államigazgatási hivatalnál a Társulás nyilvántartásba vétele végett,
d. irányítja a Társulás gazdálkodását és a projekt megvalósításának teljes menetét,
e. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
f. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
g. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
h. ellátja a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat,
i. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, megvalósulásáról,
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j. ellátja mindazon feladatokat, melyet a Társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előír,
k. benyújtja a pályázatot a Közreműködő Szervezethez,
l. a támogatási szerződést a Tagok nevében aláírja,
m. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet,
n. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában; aláírja a projekt
keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket,
o. Projekt Végrehajtó Szervezetet működtet,
p. ellát minden egyéb olyan feladatot, amely nem tartozik a Társult Települési
Önkormányzatok Gyűlése és a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe.
Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához – utólagos beszámolási
kötelezettséggel – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezetek
létrehozására a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet azonos a
Projekt Végreahajtási Szervezettel (PVSZ).
A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felel.
Az elnök a Társulás bevételeivel a Társult Települési Önkormányzatok Gyűlése 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,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.
Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig megbízatásával
járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács
ülését összehívni az új elnök megválasztása céljából.
VIII/3. Projekt Végrehajtási Szervezet
A Társulás saját működése biztosítására és a különböző projektek megvalósításának
felügyeletére Projekt Végrehajtási Szervezetet működtet. .
A PVSZ szervezet a Társulás Elnöke irányítása alatt áll.
A PVSZ feladatai:
- tájékoztatja a Tagokat,
- havonta elkészíti a projekttel kapcsolatos költségkimutatásokat, összesítőket a Tagok
számára,
- a havi beszámolási kötelezettségen felül minden különös, halasztást nem tűrő
alkalommal is köteles költségkimutatást készíteni,
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részt vesz a Társulási Tanács ülésein, egyeztet az önkormányzatokkal,
jelentést készít a jogszabályi, adózási, gazdasági feltételek megvalósulásáról,
megszervezi az egyes ülések lebonyolítását,
kapcsolatot tart fenn a projektbe bevont szakértőkkel, önkormányzati,
környezetvédelmi megbízottakkal, valamint a szakhatóságokkal,
- előkészíti az esetleges szerződéseket, a szerződések módosítását,
- összegzi a Tagok munkáját, észrevételeket tesz további szabályozásra,
- a támogatási kérelem előkészítse, dokumentumok kidolgoztatása, ehhez szakértők
szerződtetése, ennek kapcsán kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel (KvVM
Fejlesztési Igazgatóság),
- az engedélyek megszerzése,
- a pénzügyi források biztosítása,
- a támogatási kérelem aláírásának és benyújtásának megszervezése,
- a támogatási szerződés aláírásának megszervezése,
- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének szervezése,
- a projekt önálló nyilvántartási rendszerének kialakítása, beindítása a vonatkozó
előírásoknak megfelelően,
- a közbeszerzési eljárások előkészítése, vállalkozók szerződtetése,
- a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, szerződéskötés,
- rendszeres monitoring jelentések készítése, részvétel a monitoring bizottság ülésein,
napi monitoring végzése,
- a vállalkozók elszámoltatása,
- a munkák étvételének megszervezése,
- jótállási igények érvényesítése,
- a beruházás aktiválásának szervezése,
- vállalkozói szerződések lezárása (pénzügyileg is),
- zárójelentés készítése, a projekt befejezésének jelzése a Közreműködő Szervezet
(KvVM Fejlesztési Igazgatóság) felé,
- a projekt dokumentumainak megőrzése, archiválása,
- felkészülés az auditálásra.
Egyes foglalkoztatottjainak jogállása munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács elnöke
jogosult.
-

VIII/4. Tisztségviselők felelőssége
A Társulási megállapodás átfogja a Társulás Tagjainak teljes anyagi felelősségét a
szerződésben rögzítettek, illetve a hivatkozott előírások tekintetében, de hangsúlyozandó a
Tagokat képviselő tisztségviselők és képviselő-testületek, illetve a Társulási megállapodásban
kialakított szervezeti rendszer szerinti tisztségviselők személyi felelőssége.
IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíráságok és más hatóságok előtt általános
képviseleti jogkörrel felruházva – a VIII.2.3. rendelkezései szerint – a Társulási Tanács
elnöke képviseli.
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A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel
vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét
önállóan írja alá.
Kötelezettségvállalás:
Az
Elnök
hatáskörébe
tartozó
pénzügyi
kötelezettségvállaláshoz a Tanács által kijelölt másik személy aláírása is szükséges.

kihatású

Bankszámla feletti rendelkezés: Az Elnök, és a Társulási Tanács által kijelölt másik személy
együttesen jogosult.
X. TAGSÁGI JOGVISZONY
Tagok ezen Társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával kötelezettséget vállaltak arra
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi
szabályokat.
X/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 és a törvényességi ellenőrzést
ellátó szervvel történt egyeztetést követően élnek.
A Társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i
hatállyal – lehet. A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló, minősített
többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább három 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 képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges. A Társulás tagjai
a megállapodás felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül
döntenek. Tagok a beruházás megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy év közben
felmondási jogukkal csak kivételes, tényleges és alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal
és a törvényességi ellenőrzést ellátó szervvel történt egyeztetést követően élnek.
A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásnak teljesítésére, valamint
felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. Ezen kártérítési
felelősséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggő kárra
vonatkoztatják.
Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében az általa befizetett
önrészt nem követelheti vissza a Társulástól, a még be nem fizetett önrészt pedig köteles a
teljes összegre kiegészíteni.
X/2 Tagi kizárás
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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 felhívások ellenére – annak kézhezvételétől számított 30 napon
belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített kötelezettségének, a Tagok több
mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárható a
Társulásból.
Különösen ilyen kötelezettségnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének
elmulasztása.
A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben
az esetben sem mentesül a Tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.
X/3 Tagfelvétel
A Társuláshoz való csatlakozáshoz a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A Társuláshoz kizárólag a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében csatlakozhatnak az
önkormányzatok képviselő-testületei, és kizárólag azok az önkormányzatok, amelyekkel a
műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés
rendelkezéseit magukra nézve tejes egészében kötelezőnek ismerik el.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell,
hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső
költségvetési hozzájárulást biztosítja.
A csatlakozás Társulás által a fenti szabályok szerintielfogadása esetén a Társulás társulási
megállapodását a Tagokra nézve módosítani kell, és a változást a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságához (korábban: Területi államháztartási Hivatalhoz) be kell jelenteni.
XI. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE
A Társulás megszűnik, ha:
 célja lehetetlenné válik;
 valamennyi Tag elhatározza a Társulás megszűnését;
 a Tagok száma két főre csökken;
 bíróság jogerős döntése alapján.
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 az 1. számú mellékletben meghatározott tulajdoni hányad arányában illeti
meg.
A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért Tagok az 1. számú mellékletben
meghatározott tulajdoni hányad arányában felelősséggel a tagdíjra vonatkozó szabáélyok
figyelembe vételével.
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Tagok a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 13.
§ (1.) és (2.) bekezdései szerinti megszüntető okiratban rendelkeznek a megszüntetéshez
kapcsolódó egyéb kérdésekben.
XII. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ELVEK
VÁLLALÁSA, A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok jelen megállapodás aláírásával is kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás
munkája során minden vonatkozásban vegye figyelembe az Európai Unió által
megfogalmazott, a fenntartható fejlődést és a különböző társadalmi csoportok közötti
esélyegyenlőséget biztosító elvárásokat.
A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. 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
kötelez, 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, valamint a
civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése
biztonságának megőrzésére.
XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen Társulási megállapodás hatályba lépéséhez Társult Tagi Önkormányzatok képviselőtestületei mindegyikének minősített többséggel hozott jóváhagyása szükséges, azaz jelen –
egységes szerkezetbe foglalt – Társulási megállapodás az összes Tag aláírásának napján lép
hatályba.
Figyelemmel a Ttv. 2010. január 1. napján hatályba lépett módosítására – kifejezetten annak
17. § (1.) bekezdésében foglalt változásra – jelen Társulási megállapodás a hatálybalépésével
a Tagok által kötött mindennemű korábbi társulási megállapodást és a korábban elfogadott
Alapító okiratot, Társulási Megállapodást hatályon kívül helyezi, és a továbbiakban a
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jogszabályoknak megfelelően jelen Társulási megállapodás rendelkezik a Társulás szervezeti
és működési szabályairól,
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.
A Társulás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső szakmai szervezetet
bízhat meg.
Tagok az üzemeltetés, illetve az üzemeletetésre való felkészülés elveit és feladatait külön
megállapodásban kívánják rendezni.
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 hatályban fennmarad.
A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik
meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás közötti egyeztetésekbe Tagok
kötelesek bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 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 a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009
(XII. 19.) Kormány rendelet az irányadó.
Tagok a jelen társulási megállapodást aláírás előtt részletesen átolvasták, közösen értelmezték
és az abban foglaltakat megértették.
A fentiek szerint ezen megállapodást – a 2. sz. mellékletet képező aláírási íven – Tagok 10
(tíz) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: , tulajdoni hányada, önerő vállalásának mértéke
2. számú melléklet: Aláírási ív
3. számú melléklet: Képviselő-testületi határozatok
Mosonmagyaróvár, 2010.
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