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FEJLEsZrÉsÉnr

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testÍiletei elhatarozzők, hogy a Magyar
Köxarsaság Alkotmanya 44/A.$ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormanyzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (otv.) 4i. $ (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok
tarsulásairól és együttműködéséről szóló |997. évi C)ooff. törvény (Itv.) 16. $-a által
meghatározott tarsulasi jog alapján, Nagykanizsa és térségének szewtyvízelvezetési és -kezelési
feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldása, a közsza|gáltatas színvonalának javítasa
érdekében, mint közös cél megvalósításara és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében

1. Bocska Ktizség Önkorrriányzata
8776 Bocsk4 Bocskai u.4.
Pintér Péter polgármester

2. EszteregnyeKözségÖukormányzata
8882 Esáeregnye, Kossuth u. 3.

Kele Istviín Antalné polgámrester
3. Fifyehaz Község Önkormányzata

8833 Fityehaz, Alkotrrrríny tér 10.

Takács József polgrármester
4. FtizvölgyKözségonkorrrranyzata

8777 Fíiwölgy, Kossuth L. u. 52.
S chmidt István polgrírmester

5. HomokkomaromKözségÖnkormanyzata
8777 HomokÍ<omiírom, Jókai u. 35.
Papné Szabó Mónika.polgármester

6. HosszúvölgyKözségonkorrnanyzata
8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 7.

özv. Kele Lász|őrÉ polgrírmester
7. Liszó Község onkormányzata

8832 Liszó, Kanizsai u.4l.
Godena József polgármester

8. MagyarszentmiklósKozségonkormányzata
8776Magyarszenürriklós, Fő u. 31.
Németh Lajos polgármester

9. Magyarszerdahely Kizség Örrkormrányzata
8776Magyarszerdahely, Petófi u. 1.

Marczin György polgármester
10' Nagykanizsa Megyei .Iogú Vríros Önkormanyzata

8800 Nagykanizsq Erzsébet tér 7.

Litter Nandor pol grírmester



11. Rigyác Ktizség onkormiínyzata
8883 Rigyác, Szabadság u. 4.
Tóth Imre polgrármester

12, Semjénhráza Község Önkormrányzata
8862 Semjérlhaza Kossuth u. 9.

Dr. Szirti Tibor polgármester
13. Surd Község tttkormanyzata

885ó Surd, Kossuth L. u.2,
D ezső ] áno s polgármester

14, Szepetnek Község Önkormrínyzxa
8861 Szepetnek, Petőfi S. u.70.
Grabant János po l grírmester

1 5. Za|aszentbalazs Község onkormányzata
87 7 2 Za|aszentbalágs, Kossuth L. u. 126.
Molnrír Mihríly polgár:rrester

önkonrranyzatok, mint alapító tagok (egyÍittesen és a továbbiakban, mint Tagok) önáIló jogi
személyiséggel rende|kező önkomrrínyzati tásulast hoznak létre és biztosítják annak mtiködési
feltételeit.



(

PREAMBULUM

Tagok jelen tarsulasi megáliapodás aláírásával, kiemelten a települések csatornahálózatanak és

szennyvíztisztító telepének fejlesáése érdekében, az Európai Unió Kohéziós Alapjából (a
továbbiakban: KA) igényeihető támogatássat kívanjak a meglévő szennyvízebezető és _tisztító
rendszert fejlesáeni' bővíteni és működtetni, valamint az e|lhez szÍikséges gazdasági, pénztigyi és
j ogi előfeltételeket biaosítani.

A Tagok Kohéziós Alap pályázatához szÍikséges önkormanyzati saját forrás egy részének
kiváltása érdekében EU Önerő AIap pá|yazatot nyújtanak be a Belügyminisaériumhoz.

A Tagok mar több éve együttműködnek a telepiilések fenti feladatainak megoldasában, a működő
létesítmények tizemeltetését a Dé|.Za|ai Yíz- és Csatomamű Rt, mint önkormrinyzati
tulajdonban lévő gazdasági tarsaság Látja el jelenleg és a jövőben is. Közös tevékenységiiket
olyan kiemelt mtíszaki, technikai színvonalon és a kömyezetet védő rendszerben kívánjak a
Tagok megvalósítani, amely a XXI. század infrastrukfurális rendszerében hosszútávon
biztonságot nyújt mind a Tiírsuliís, mind a térségben élő lakosság számára. Jelen tiírsulási
megríllapodás ezen egyiittműködési szríndékuk megerősítésére szoigál.

Tagok kömyezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellát"ísa saját forrrásaik kiegészítése
céljából igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap pénziigyi eszközeit.

A Trírsulas tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati trársulasukat
szabad elhatározrísukból, egyenjogúsaguk tiszteletben tartasával, a kölcsönös előnycik és az
ariínyos teherviselés alapjrín ltozzák létre, a tagok telepúlési önkormarryzati feladatainak
batékonyabb, célszeníbb megoidiásánu aTtv. 16. $-a értelmében.



I. cikkely

A társulás neve: Nagykanizsai Regionális Szennyvíztarsulás
Regional Waste Water Association - RWWA Nagykanizsa
Nagykanizsa, 8800 Erzsébet tér 7.

atarsultönkormrínyzatakközigazgatÍsitenilete
körbélyegző
körben a trírsuliís neve. címe

Idegen nyelvií elnevezése:
Székhelye:
Működési területe:
A társulás bélyegzője:

II. cikke|y A TÁRsUt,Ás roorARTAMA

A Tarsulrís határozaÍIan időre alakul, a Társulás a Tiírsulasi megríllapodás alríírrísrínak
időpontj ában jön létre.

III.cikkely ATÁRstJLÁs.locÁr'lÁsa

3.0l.szakasz A helyi önkormrínyzatok tarsulásairói és egyúttmiÍködéséről szóló L997. évi
C)oo(V. törvény (a továbbiakban Ttv.) 16-18' $-aiban foglalt rendelkezeseknek megfelelően, a
Tarsulás önálló jogi személyiséggel, e|őirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező részben
onállóan gazdálkodó költségvetési szerv'

3'02. szakasz A Társu|és az államhíááartás működési rendjéről szó|ő 2|711998. QilI. 30.)
komtányrendelet 15. $ (1) bekezdés a) pontja és a 15. $ (3) bekezdése szerint az e|őirényzatat
feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkönel rendelkező' a |4. $ (1) bekezdés b)
pontja alapjan részben önállóan gazdálkodó ktiltségvetési szerv'

3.03. szakasz A Tarsulás gazd.ílkodási, pénáigyi.gazdasági feladatait Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgiírmesteri Hivatala, mint önrillóan gazdalkodó költségvetési szerv látja el, jelen
társulási megállapodrís jóvahagyasa után legfeljebb 60 napon beltil jóvríhagyott megállapodásban,
továbbá az áLlanháztartas működési rendjéről szóló 2l7lt998. (XII. 30.) kormrínyrendeletben
foglaltak szerint.

3.04. szakasz Társult Teleptilési onkormanyzatok megbízásából Nagykanizsa Megyei Jogu
Város onkormanyzata. azalapítók képviseletében - intézkedik a Magyar elhmkincstar Teriileti
Igazgatőságrínal történő törzskönyvi nyilvríntartásba vétel kezdeményezése iránt.

IV. cikkely ELo.ZETES MEGÁLLAPÍTÁSoK KoVETENDŐ ELVEK,A rÁnsulÁs
És r,q'c"Ifi FELADATAI

4.01. szakasz Ezen tarsulasi megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA eiőírrísok
mellett a bazu iranyadó jogszabályokat, különösen a treiyi önkormrínyzatokról szóió 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban Öw.) és a heiyi önkormányzatok tarsulásairól és
együttmúködéséról sző|ő 1997. évi C)oCiV. torvény rendelkezéseit veszik f,rgyelembe.

A TÁRsUrÁs NnvE. sZÉKHELYE. rttÚxooÉSl TERÜLETE



a
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4.02. szakasz hz otv. 8. $ (1) bekezdése a helyi közszolgáitatások ktirébe sorolja a csatornáziís
megoldását, amelyrői a vízgazdá|kodasról szóió 1995.évi LMI törvény 4'$a alapján a teleptilési
önkormány zatak köteiesek gondo skodni.

4.03. szakasz Tagok megállapodnak abban, hogy a preambulumban rögzített célok elérése
érdekében, önkormányzati felelősségvállalással prílyázatot nyújtanak be a KA program keretében
igénybe vehető támogatásra.

4.04. szakasz Tagok tudomiísul veszik, hogy az európai uniós szabá|yozás, illetve támogatasi
rendszer elfogadása és a forriások felhaszrrálása szigoru szabályokhoz kötritt.

4.05. szakasz A tarsulasi megiíllapodast alr{író Tagok kijelentik, hogy együttes páyázatuk sikere
érdekében kiküszöbölnek minden, a hatasköriikbe tartoző és a helyi önkormányzati érdekekkel
nem ütköző, a megvalósítást akadá|yoző folyamatot, cselekményt, mely szerződéstik,
kötelezettségváIlalasuk megszegéséhez vezetne.

4.06. szakasz Igy különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és ahaau KA elóírasokat, a
kapott tiímogatast az aÍra előírt sorrendben csak a megielölt beruhazásra fordíthatjrík, továbbá
eleget kell tenniiik a tamogatási szerzódésbe foglalt mindennemú, például t<irlesztési,
adatszolgríltatási, tajékoúztÍsi, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénziigyi
kötelezettségeik tertiletén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.

4.U7.szakasz Tagok a saját közvetlen tevékenységiik soran előtérbe helyezik jelen tarsulási
megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját
hataskörben történő jogszabrílyalkotás, illetve hatiározathozatal (pl.: helyi rendezési .tervek,

szolgalmi jogok, beltertiletbe vonás, telekhatiír módosítás stb.) mind olyan feladatok' melyek
nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen eW vonatkozik a már esetlegesen
megkötött, illetve múködő tizemeltetési szerzódésekre, valamint az önkomrányzati
foglalkoztatas- és arszabályozrás-politikára (rendeletekre) is'

4.08. szakasz A trírsulasi megallapodast aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítasa" tagi
önerő biztosítása érdekében horz'éi< létre a trírsulrást és annak szervezeteit. Muködéstik időtartama
alatt, annak keretében a közösen létrehozott, illefue a KA rendszerben közreműködő szervezetek
ttján az alábbi feladatok telj esítését vállalj ák:

4.09.-!zakasz Az.ewllttmű ködés i kötelezetts ée terép :

4.l0. szakasz Tagok kötelezettséget vállalnak arr4 hogy a projeh megvalósítrísa érdekében
kölcsönösen egytittmtíködnek egymással.

4.11. szakasz Tagok, illetve a 8.03. (i) pontban meghatarozott képviselőik a tudomasukra jutott
információkat csak a projekt megvalósítása érdekében haszrrílhatjrík fel, egyébként azok
bizalmasan kezelendők.

4.I2. szakasz Kötelezettséget vállalnak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szern elótt
taÍtva, az itt lei.ektetett elveket betartják, a késóbbiekben öncélúan nem akadá|yozzéús' a rendszer'
illetve a Trírsulás működését' a saját }rataskörrikben a saját területtiket érintő joghatályos
döntéseiket időben meghozzák, be., illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeiket,



valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat hatríridőre teljesítik.

4.I3. szakasz Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtasa során a hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így külonösen figyelembe veszik a közbeszerzési
törvény (2003. évi C)CilX.fr.), a hatósági fuszabá|yozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a
későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabá|yat megállapító rendelete}<re.

4.14. szakasz Tagok kötelezettséget vallalnak a megvalósuló projekt terv szerinti tizemeltetésére
vagy annak biztosításara.

4.15. szakasz Szenezeti. gazdasági. iogÍ területen:
(i) tagok kötelezettséget válla|nak:
(ii) a rendszer kiépítéséhez és megvalósítrísához szÍikséges pénzügyi alapok előteremtésére,

így ktilönösen az Európai Unió KA programjában való részvételre;
(iii) az örrrész és a Trírsulás működésének biaosítastíra;
(iv) a projekt kidolgoaaüísara;
(v) a miiködtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozására;
(vi) nemzetközi támogatrás megszerzése feltételeinek bixosítasára;
(vii) hogy a Tarsulas közbeszerzési pályazatokat ír ki, pátyáztatasi eljrárást folytat le;
(viii) szolgalmi jogok megszerzésére, biáosításara;
(ix) minőségbiztosítás követelményeinek érvényre juttatÍsálra;
(x) a települések közötti költségfelosáas elfogadasára;
(xi) tájékoztatő, informáló lakossági forumok szervezésére, a közösségtájékoaatás

dokumentálasara;
(xii) prílyrízati részvételek szervezésére (koordinrí1ásara);
(xiii) tervezési feladatokpáiyéztatasrírrak kidolgozásríra_ avízjogi létesítési engedélyek és az

épitési engedélyek engedélyese a trírsulas;
(xiv) építési feladatok pá|y ánatásrának kidol g ozásfu a;

(xv) a projekt megvalósítiísríhoz sziikséges adók' díjalq illetékek viselésére (ha az nem
trímogatható a KA.ból);

(xvi) szakértői munka koordináliísara;
(xvii) monitoring tevékenységre a projekt megvalósítasa folyamrín.

4.16. szakasz Műszaki területen:
(i) tagok ktitelezettségetvállalnak:
(ii) a szennyvízmennyiség j övőbeli alakulasának f,elmérésére;
(iii) a meglévő felmérések aktualizílásara;
(iv) a meglévő szennyvínisztító telep fejlesztésére, bővítésére;
(v) szennyvízelvezető rendszer fejlesaésére;
(vi) szennyvíze|vezetés mtiveinek kialakítrására;
(vii) csatornázatlan települések és településrészek csatomázásátra;
(viii) a meglévő csatornahálózatok rekonstrukciójara;
(ix) a meglévő átemelők kapacitásbővítésére, korszenisítésére, új ak létesítésére;
(x) záporkiömlők korszerűsítésére;
(xi) a meglévő főgyríjtők bővítésére, a Íögffitők átemeló rendszerének fejlesztésére;



(xii) szennyvíziszap-kezelés fejlesaésére, szennyvíziszap gyűjtésére, komposztalas és a
mezőgazdasági haszrrosítás szervezésére;

yos (xiii) a projekttel összefiiggő egyéb felmérések, múszaki megoldások, szervezési feladatokban

zési való részvételre;

gk a (xiv) helyszín előkészítésére és építésre;
(xv) egyÍittmiiködés a kivitelező.cégekkel;
(xvi) ún. Mérnöki (program felügyeletét, műszaki ellenőrzését bixosító), szakértői, építési és

sére eszközbesz:Té'j szerződések megkötésére;
(xvii) kijzbeszerzési pályrízatok elkészíttetésére, apá|yáaatási eljarás lefolytatására;
(xviii) műszaki megvalósítás, a nyilvánosság érvényesülésének nyomon k<ivetésére;
(xix) műszaki átadasok-átvételek feltigyeletére;
(xx) minóségbiaosítás követelményeinek érvényre jutt atÍ,s;étra;

;ére.. 
4.l7. szakasz A Társulás az alábbi létesítménvek meel'alósítását tervezi:

teo belül a .,uto,nu"ut1* teleptilésrészek
c satornaháLó zatának ki építése ;

, (ii) A nagykanizsai csatornahá|őzat rekonstntkciőja, ameglévő fógylijtők bővítése meglévo
\ átemelők kapacitásbóvítése, korszerűsítésére, újak létesítése, záporkiömlők

korszerrisítése;
(iii) Bocska község csatornáása;
(iv) Esáeregnye kcizség csatornázása;
(v) Fityehaz kcizség csatomázása;

:atás (vi) Fűzvölgy község csatornázasa;
(vii) Homokkomárom község csatomázasa;
(viii) Hosszúvölgy ktizség csatomázása:

.'c qz (ix) Liszó község csatornázása;
(x) Magyarszentmiklós ktizség csatornázása;
(xi) Magyarszerdahely község csatomiázasa;

nem (xii) Rigyác község csatomázása;
(xiii) Semj énháuaközség csatomiázása;
(xiv) Surd község csatornázása;
(xv) Szepeürek község csatornázása;
(xvi) Za|aszentbalázs község csatomiáziísa;

( (xvii) Az agglomeráció településeiről összegyrijtött szennyvíz elvezetéséhez sziikséges
regionális vezetékek és átemelők kiépítése, a csatornalrálózat végpontja a nagykanizsaí
szennyvíztisaító telep ;

(xviii) Az íjzemelő nagykanizsai szennyv'íúisrtító telepen a mechanikai tisztítrísi fokozat
gépészeti felújítasa a biológiai tisztítrási fokozat technológiai átalakítása;

(xix) A szennyvíztelepen a szennyvíziszap.kezelés kiépítése, a kezelt iszap ideiglenes
tárolása, komposaálas és mezőgazdasági hasznosítás.

4.18. szakasz Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arrói, hogy a KA támogatás csak a
tárnogatás iranti kérelem benyújtasa előtt meg nem kezdett beruhazasokhoz igényelhető. EgÉttal
nyilatkoznak, hogy jelen fejezetben részletezet1munkálatok még nem kezdődtek meg. Tagok
tudomásul veszik a KA, valamint az ríllami trímogatashozfflződő specialis szabályokat.



V. cikkely A TÁRsUr,Ás arapTEvÉKEI\rYsÉcB

5.01. szakasz A Tarsulas tagjait képező önkormanyzatokaTtv. 11. $ és 20. $ (3) bekezdésében
kapott felhatalmazással élve, a Társulás1g rul\uÁzzÍlk át _ onkormanyzati rendeleteik egyidejű
módosítasa mellett - az a|ábbi feladat. és hatásköroket:

(i) A 4.17. szakaszban meghatározott tartalmú szennyvíz-csatomianís megvalósítasa _ a
feladatok ell átasahoz szi.ikséges kapcsoiódó egyéb tevékenységekkel.

(ii) A beruhazas költségfonásanak biaosításara benyujtandó Kohéziós Aiap és BM onerő
AIap p ály azat e lókés zí té se, dokumenrálrás a lebonyo l í t iís a'

5.02. szakasz A Tarsulas a helyi önkormanyzatokróI szóló 1990' évi LxV. tv. 8. $ (1)
bekezdésben meghatározofi csatomázásra vonatkozó helyi közszolgaltatasi feladatokat, valamint
avízgazdálkodásról szóló 1995' évi LVIL tv. 4. $ (l) a), b) pontjában, illetve (2) bekezdés b), c)
pondában meghatarozott tinkormányzatikozszolgá|tatasi feladatokat a társulasi megállapodasban
meghatározott működési (szolgáltatasi) tenileten alaptevékenységként, fe|adatvégzési és ellátasi
kötelezettséggel, az a|apítők szakmai és gazdasági felÍigyelete mellett végzi.

5.03. szakasz A társulás fő tevékenvséee:
tése, kezelése

(ii) TEÁOR 45.21 Épület, híd, alagút, közmt! vezeték építése
(iii) TEAOR 7 4.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadas

5.04. szakasz Az alaptevékenvség szakágazatí besorolása:
o 45201-4 Mélyépítőipar: ezen a szakfeladaton az utak, vasutak, hidak, vízi létesítmények,

alagutak és ftild alatti építmények kivitelezésének és fenntar&ísrínak bevételeit és
kiadasait kell tervezni és elsziímolni.

(ii) 75188.9 Gazdaság. és terriletfejlesztési feladatok: ezena szakfeladaton kell tervezrri és
elszámolni a költségvetésben e jogcímen megjelenő bevételeket és kiadasokat.

(íii) 901ll-6 Szennyvízelvezetés. és kezelés: ezen a szaldeladaton kell tervezrri és
elszímolni a településeken keletkezett szennyvizek elvezetésével, tisáítrísával' a
települések csapadékvizeinek összegyiijtésével és elvezetésével összeftiggésben
felmenilt bevételeket és kiadásokat.

(iv) A Tarsulás az a|aptevékenységén kíviil vállalkozasi terékenységet nem folytat.
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Vtr. cikkely A TÁRsUlÁs vacYoNA, GAZDÁLKoDASA

ó.0l. szakasz Trírsulás pénziigyi, gazdasági feladatait Nagykanizsa Megyei Jogú Varos
Polgiirmesteri Hivatala láda el.

6.02. szakasz A Tarsulás elnöke a bankszámla pénzforgalmaról részletes kimutatast köteles
évente legalább egyszer' iilefue a Tagok kérelmére brármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani.

6.03. szakasz A Tiírsulás vagyona a tulajdonából és a Társulrást megillető vagyoni értékú
jogokból á1l. A tarsulás vagyona felett a trírsulás Tagjai a vagyoni hozzájáruJrésuk arrinyában
rendelkemek tulaj donj o ggal.

6.04. szakasz A Társulás működésének. fei lesáés Ének forrás ail :

(i) Saját bevételek
(ii) A Kohéziós A|ap pá|yázat kötelezettségeibőI eredő Trársulásra eső önrész a Kohéziós

AIap pá|yázata alapjrán megvalósuló beruhazás összértékének I0 száza|éka. Tagok a
Társultís Kohéziós A|ap pá|yánatához sztikséges önrészt a tervezett beruháásoknak az
egyes tagokra eső beruhazási értékének arrínyában viselik, amelyek jelenleg az |. szétmtt
mellékletben meghatározotÍ aranyok szerint alakulnak. Az önrészt a Tagok ktilön
képviselőtestiileti határozatok szerint biaosítjak. A Tagokra jutó önrész arányokat a
Tagok évente sziikség szerint feltilvizsgríljrilg sziikség szerint módosítjtík, és a beruházrís
végén egymas között elszámolják. A Kohéziós A]ap projekt kiviteli terueinek
elkészültekkor a Tagokra jutó beruhrízrási aranyok felülvizsgrílatra keriilnelq majd a
végelsziírnolásnál kertilnek véglegesen rendezésre.

(iii) A Tagok a Tarsulás működéséhez saját költségvetéstikből a tarsulrísi megallapodás 1.

sámú mellékletében meghatározott aranyban nyujtanak tamogatíst. A társulas
működési költségeit minimálísan a bruttó benrhrízrísi összköltség Q5 %-ában kell
meghatározrri, amíg a tarsulás éves költségvetése elfogadrísra keriil.

(iv) A működési hozzátjétru|ást Tagok időararryosan, felévenkénti bontasban bocsátják a
Tiírsulás rendelkezésére. Tagok köteleák magukat arr4 hogy minden év december
elsejéig elfogadjrík a Tarsulrás következő naptári éwe (mely azonos a kciltségvetési
éwel) vonatkozó költségvetését. A 2005, éwe jutó hozzájaralés 50 o/rát a Trírsulás
költségvetésének elfogadásától szrímított 60 napon belril megfizetik. A következő
években esedékes hozzájaru|ást a Tagok félévenkénti bontásban, elöre kötelesek a
Társulas bankszámláj ára befi zetni.

(v) Tagok _ figyelembe véve a Nagykanizsa Megyei Jogu Vrírosnak a KA program
előkészítésére fordított erőforrásait . tudomásul veszik, hogy Nagykanizsa Megyei Jogu
Viíros miiködési ltozzájáru|ás fizetési kötelezettsége 44,375 eFt figyelembe vételével
keriil me gh atÍtr o zásra.

(vi) Arnennyiben a Társulás miíkodési költségei előreláthatóan meghaladjrík a rendelkezésre
ál1ó összeget, a Társuiás döntéshoző szertq a Társulási Tanács a működésihazzájáruIás
mértékének emelését hatarozhatj a eI a tiírsult önkormányzatok képviselő-testÍileteinek
jóv:íhagyásával.

(vii) Tagok a Tarsulas működési költségeihez sziikséges évi hozzájétniás összegét saját
költségvetési rendeIeteikben biáosítj ák.
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(viii) Belftildi és nemzetkiizi támogatások
(ix) A Tarsulás bevételét képezik a Társulás átta| pá|yinott nemzetkozi, illewe hazai

támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megáliapodása és a vonatkozó előírasok
alapjan _ csak a Társulás céljainak megvalósításiára lehet felhasználni.

Egyéb bevételek
a Társulás alaptevékenysége körében kifejtett gazdasági tevékenységből származő
bevételek,

(xii) természetes és j o gi személyek felaj ánlasai, |tozzátjáruLásai,
(xiii) egyéb pá|yánati bevételek.

6.05. szakasz A tagi önkormanyzatok Tarsulasba bevittiátadott vagy tevékenysége folytán
képződött vagyonát a Trírsulás vagyonaként kell nyilvantartani' a vagyonszaporulat is a Trírsulríst
illeti meg.

6.06. szakasz A beruhazással létrejövő közművagyon aTársulas törzsvagyona.

6.07, szakasz A Társulas megszűnése, felmondas vagy k'tzáttás esetén Tagok egymással
elszámolni kötelesek.

Vll.cikkely oÍ.rpolrrrxl.

7.01. szakasz Je|en megállapodrís IV.V. pontjában megfogalmazott feladatok kdzül a
működtetés gazdasági alapjainak megteremtéséhez, illewe az önkormányz-atok ktizszolgáltatasi
kötelezettségének ellátásához Tagok aza|ábbí díjpoiitilcít kívárjrík érvényre juttaüri:

7.02' szakasz A projela keretében megvalósuló vizikiizrrű létesítmények üzemeltetési feladatait
külön megríllapodas alapjrín _ a tagönkormiínyzatok ttibbségi részesedésével működó

gazdrílkodó szevezet_Dé|-Za|ú \ríz- és Csatornamú Rt. - végzi.

7.03. szakasz A Tagok eddiei egvüttműködése során kötött és a társulás által
megfoealmazott díiképzési e|vek az iránvadók. Ezek szerint az üzemeltetési díi.az alábbÍ fő
ténvezőkből á|l:

(i) A szennyvíztisaító telep tizemeltetési és karbantartiási fajlagos költsége minden
tagönkorm ény zatnáI az ono s mértékri.

(ii) A köanrúvagyonra eső amortizáciő a közrrriivagyon tagönkormányzatrajutó fulajdoni
ariínyában.

(iii) A díjpolitika kialakrtásanál az önkormányzatok elfogadjak a tarsulás által meghatésozott
egységes díjat és rendeletben rögzítkan..

(iv) A közszolgáltatasi díj megallapítilsa során az fuak megállapítasáról szóló 1990' évi
L)oo(VII. Törvény 7-I8. $-ainak rendelkezéseire és a hatályos tinkormányzati
rendeletekben fo glaltakra kell frgyelemmel lenni.

(v) A közszolgáltatas díját az e|végzett közszolgáltatassal arányosan, a szenrLyező fizet elvet
és a szennyvíz (illetve ivóvíz) mennyiségét figyelembe véve kellmeghatarozni.

(x)
(xi)

tniU
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VIII. cikkely BELSO SZERVEZETI RENDSZER

8'0l. szakasz Tagok jeien tírsulrási megállapodás a\áírásáva| egyidejtíleg az alábbi szervezeti
rendszerben áliapodnak meg:

ZA
8.02. szakasz Szene3eÉrendszer:

(i) A Tarsulrís döntéshozó szerve:
(ii) A Trírsulrís feliigyeleti szerve:
(iii) A törvényességi ellenórzés szerve:
(iv) A Tarsulás pénztigyi szerve:

(v) A Trírsulas vezetője, képviselője:
(vi) A KA projekt végrehajtó szerve:

Tarsulási Tanács
Tilrsult Telepiilési tnkormanyzatok
Za|a Me gy ei Kö zi gazgatas i Hi vatal
Nagykanizsa tnkormányzat
Pol gá:rresteri Hivatal
Trársulasi Tanács Elnöke
Projekt Menedzseltí Egység (PME)an

ast

sal

a

'tási
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:ödő
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8.03. szabasz Társulási Tanács
(i) A Ttv. 10.$.a alapjan a Ttírsulás döntéshozó szerve a Tarsulrísi Tanács, amely a társult

Tagok képviselő.testiiletei ríltal delegált önkormrínyzati képviselők, polgánrresterek
összességébő1 áll.

(ii) Valamennyi Tag egy képviselő delegálasrára jogosult. A Tarsullás tagsa az álta|adelegált
képviselőt visszahívhatj a.

(iii) A társult onkorrrányzatszavazati aranyát a Tanácsban az l. számú mellék]et tartalmazza
azza|, hogy a Ttv. l0. $ (3) bekezdése értelmében egyik Tag sem rendelkeáet a
szav azatok több mint 5 a%.áv a|.

(iv) Az egyes önkormanyzatokra jutó szavazati jog mértékét a megállapodas 1. számú
meIlékl ete tartalma z za,

(v) A Tarsulasi Tanács dönt a jelen tr{rsulrási megallapodrísban meghatátrozott és a Trírsulás
tagjai éital- átruhálzott, valamint a vonatkozó jogszabrilyok szerint meghatiírozott saját
feladat- és hataskörben.

8..04. szakasz A Társulá.si Tanács kizárólaeos feladat. És. hatásköre:

(i) a Tarsulrísi Tanács elnökének, elnokÍrelyettesének, a PME plnökének a megvrílasz|ása,
vísszahívása' díj azasuk megríllapítrísa'

(ii ) a működési 1tlozzáj 
átrul^ás mértékének megrillapítrís4

(iii) Tagokat terheló egyéb kötelezettség megállapítrís4
(iv) a hataskörébe utalt pénzeszközök felhaszrralás'íÍól döntés, sziikség szerint szakértői

vélemények figyelembe vételével,
(v) jelen trírsulási megáilapodás módosítása, mely batáttozat hatalybalépéséhez a

Tarsuliásban résztvevó képviselő.testÍiletek mindegyikének minősített többségével
hozott döntése szükségeltetik,

(vi) Trírsulrís megszúnésének elhatározása, mely batározat a Tlársulásban résztvevő
képviselő.testtiletek mindegyikének minősített tobbségével hozott döntésével Iép
hatalyba,

(vii) Tarsulás éves munkatervének, költségvetésének, év végi beszrírnolójának, éves
mérlegének elfogadasa,

(viii) az érintett tarcákkal, a megyei teniletfejlesztési tanáccsal a tiímogatási szerződések
megkötése,
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(ix) döntés minden olyan jogügyletben, amely nem tartozik a FIDIC szerződések hatályaalá
és amely során a Társulás 1.000.000,-Ft.ot meghaladó mértékben vállalna
kötelezettséget,

(x) a megallapodásban foglalt célok megvalósítasrínak áttekintése, stratégiai céiok
meghatározása,

(xi) a projekt szerinti célkittizések megvalósuliísának, azok időaranyos ríllapotrínak elemzése
és értékelése,

(xii) a Tagok között felmerülő esetleges vit.ís kérdések megtárgya|ása, esetleg állasfoglalás a
kérdésében, illetve a végrehajtás soriín felmerülő problémrák körében'

(xiii) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, amelyhez a tagönkormányzatok
képviselő.testtiieteinek jóvríhagyása sztikséges.

8.05. sz-akasz A Társq.lási Tanács míiködése:

(i) A Tarsulási Tanács megalakultrrak tekinthető, ha a tagonkormányzatok képviselő.
testÍileteinek mindegyike jóváhagyta a társulasi megállapodást, megválasztotta
képviselőjét, és a tarsuliísi tanács alakuló ülése kimondta a megalakulasát.

(ii) A Társulási Tanács iiléseit sziilrség szerint, de évente legalább két alkalomma| össze
kell hívni. A Tanács iilését össze kell hÍvní, ha a Tanács kizárólagos hatáskörébe
tartoző kérdésekben kell dönteni, ba azt bárme|y Tag a napÍrend egyidejű
megieliilésével indítványozza, illetve ha a tönényességi ellenőrzési jogkörében
elj á n a azt a megt ei kőzigazga tás i h ivat a| v ezetőie kezde ményezi.

(iii) A Tanács alakuló ülésén tagiai közül elnököt és elnökhelyettest váIaszt.
(iv) A Tanács tiléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladat4 de a

napirend összeállításában Tanács brírmely tagiának indítvanytételi joga van.
(v) A Tanács ülését az elnök, akadályonatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban,

az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban.
(vi) A Tanács ülése haüározatképes, ba azon a szavazatok több, mint kétharmadával

rendelkező képviselők személyesen jelen vannak vagy meghatalmazott útján
képviseltetik magukat. HatÉrozatképtelenség esetén az eredeti időpontot kd,vető 8 napon
tuli, de 30 napon belüli időpontra kell az újabb tilést összehívni.

(vii) A Trírsulas Tagia eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratbavagy teljes bizonyító
erejti magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az álta|a delegált képviselő
helyettesítésére, mely meghatalmaaís hatálya a hatrírozatképtelenség miatt megismételt
tilésre is kiterjed.

(viii) A Trírsulási Tanács tilésére bármely Tag indítvrányozhatja szakértők vagy egyéb
személyek meghívását. Ezen személyek az rilésen résá vehetnek, a napirendi pontokhoz
hozzászőLbatnak, de szavazati joggal nem rendelkemek.

(ix) Az iilésen ahatározati javaslatról nyílt szavazássa|, a szzvazati arányok figyelembe
vételével döntenek.

(x) A Tanács hatérozataít általában egyszerű többséggel hozza, A VIIV8.04.l í., íi.' íii., iv.,
v., vi., vii., viii., ix., xiv., pontokban foglalt esetekben az Öw. 15. $-ában meghatrírozott
minősített többségre vonatkozó szabályok alapjan meghozott hatérozat sztikségeltetik.

(xi) A Társulási Tanács batározatai a meg nem jelent Tagokra is lrötelező énvényűelc
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(xii) A Tanács üléséről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzókönyv
tarlalmazza az üIésen résztvevő képviselők és megtuvottak nevét, a targyalt napirendi
pontokat' a tanácskozas lényegét, a szavazás számszeni eredrnényét és a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvre a képviselő-testiiletek üléséről szóló jegyzőkönyv
szabáIyait kell alkalmazni azza| az eltéréssel, hogy a jegyzőkönyvet a Társulási Tanács
elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy í4a aIá.

(xiii) A jegyzőkönyvet az ülést kcjveto 15 napon belül az elnök megküldi a megyei
kongazgatási hivatal vezetőj ének.

8.06. szakasz A Társulási Tanács elnöke
(D A Tarsulasi Tanács Elnökét első alkalommal a Tarsulási Tanács tagiainak sorából az

alakuló ülésen a szavazaÍok legalább 66Yo.a vá|asztja meg a megválasaasától szrímított
két éwe.

(ii) Megbízatása önkormanyzati képviselői tisztségének betöltéséig áll fenn

8.07. szakasz A Társulási Tanács e|nöke a Társulás üryeinek vÍtele keretében:
(i) képviseli a Trírsulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és mris

hatóságok előtt,
(ii ) a Trírsulrás számIav ezetéséről gondoskodik,
(iii) intézkedik a Magyar Á[amkincstrír Tertileti Igazgatós áganát (korábban: rÁH.na; a

Tarsulas ttirzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok vfltozísanak nyilvántartrásba
vétele iránt, a tarsulrísi megríllapodás módosítását követő 15 napon beliil,

(iv) iranyítja a Tarsulas gazdálkodását és a projekt megvalósításanak teljes menetét,
(v) összehívja a Tiírsulasi Tanács üléseit, összerillítja az tilések napirendjét,
(vi) gondoskodik a Trírzulas éves mérlegének, vagyonkimutatasrínalg költségvetésének, éves

beszámolój rínak elkészítéséről,
(vii) a Trírsulás mérlegét Tagok szétmfuahozzélférbetővé teszi,
(viii) ellátja a Társulás adminiszfrációjával kapcsolatos feladatokat,
(ix) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Tlírsulási Tanács részére a Tlírsulás

műktidésérői, feladatainak ellátrásaról, a trírsulási cél megvalósulasríról,
(x) ellátja mindazon feladatokat, melyet a trírsulrási megállapodiís, illefue a Trírsutrísi Taruícs

sziímiíra előír,
(xi) benyujtja a KA páIyazatot a Közreműködő Szervezetbez,
(xii) a trámogatiísi szerződést a Tagok nevében a|áír1a.
(xiii) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a

hatóságok, közrernűködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Trírsulasban
kcizreműködő bármely érdekeltet.

(xiv) Az elnök Tarsuiassal összefiiggő feladatai megvalósításáttoz . utólagos beszámolási
kötelezettséggel . jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szertezet
létrehozasríra a Tarsulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő munkaszervezet
azonos a Projekt Menedzselő Egységgel (PtúE).

(xv) A szerződés aláírrísától számított 60 napon beltil a PME felállítás'íról a trírsulrís elnöke
gondoskodik.

(xvi) A Tarsulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljiírni, az iút. 97.$ (l)
bekezdésében meghatiírozott felelősséggel. Kötelezettségének megszegésévei okozott
karért a polgárijog szabrílyai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint feiel'

(xvii) Az elnök a T.arsuiás bevételeivel a Tarsult települési önkormrínyzatok, vaiamint a
Társuiasi Tanács ellenőrzése mellett. önállóan. a Tanács hat.áskörét nem sértve' a
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törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdalkodik; a múködéssel járó költségeket a

befizetett működés i hozzáj árulás fedezi.

8.08. szakasz Az elniiki megbízatás meeszíÍnik:
(i) önkorm ányzati képviselői tisztségének megszűnésével,
(ii) az őt delegáló önkormrínyzat á|ta| történő visszahívassal,
(iii) a Tarsulrísi Tanács által történő visszahívással,
(iv) lemondással'
(v) elhaláloziíssal.

8.09. szakasz Lemondás esetén az elnökhelyettes köteles az új einök személyének
megválasztasríig a megbízatrísáva|' jfuó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15

napon belül a Tarsulasi Tanács tilését összehívni az új elnok megválasztásának céljából. Az elnök
lemondásával az elnökhelyettesi megbizatás nem sziinik meg.

8.10. szakasz A Trlrsulris elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó
rendelkezések iranyadók.

8.11. szakasz A Tarsulás elnökhelyettese az elnök munkíját segíti, illetve akadá|yoftatiísa esetén
telj es j ogkönel helyettesíti.

8.12. szakasz Proiekt Menedzselő Ewség
(i) Társulás a KA projelct végrehajtó munkaszervezeteként _ a Tarsulási Tanács elnökének

hivatali székhelyén, a polgármesteri hivataltól elkiilönülten - projela menedzselő
egységet (PME) hoz létre.

(ii) A PME vezetője felelős a projekt végrehajtásáért, előrehaladasáért. Aláírrási,
. kötelezettségvállalasi jogköre nem terjedhet tul a Trírsulas trírsulási megallapodrásában,

Szervezeti és MiÍködési Szabáyzatiíban foglaltakon.
(iii) A PME végleges szervezeti felépítése:

Pénáigyi csoport

l Pénársd szakértö
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8.13. szakasz A Tátsulás képyis.elete

8.14. szakasz A Tarsulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt
általános képviseleti jogkörrel felruházva az einök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletére az elnökhelyettes jogosult.

8.15. szakasz A Társulast az elnök önállóan képviseli. A Tarsulásjegyzése akként történik, hogy
a géppel vagy kézzel eloírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét
önállóan írja aLá.

8.l'6. szakasz A Társulás el|enőryési rendie. fe|ügYelete

(i) Tagok jelen tarsulási megáliapodassal az áit|anhánartas műk<idési rendjéről szóló
2|7/|998. CXII. 30.) kormányrendelet 13. $ (6) bekezdésében foglaltak alapjan a
Tarsultís felügyeleti szerveként a Tarsult telepÍilési önkormrínyzatok képviselö-
testÍileteit j elölik ki.

(ii) A felügyeleti szerv köteles az államhráaartasról szől'ő 1992. évi )oo(V[I. torvényben,
valamint az államháztart'ís műktidési rendjéről szóló 21711998. (xI. 30.)
kormiínyrendeletben foglalt kötelezettségének eieget tenni.

(iii) A Tarsulás felett a Zúa Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője torvényességi
ellenőrzési j ogot gyakorol'

(iv) A társulás tagiai a üírsulás működését _ a trírsulasi megállapodrásban meghatiározattak
szerint - célszeniségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizrri.

(v) A tarsulrís tagia altal viílasáott képviselő évente legalább egyszer a képviselő-
testiiletének beszámol a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a tiírsulrisi cél
megvalósulásriról' A társuliísi tanács tagjai képviseló-testÍileteiknek beszárnolnak a
tarsulasi tanácsban végzett tevékenységÍikről.

(vi) A trírsulas tagjaaz altala viílasáott képviselőt visszahívhatja.

8.l7. sza\asz A Társulásban foelalkoztatott szeméIv alkalmazásának feltételei

8.18. szakasz A Tarsulás a]kalmazottainak jogviszonyara a közalkalmazottak jogállasáról szóló
L992. évi )ooűII. törvény, valamint a ktizaikalmazottak jogallasaról szóló |992. évi )ooml.
törvény végrehajtrásáról a helyi önkormányzatok á]tal fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó
egyes kÓltségvetési intézményekról szőlő 77lI993. (V. 12.) kormanyrendeletben foglaltak az
irányadók.

8.19. szakasz Trírsulas elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat a PME vezetője feiett.

8.20. szakasz A PME vezetde gyakorolja a munkáltatói jogokat PME tagjai felett.

i5



IX. cikkely TAGSAGI JOGVISZONY

9.01. szakasz Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezetts
Vállaltak arra vonatkozóan, hogy elfogadjak a felmondással, illetve kizárással összefi:
felelősségi szabalyokat.

9.02. szakasz A szerződés felmondása

(i) Tekintettel arra, hogy a Trársulás batározott cél megvalósítrísara jött létre, Tagc
beruhazrís megvalósítasa érdekében önként vállaljak, hogy a törvényben biztos
felmondasi jogukkal csak tényleges és alapos indokok alapján, a Trírsulasi Tanáccsi
törvényességi ellenőrzést ellátó szerwel és a KA Közremtiködő Szewezettel töI
egyeáetést követően élnek.

(ii) Amennyiben a beru}uízrás jelen megállapodás alaírasától számított három éven belül :

kezdődik meg, illetve aza|ákástól számított hat éven belül nem valósul meg, úgy Ta
a három, illetve a hat éves határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmon,
jogukkal.

(iii) A trírsulasi jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával - december
hatállyal . lehet. A Ttv. 4. $ (2) bekezdése alapjrín a felmondásról szóló minős
többséggel hozott döntést a képviselő-testtilet legalább harom hónappal koráb
köteIes meghozrri és a Tarsulrás tagjaival közölni. Felmondó Tag a felmondasról s:

döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a támogatasi szeruődés
foglaltakat.

(iv) A társulasi jogviszony év kozbeni felmondasához a Tarsulásban tészt vevo képvis
testiiletek mindegyikének minősített többséggel hozott hatáxozata szüikséges. Tagc
beruhrízás megvalósítása érdekében önként vállaljrílq hogy év közbeni felmon.
jogukkal csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapján, a Tarsulasi Tanáccst
törvényességi ellenőrzést ellátó szerwel és a KA Közremúkddő Szervezettel tör
egyeáetést követően élnek. A felrnondást elhatarozó döntés meghozatalátrq é
tagokkal való közlésére a fenti szabályok az iranyadók.

(v) Tagok átvríllaljrík a benrtrazrísból esetlegesen később kivríló település(ek) saját fo
ré szének fi nanszírozását.

(vi) Tagok tudomásul veszik, hogy a Trirsulásból kiváló Tag által befizetendő önrész tt
összege a Trírsulas veltik szembeni jogszerű követelése, melyet a Társulas mir
esetben érvényesíteni fog.

(vii) A felmondó Tag köteles a tárgyévi vagyoni bozzájára|áslínak teljesítésére, valar
felmondasával a Trársulásnak okozott kar teljes köni megtérítésére. Ezen kartérj
felelősséget Tagok szorosan é*elmezik, ezért va|amennyr, a felmondríssal összefij
kiirra vonatkonaqék.

(viii) Tag általi felmondás esetén a Tarsulrís köteles a Taggal elszámolni a vag:
hozzájrírulas arrínyrának megfelelően, figyelembe véve a kfutérítési ktitelezettséget
Tarsulríst terhelő kötelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hrányadát pén,
megváltani.

(ix) Felmondó Tag tudomásul veszi, hogy a projekt rnegvalósítasa érdekében általa befiz
10% önrészt nem követelheti vissza a Társulástól.
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9.03. szakasz Taei kizjlJ.ás
(i) Amennyiben a Tag a jelen megállapodásban fogialt lényeges kötelezettségét megszegi,

iiletve eimulasztja, az elnök köteles a Tagot kétszer, írásban, megfelelő hataridő
túzésével felhívni a teljesítésre. Ha a Tag ezen felhívás ellenére . annak kéáezvételétől
sziímított 30 napon beliil - sem tesz eleget a jelen megállapodásban rögzített
kötelezettségeinelq a Tagok több mint fele minősített többséggel hozott határozatáva| a
naptári év utolsó napjával klzárható a Társulásból.

(ii) Különcisen ilyen kötelezettségszegésnek minősül a miik<idési hozzájémIás
megfi zetésének elmulasztása.

(iii) A kízárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondiís jogkövetkezményeive|, azaz
ebben az esetben sem mentesiil a Tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól.

9.04. szakasz Tagfe|vétel
(i) A csatlakoási szandék kinyilvárrítrásáltoz a tarsulni kívanó önkormrínyzatok képviselő-

testiiletének minősített többséggel hozott hatfuozata sztikséges, melynek tartalmazrria
kell, hogy a testiilet a jelen tarsulási megállapodás rendelkezéseit magara nézve teljes
egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a Tarsulas céljait, továbbá a feladatok
me gv aló sí tásélto z ráe s ő költsé gvetés i bozzáj á:rulrast b iáo s ítj a.

(ii) A Tarsulashoz torÍénó csatlakozíshoz sztikséges a Társuiasban résá vevő valamennyi
tagönkorményzat képviselő-testtiletének minősített többséggel hozott tamogató
hatérozata.

(iii) A csatlakoás elfogadasa esetén a Társulás társulási megfllapodasát módosítani kell és a
váltoást a Magyar Á[amkincstar Területi Igazgatoságíhoz ftorábban: Teriileti
lnar*aztartasi Hi vatalhoz) be kell i elenteni.

X. cikkely AZ TÁRstJLÁsr n,rBcÁr,r,erooÁs rrarÁlYA,A rÁnsulÁs
MEGSZUNESE

10.01. szakasz Az tarsulási megállapodrás hatálya a projekt megvalósítár;al4 és a
beruházassal létrejövő közművagyon tiársult tagönkormiínyzatok közötti, a vagyoni
ho zzáj arulásuk aranyában történő akti vál rás rlra terj ed ki.

10.02. szakasz.. A Társulás megszűnik. ha:
(i) célja a KA támogatasi kérelem elutasítasa miatt lehetetlenné válik;
(ii) valamennyi Tag e|hatétrozta a Tiírsulas megszűntetését;
(iii) a Tagok szátmakét főre csokken;
(iv) bíróság jogerős döntése alapján.

10.03. szakasz A Tarsulás megsziinése esetén Tagok a megsziinés időpontjéxal bezáróarl
egymríssal elszámoini kötelesek.

10.04. szakasz A Tarsulas megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó
vagyon a Tarsulás tagjait vagyoni hozzájánilásuk aranyában illeti meg.

10.05. szakasz A Tarsulas megszűnése esetén a Tiírsulás kötelezettségeiért T.agok a vagyoni
hozzáj árulasuk aranyában tartoznak felelősséggei.
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10.06. szakasz Tagok az atlanrháÍartasról szőló 1992. évi )ooOü[l. törvény 88.
bekezdése szerint társulás megsziintetéséről megszirntetö okiratban intéz]cednek,

rendelkezik a megsziintetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.

XI.cikkely NYILvÁNossÁGBIZToSÍTÁSA

1l.01. szakasz A tagi önkormiínyzatok általanos feladatai közé tartozík a tiírsadalr
tudatfomrálás. Jelen projekt megvalósításáitoz elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánoss
biaosítása.

Il.02. szakasz Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útjá

illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes köni lakossági tájékoztatásra, Ezen tájékoztal
keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét
környezetvédelmi feladatokra' a jogszabályi előírasokr4 valamint információt kell szolgáltatnil
a szerzodés céljául szolgríió beruhrízrís előnyeiről.

11.03. szakasz Tagok a teljes pá|yárati és beruházasi időszalaa vonatkozóan rendszeres
folyamatos tajékoztatast nffitanak teleptiléseik polgarai szémLétra olyan formában, am€

alkalmas arr4 hogy a tajékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossá
forumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, belyi kiadvány megjelentetése).

11.04. szakasz Fentiek mellett a Tagok ríltal jelen tarsulási megrállapodás keretében kiépítés
kertilő szervezeti rendszernek is kötelezettsége a lakosságí tájékoztatást szolgiíló munkálatr
elősegítése, szervezése. A Tarsulas nemcsak az íratt és elektronikus média tájékoztatásá
kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokho
illetve azok hivatali szervezetén keresz|[il a lakossághoz eljusson.

11.05. szakasz A Társulasnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regioná
hatósági, valamit a civil szervezetek tajékoáaüísa során a bervbázás elfogadtatasáru ezálrt

működése biáonságrínak megőrzésére is.

)ilI. cíkkely ZÁJ.lo RENI}ELKEzÉsnx

L2.01. szakasz Jelen tiírsulási megállapodas hatályba lépéséhez Trlrsult Tagönkormányzatt
képviselő.testÍiletei mindegyikének minősített többséggel hozott trímogató döntése sziikséges.

12,02. szakasz A217|1998 ( xII.30.) Kormríny rendelet Az áIlan'háilartrás miiködési rendér
10.$ (4) bekezdése alapjrín a trírsulási megállapodásban foglaltakat a feltigyeleti szerv áh
jóváhagyott Szervezeti-és Müködési Szabrílyzatban kell részletesen meghatarczsi.

12.03, szakasz A Tarsulas aiapítrásával kapcsolatos költségek a Társulás költségei kti

számolandók el.

|2.04. szakasz Jelen tarsulási megátlapodas módosításához a Tarsulásban résztve.
valamennyi önkormányzat képviselő-testiiletének minősített többséggel hozott hatétraza

szÍikséges.
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12.05. szakasz Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulási Tanácsban az önkormányzatok
képviseletére jogosult személyek vá|tozása esetén, 30 napon beliil meg kell jelölniiik az új tagi
képviseloket.

12.0ó' szakasz A Tarsu]ás célját képező szakmai tevékenység végzésére, írásban külső
szakmai szewezetet bízhat meg.

|2.01, szakasz Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen megállapodas valamely rendelkezése
iogszabály vagy egyéb, feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmaz|tatő' a többi -
fentiekkel nem érintett - része teljes hatályban fennmarad.

12.08' szakasz A Tagok vitás kérdéseiket elsósorban tárgyalásos úton, egymás közötti
:gyeáetéssel kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a ZaIa Megyei Bíróság
riziirólagos illetékességének vetik alá magukat. Az egymás k<izötti egyeztetésekbe Tagok
cötelesek bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet és a KA Közreműkodó Szervezetet.
lgyeaetéseik során a Tagok jogosultakmediátor (közvetítő) szolgáltatrísát igénybe venni.

.2.09. szakasz Tagok rögzítik, hogy a tarsulrísi megállapodas elfogadásanál alkalmazták és
udomásul vették a vonatkozó magyar jogszabályokat.

2.10. szalcasz Jelen Társulási megállapodrísban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a
relyí önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. torvény, valamint az |997. évi C)oo(V. törvény,
z áI|arrtháztartásról szóló 1992. évi )ooffIII. törvény, illefue annak végrehajtásríra kiadott
17 / 1 9 98, (XII. 3 0. ) kormányrendelet az irÍny adó.

2.I7, szakasz Tagok tudomásul veszik, hogy a tarsulás létrejcittéhez a törzskönyvi
yi lvántartásba vétel sztikséges.

Z.12. szaka:z' - A fentiek szerint ezen megállapodást _ a2 sz. mellékletet képező aláírási íven
Tagok 1 7 eredeti példanyban j óvahagyól ag aláírták.

l.13. szakasz Jelen mee{llanodás elválas4hataflan részét kéoezik 31z alábbi melléklqtgk;
számú melléklet:
Az egyes önkormányzatokra jutó szavazatok szríma és megosztiísa
számú melléklet: Aláírrísi ív
szám ú melléklet : Képvi selő -testÍileti hatríro zatok

tgykanizsa, 2005. júnirrs 6.
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1. szárrrú melléklet

Az egyes iinkorrnányzatokra jutó szavazatok száma ós megosztása

Önkormányzat
Szavazati arány %o

("\

2005 évre
vonatkozó
miiködési

hozztíjáru|ás

íFt)
Liszó 437% l9ll875
Surd 5-61% 2 454 375
Szepefnek | 1,6'10/o 5 t0s 625
Fityeház 3.11% 1 360 625

Esáeregnve 5.32% 2327 soo
Rieyác 3.41% I 49t 875
Semiénháza 3.54% L 548 750
Masvarszerdahelv 2.9',7% t,299 37s
Zalaszentba|ázs 5-22% 2283 750
Bocska 3,02% I 321 250
Homokkomárom 1.52o/o 665 000

Magvarszentmiklós 2.24% 980 000
Hosszúvöley 1,40% 612 500
Fúzvölcv 0.80% 350 000
Naevkanizsa összesen 45.80% 20 037 500

Mindösszesen: 100,00% 43 750 000

20



2. számú melléklet

Aláírási ív

l. Bocska Község onkormányzata
8776 Bocska, Bocskai u. 4.
Képv.: Pintér Péter polgrírmester

EsÍeregnye Közsé g onkormiínyzata
8882 Esaeregnye, Kossuth u. 3.
Képv.: Kele Istvrín Antalné polgármester

F ity ehán Közsé g onkormrínyzata
8833 Fityehaz, Alkotmríny tér 10'
Képv.: Takács József polgármester

Fíizvölgy Közsé g Önkormrínyzata
8777 Fíiz\|ölgy, Kossuth L. u.52.
Képv' : Schmidt Istvrán polgármester

Homokkomiírom Közsé g Önkormrín
8777 Homokkomárom. Jókai u. 35.
Képv.: Papné Szabó Mónika pol

Hosszúvölgy Község Önkormrínyzata
8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 7.

Képv.: özv. Kele Lászlóné polgrírmester

3.I

4.

5.

áI^tn
...".\}á.\--

7.

ffi Szabó Mónika
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2. számr! mellék}eÉ

Aláírási ív

l. Bocska Község onkormányzata
8776 Bocska, Bocskai u. 4.
Képr'.: Pintér Péter polgármester

*'r-' ̂ T='

T-"t')),l.8 í'lil"\l .R,

G,iJ,QJr-r \F', EJ .4r\..!. .y:. .ry:... . .'..:. . .i,.a+. z. ^"*y/
Pintér Péter -j\í.oE ,o i\,1kug

2.

4.

5.

EszÍeregnye Község onkormányzata
8882 Esáeregnye' Kossuth u. 3.
Képr,.: Kele István Antalné polgármester

Fityehrlz Község onkormányzata
8833 Fityehráz, Alkotmríny tér l0.
Képv.: Takács József poigármester

Ftízvölgy Közsé g onkormiínyzata
8777 Fiimölgy, Kossuth L. u. 52.
Képv' : Schmidt Isfván polgiírmester

Hosszúvölgy Község onkorrnrínyzata
8777 Hosszúvölgy, Kossuth u. 7.
Képv.: özv. Kele Lászlóné polgiírmester

*. :.,á..4l, r.,. ..4..r_,*l J
pné Szabó Mónika
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6.

7.

í,"
4,J al, p!\'v;\r

ozv.

ffiJer-s
.ö* #...^:F/ Godena

Liszó Község Önkormiínyzata
8832 Liszó' Kanizsai u.41.
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8.

9.

10.

11.

Magyarszentmiklós Község
Önkormányzata
8776Magyarszentmiklós, Fő u. 31.
Képv.: Németh Lajos polgármester

Magyarszerdatrely Község Önkormrínyzata
877 6 Magyarszerdahely, Petőfi u. 1.

Képv. : Marczin György polgrírmester

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
onkormrínyzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Képv. : Litter Nríndor polgiírmester

Rigyác Község onkormányzata
8883 Rigyác, Szabadság u. 4.
Képv.: Tóth Imre polgármester

|2. Semjénháza Község onkormiányzata
8862 Semjénháza, Kossuth u. 9.
Képv.: Dr. Szirti Tibor polgármester

13. Surd Község onkormiínyzata
8856 Surd, Kossuth L. u.2.
Képv.: Dezstí János polgármester \

|4. Szepetnek Község onkormiínyzata
886l Szepetnek, Petőfi S. u.70.
Képv. : Grabant János polgiírmester

l5. Za|aszentbalrízs Község onkormányzata
87 7 2 Za|aszentba|ázs' Kossuth L. v 126.
Képv. : Molnrár Mihály polgármester
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3. számú mellék|et

Képviselő-testiileti határozatok

I

l. Bocska Község Önkormányzata 24/2005.
8776 Bocska, Bocskai u. 4.

Képv.: Pintér Péter polgármester
2. Eszteregnye Község Önkormányzata 73/2005. (V.26.)

8882 Esaeregnye, Kossuth u. 3.

Képv.: Kele István Anta|né po|gárrmester

3. Firyeház Község tnkormányzata 52/2005, (v.24')
8833 Fityeház, Alkotmány tér l0.
Képv.: Takács József po|gármester

4. Fűzvölgy Község onkormányzata ||12005. (v.26.)
8777 Fűntr|gy, Kossuth L.u.52.
Képv. : Schmidt István polgármester

5' Homokkomárom Község Önkormányzata 3412005, (v.25.)
8777 Homokkomárom, Jókai u. l8.
Képv.: Papné Szabó Mónika po|giírmester

6. Hosszuvö|gy Község Önkormányzata l512005. (V.2ó.)
8777 Hosszuvölgy' Kossuth u. 7.

Képv.: özv' Ke|e Lászlóné po|gíírmester
7. Liszó Község Önkormrfuryzata 3512005. (V.2ó.)

8832 Liszó' Kanizsai u. 4l.
Képv.: Godena József polgármester

8. Magyarszentmiklós Község onkormányzata |8/2005. (VI.02')
8776Magyarszentmiklós, Fö u. 3l.
Képv.: Németh Lajos po|gármester

9. MagyarszerdahelyKözségÖnkormányzata 22/2005.(VI.02.)
8776Magyarszerdahe|y, Petöfi u' l.
Képv.; Marczin György polgármester

l0. Nagykanizsa Megyei Jogú Város |3612005. (V.l7.)
PolgiírmesteriHivatala 158/2005. (v.3l.)
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7'
Képv.: Litter Nándor polgármester

l l. Rigyác Község tnkormányzata 4712005. (v.2'I.)
8883 Rigyác, Szabadság u. 4.
Képv.: Tóth Imre polgármester

|2' Semjénháza Község Önkormányzata 37/2005. (V.l7.)
8862 Semjénháza, Kossuth u. 9. 39/2005. (VI.03.)
Képv.: Dr. Szirti Tibor polgármester

13. Surd Község Önkormányzata 4312005. (Y.27 ')
8856 Surd, Kossuth L. u.2.
Képv.: Dezsó János polgiírmester

|4. Szepetnek Község Önkormányzata |4812005. (vI.02.)
88ól Szepetnek, Petőfi S. u.70.
Képv. : Grabant Jálros polgármester

l5. Za|aszentba|ins Község Önkormányzata |812005.
8,172 Za|aszentbalázs, Kossuth L. u. |26'
Képv.: Mo|nár Mihály po|gármester
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