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I��HAtÁrozAtoK II��ÉVfolyAM�7��szÁM�–�2012��ÁprIlIs�3�

88/2012. (III.29.)
h a t á r o z a t a

az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás létrehozásáról

1.�Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�alapító�tagként�csat-
lakozik�az�Érd�és�térsége�szilárd�Hulladékkezelési�önkor-
mányzati� társuláshoz,� annak� társulási� megállapodását� a�
határozat�1��számú�melléklete�szerinti�tartalommal�elfogadja,�
továbbá�felhatalmazza�a�polgármestert�a�társulási�megállapo-
dás�aláírására,�valamint�a�társulás�létrehozásához�szükséges�
további�intézkedések�megtételére��
2. A�polgármester�a�részletes�megvalósíthatósági�tanulmány�
(rMt)�elkészültét�és�megismerését�követően,� ismételten�a�
Közgyűlés�elé�terjeszti�a�pályázatból�és�üzemeltetésből,�vala-
mint�a�fenntartásból�adódó�pénzügyi�kötelezettségvállaláso-
kat,�és�a�Közgyűlés�ennek�ismeretében�dönt�a�projektben�való�
részvételről��
3. Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�megismerte�és�tudo-
másul�vette�az�újonnan�létrehozandó�Érd�és�térsége�szilárd�
Hulladékkezelési�önkormányzati�társulás�költségvetés-ter-
vezetét,�a�határozat�2��számú�mellékletét�képező�tartalommal�
A�Közgyűlés�felhatalmazza�a�polgármestert�a�társulási�ta-
nácsban�a�költségvetési�határozat�ennek�megfelelően�történő�
megszavazására�
4. A�Közgyűlés�egyben�felkéri�a�polgármestert,�hogy�a�város�
2012��évi�költségvetésébe�a�társulás�működéséhez�szükséges�
hozzájárulást�3�183�e�ft�mértékben�az�általános�tartalék��ter-
hére�betervezze�és�a�soron�következő�ülésre�az�ezt�tartalmazó�
költségvetés-módosítási�javaslatot�terjessze�elő�
Határidő:�folyamatos
felelős:��t��Mészáros�András�polgármester

89/2012. (III.29.)
h a t á r o z a t a

a Szivárvány Óvoda meseház Tagóvodájának és Kincses 
Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítéséről 

szóló beruházási célokmány jóváhagyásáról

1.�Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�„szivárvány�Óvoda�
Meseház�tagóvodájának�és�Kincses�Óvoda�Kutyavári�tag-
óvodájának�férőhelybővítéséről�szóló�beruházási�célokmány�
elfogadásáról”�című�37/2012��(II�9�)�határozatát�visszavonja��
2.�A�Közgyűlés�a�Kincses�Óvoda�Kutyavári�tagóvodájának�
férőhely�bővítéséről�és�a�szivárvány�Óvoda�Meseház�tagóvo-
dájának�férőhelybővítéséről�szóló�–�jelen�határozat�mellékle-
tét�képező�–�beruházási�célokmányokat�jóváhagyja�
Határidő:�2012��március�30��
Felelős: t��Mészáros�András�polgármester

90/2012. (III.29.)
h a t á r o z a t a

pályázat benyújtásról a „Nevelési intézmények 
fejlesztése” című KmoP-4.6.1-11 kódszámú pályázati 

kiírásra, valamint a pályázathoz szükséges önrész 
biztosításáról (Szivárvány Óvoda meseház Tagóvoda)

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a� „pályázat� benyújtá-
sának� előkészítéséről� a� „nevelési� intézmények� fejlesztése”�
című� KMop-4�6�1-11� kódszámú� pályázati� kiírásra”� című�
16/2012��(I��26�)�számú�határozatát�az�alábbiakkal�egészíti�ki:
�„Érd� Megyei� Jogú�Város� Közgyűlése� a� szivárvány� Óvoda�
Meseház�tagóvodájára�(2030�Érd,�Gyula�utca�35-37�;�hrsz:�
13929,�13930,�13931)�„Az�érdi�szivárvány�Óvoda�Meseház�
tagóvodájának� férőhelybővítése,� újjáépítése”� címen� pályá-
zatot� nyújt� be� a� Közép-magyarországi� operatív� program�
KMop-4�6�1-11� pályázati� konstrukció� keretében,� mely�
projekt� összköltsége� 252� 445� 235,-ft,� a� támogatás� szem-
pontjából�elszámolható�költsége�210�526�316,-ft��A�pályázat�
benyújtásakor�a�rop�forrásból�származó�támogatás�igényelt�
összeg�200�000�000,-ft��Ezek�alapján�az�önkormányzati�ön-
rész�52�445�235,-ft��
Az�önkormányzat�kötelezettséget�vállal�a�regionális�ope-
ratív�program�forrásból�nyújtott�támogatás�elnyerése�esetén�
arra,�hogy�az�önkormányzati�önrész�összegét�a�költségvetés-
ben�elkülönített�saját�forrásból�biztosítja�
A�Közgyűlés�a�2012��évi�költségvetésben�az�önrész�összegé-
ből�20�000�000,-ft�a�9��számú�melléklet�2�2�1�2�során�ren-
delkezésre�áll,�a�32�445�235,-ft�összeget�az�általános�tartalék�
terhére�biztosítja�
A�Közgyűlés�felkéri�a�polgármestert�a�pályázat�benyújtásá-
hoz�szükséges�további�intézkedések�megtételére,�a�pályázati�
felhívásban�előírt,�a�pályázat�benyújtásához�kapcsolódó�nyi-
latkozatok�megtételére,�valamint�nyertes�pályázat�esetén�a�tá-
mogatási�szerződés�aláírására�”
Határidő: a�pályázat�benyújtására�–�2012��április�2�
Felelős:�t��Mészáros�András�polgármester

91/2012. (III.29.)
h a t á r o z a t a

pályázat benyújtásról a „Nevelési intézmények 
fejlesztése” című KmoP-4.6.1-11 kódszámú pályázati 

kiírásra, valamint a pályázathoz szükséges önrész 
biztosításáról (Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda)

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� a�„pályázat� benyújtá-
sának� előkészítéséről� a� „nevelési� intézmények� fejlesztése”�
című� KMop-4�6�1-11� kódszámú� pályázati� kiírásra”� című�
16/2012��(I��26�)�számú�határozatát�az�alábbiakkal�egészíti�ki:

„Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�Kincses�Óvoda�Ku-
tyavári� tagóvodájára� (2030� Érd,� Kutyavári� utca� 10�;� hrsz:�
11936)�„Az� érdi� Kincses� Óvoda� Kutyavári�tagóvodájának�
férőhelybővítése,�felújítása”�címen�pályázatot�nyújt�be�a�Kö-
zép-magyarországi� operatív� program� KMop-4�6�1-11�
pályázati� konstrukció� keretében,� mely� projekt� összköltsége�
215�356�730,-ft,�a� támogatás�szempontjából�elszámolható�
költsége�210�526�316,-ft��A�pályázat�benyújtásakor�a�rop�
forrásból�származó�támogatás�igényelt�összeg�200�000�000,-
ft��Ezek�alapján�önkormányzati�önrész�15�356�730,-�ft�
�Az�önkormányzat�kötelezettséget�vállal�a�regionális�ope-
ratív�program�forrásból�nyújtott�támogatás�elnyerése�esetén�
arra,�hogy�az�önkormányzati�önrész�összegét�a�költségvetés-
ben�elkülönített�saját�forrásból�biztosítja�
A�pályázat�benyújtásához�szükséges�önrész�összegét�az�ön-
kormányzat�a�2012�évi�költségvetés�általános�tartaléka�terhé-
re�biztosítja��
A�Közgyűlés�felkéri�a�polgármestert�a�pályázat�benyújtásá-
hoz�szükséges�további�intézkedések�megtételére,�a�pályázati�
felhívásban�előírt,�a�pályázat�benyújtásához�kapcsolódó�nyi-
latkozatok�megtételére,�valamint�nyertes�pályázat�esetén�a�tá-
mogatási�szerződés�aláírására�
Határidő:�a�pályázat�benyújtására�–�2012��április�2�
Felelős:�t��Mészáros�András�polgármester”

92/2012. (III.29.)
h a t á r o z a t a

az Érdi Újság kiadására vonatkozó szerződés  
módosításáról

Érd� Megyei� Jogú� Város� Közgyűlése� az� Érdi� Újság� kiadá-
sa�tárgyában�a�Théma�lapkiadó�Kft�-vel�2008��május�8-án�
megkötött�vállalkozási�szerződés�9��pontjában�rögzített�vál-
lalkozási�díjat�25�000�000,-�ft+ÁfA�éves�összegre�mérséke-
li,�és�a�10��pont�szerinti�automatikus,�a�KsH�által�közzétett�
hivatalos�inflációs�rátával�történő�díjnövekedésre�vonatkozó�
rendelkezést�hatályon�kívül�helyezi��A�változások�2012��ápri-
lis�1-jétől�lépnek�életbe�
A�Közgyűlés�felhatalmazza�a�polgármestert�a�szerződésmó-
dosítás�aláírására�
Határidő:�2012��március�30�
Felelős:�t��Mészáros�András�polgármester

93/2012. (III.29.)
h a t á r o z a t a

a Svájci-magyar Együttműködési Program  
keretében, „Érd megyei Jogú Város vízellátási 

rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság 
javítása érdekében” című projekt beruházási 

célokmányának jóváhagyásáról

Érd�Megyei�Jogú�Város�Közgyűlése�a�svájci-Magyar�Együtt-
működési�program�keretében�megvalósuló,�„Érd�Megyei�Jogú�
Város�vízellátási�rendszerének�rekonstrukciója�az�ellátásbiz-
tonság�javítása�érdekében”�című,�sH/3/32�számú�projekt�–�
jelen�határozat�mellékletét�képező�–�beruházási�célokmányát�
jóváhagyja�
Határidő: folyamatos�
Felelős:�t��Mészáros�András

 dr. Ferencz dóra  T. mészáros andrás
 jegyző  polgármester
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Melléklet a Közgyűlés 88/2012. (III.29-) határozatához

TÁrSUlÁSI mEGÁllaPodÁS

Az�Érd�És�tÉrsÉGE�szIlÁrd�HUllAdÉKKEzElÉsI��
önKorMÁnyzAtI�tÁrsUlÁs�lÉtrEHozÁsÁrÓl�prEAMBUlUM

Az�alább�felsorolt�helyi�önkormányzatok�képviselő-testületei�elhatározzák,�hogy�Magyarország�Alaptörvénye�32��cikk�
(1)�bekezdés�k)�pontjában,�a�helyi�önkormányzatokról�szóló�1990��évi�lXV��törvény�(a�továbbiakban:�ötv�)�41��§�(1)�be-
kezdésében,�valamint�a�helyi�önkormányzatok�társulásairól�és�együttműködéséről�szóló�1997��évi�CXXXV��törvény�(a�
továbbiakban:�ttv�)�16��§-a�által�biztosított�társulási�jog�alapján�a�közös�érdekek�felismerésén�alapuló,�a�hulladékgazdál-
kodásról�szóló�törvény�által�előírt�települési�szilárd�hulladékkezelési�kötelező�közszolgáltatás�feladatainak�hatékonyabb�
és�célszerűbb�megoldását,�a�közszolgáltatás�színvonalának�javítását�szolgáló�fejlesztések�megvalósítása,�mint�közös�cél�
érdekében,�valamint,�együttműködésük�intézményesítése��és�a��közös�érdekérvényesítés�elősegítése�jegyében

1. Érd megyei Jogú Város Önkormányzata
2030�Érd,�Alsó�u��1��
képviseli:�t��Mészáros�András�polgármester
2. diósd Nagyközség Önkormányzata
2049�diósd,�szt��István�tér�1��
képviseli:�spéth�Géza�polgármester
3. Tárnok Nagyközség Önkormányzata
2461�tárnok,�dózsa�Gy��út��150�
képviseli:�szolnoki�Gábor�polgármester
4��százhalombatta�Város�önkormányzat
2440�százhalombatta,�szent�István�tér�3
Képviseli:�Vezér�Mihály�ph��d��polgármester

mint�alapító�tagok�(együttesen�és�a�továbbiakban,�mint�tagok,�egyenként�tag)�önálló�jogi�személyiséggel�rendelkező�
önkormányzati�társulást�hoznak�létre,�és�biztosítják�annak�működési�feltételeit�
tagok�rögzítik,�hogy�a�ttv��16��§-a�értelmében�jogi�személyiséggel�rendelkező�önkormányzati�társulásukat�szabad�elha-
tározásukból,�egyenjogúságuk�tiszteletben�tartásával,�kölcsönös�és�a�vállalt�feladataikhoz�igazodó�arányos�teherviselés�
alapján�hozzák�létre��tagok�–�mint�a�környezettudatosság�és�a�lakossági�jólét�–�elkötelezett�képviselői,�hulladékkeze-
lési�rendszerük�összehangolt,�teljes�megújítását�és�fejlesztését�tűzték�ki�célul��A�beruházás�megvalósításával�felek�arra�
törekednek,�hogy�a�magyar�és�európai�hulladékgazdálkodási�és�környezetvédelmi�előírásoknak�mindenben�eleget�téve��
a�lakosság�anyagi�terheit�csökkentsék,�az�önkormányzatok�költségvetését�tehermentesítsék�
tagok�a�fentiek�szerinti�célok�megvalósítása�érdekében�a�Környezet�és�Energia�operatív�program�keretében�a�hulladék-
gazdálkodás�korszerűsítése�céljából�kiírásra�kerülő�pályázati�felhívásra�(a�továbbiakban�pályázat)�az�Energia�Központ�
nonprofit�Kft��közreműködő�szervezethez�pályázatot�nyújtanak�be�és�a�pályázat�támogatása�esetén�az�abban�foglalt�
pályázati�célt�közös�együttműködéssel�megvalósítják��A�társulási�megállapodás�aláírása�kifejezi�továbbá�a�tagok�azon�
szándékát�is,�hogy�a�projekt�lezárását�követően�a�projektben�kifejezett�célok�megvalósítása�érdekében�a�pályázatban�és�
a�támogatási�szerződésben�leírtaknak�megfelelően�a�jövőben�is�együttműködnek,�és�az�addig�elért�eredmények�további�
folyamatos�fenntartását�saját�anyagi�eszközeikkel�biztosítják�
A�társulás�létrehozatalának�célja�a�közös�projekt�keretébe�tartozó�fejlesztések�megvalósítása�

I. a TÁrSUlÁS NEVE, SZÉKHElYE, mŰKÖdÉSI TErÜlETE
1��A�társulás�neve:�Érd�és�térsége�szilárd�Hulladékkezelési��önkormányzati�társulás�(a�továbbiakban:�társulás)
2��A�társulás�székhelye:�2030�Érd,�Alsó�u��1�
3��A�társulás�postacíme:�2030�Érd,�Alsó�u��1�

4��A�társulás�működési�területe:�a�tagok�(a�társult�önkormányzatok)�közigazgatási�területe
5��A�társulás�tagjainak�(a�továbbiakban:�tagok,�egyenként�a�tag)�neve�és�székhelye:�
–� Érd�Megyei�Jogú�Város�önkormányzata�(2030�Érd,�Alsó�utca�1�)
–� diósd�nagyközség�önkormányzata�(2049�diósd,�szent�István�tér�1�)
–� tárnok�nagyközség�önkormányzata�(2461�tárnok,�dózsa�Gy��u��150�)
–� százhalombatta�önkormányzat�(2440�százhalombatta,�szent�István�tér�3�)
6��A�társulás�bélyegzői:
–� hosszúbélyegző:�a�társulás�neve,�adószáma�és�bankszámlaszáma
–� körbélyegző:�körben�a�társulás�neve�és�székhelye
7��A�tagok�a�társulási�megállapodás�aláírásával�a�megállapodásban�megjelölt�cél(ok)�elérése�érdekében�önkormányzati�
társulást�hoznak�létre�
8��A�társulás�hivatalos�dokumentumai�és� szerződései:�A�vonatkozó�előírások� teljesítése�mellett�a�társulás�hivatalos�
levelezése�során�a�társulás�nevét�és�székhelyét,�illetve�a�társulás�által�kötött�szerződések�esetében�a�társulás�adószámát�
és�törzskönyvi�nyilvántartási�számát�is�minden�esetben�fel�kell�tüntetni�

II. a TÁrSUlÁS IdŐBElI HaTÁlYa
A�társulás�jelen�társulási�Megállapodás�aláírása�napján�határozatlan�időre,�de�legalább�a�projekt�megvalósításától�szá-
mított�öt�éves�időtartamra�jön�létre�

III. a TÁrSUlÁS JoGÁllÁSa
1��A�ttv��16-18��§-aiban�foglalt�rendelkezéseknek�megfelelően,�valamint�az�államháztartásról�szóló�2011��évi�CXCV��
törvény�(továbbiakban:�Áht�)�és�annak�végrehajtásáról�rendelkező�368/2011�(XII��31�)�Korm�rendelet�szerint�a�társulás�
önálló�jogi�személyiséggel�rendelkező�szerv�
2��A�társulás�önállóan�működő�gazdálkodó�szervezet��Gazdálkodását�önállóan�szervezi�és�költségvetése�végrehajtásá-
ban�teljes�körű�döntési�jogosítvánnyal�rendelkezik��
3��A�társulás�az�előirányzatai�feletti�rendelkezési�jogosultság�tekintetében�teljes�jogkörrel�rendelkezik�
4��A�társulás�bevételeivel�és�kiadásaival�kapcsolatban�a�tervezési,�gazdálkodási,�ellenőrzési,�finanszírozási,�adatszolgálta-
tási�és�beszámolási�feladatok�ellátásáról�a�társulás�székhelye�szerinti�helyi�önkormányzat�önkormányzati�hivatala�gon-
doskodik�
5��társult�önkormányzati�tagok�megbízásából�az�irányító�szerv�vezetője�–�az�alapítók�képviseletében�–�intézkedik�a�Ma-
gyar�Államkincstár�területileg�illetékes�igazgatóságánál�történő�törzskönyvi�nyilvántartásba�vétel�kezdeményezése�iránt�

IV. a TÁrSUlÁS CÉlJa, FEladaTaI
1��A�társulást�alapító�tagok�szándékában�áll,�hogy�közös�beruházás�megvalósításával�a�magyar�és�európai�hulladékgaz-
dálkodási�és�környezetvédelmi�előírásoknak�maradéktalan�figyelembe�vételével�a�lakosság�anyagi�és�a�tag�önkormány-
zatok�költségvetési�terheinek�csökkentésével�saját�szilárd�hulladékkezelési�közszolgáltatásukat�összehangoltan�megújít-
sák�és�fejlesszék�a�tagok�közigazgatási�területén�
2��Közös� tevékenységüket�olyan�kiemelt�műszaki,� technikai� színvonalon�és�a�környezetet�védő�rendszerben�kívánják��
a�tagok�megvalósítani,�amely�a�XXI��század�infrastrukturális�rendszerében�hosszútávon�biztonságot�nyújt�mind�a�társu-
lás,�mind�a�térségben�élő�lakosság�számára��Jelen�megállapodás�ezen�együttműködési�szándékuk�megerősítésére�szolgál�
3��A�projekt�megvalósításához�a�tagok�nem�rendelkeznek�elegendő�saját�forrással,�ezért�a�hulladékkezelési�fejlesztések�
megvalósítása�érdekében�pályázatot�nyújtanak�be�és�a�pályázat�támogatása�esetén�az�abban�foglalt�pályázati�célt�közös�
együttműködéssel�megvalósítják��

V. ElŐZETES mEGÁllaPÍTÁSoK, KÖVETENdŐ ElVEK,  a TÁrSUlÁS ÉS TaGJaI FEladaTaI
1� A�tagok�a�pályázat�elnyerése�esetére�az�arról�szóló�döntés�kézhezvételének�hatályával�a�ttv��3��§�(1)�bekezdésében,�és�
20��§�(3)�bekezdésében�kapott�felhatalmazással�élve,�a�társulásra�ruházzák�át�a�települési�szilárd�hulladékkezelési�köz-
szolgáltató�kiválasztásának�a�jogát��A�tagok�–�önkormányzati�rendeleteik�egyidejű�módosítása�mellett�–��biztosítják�az�
egységes�üzemeltetést�és�az�előírt�egységes�díjpolitikát�
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–� A�tag�tudomásul�veszi,�hogy�a�társulási�tanács�által�elfogadott�költségvetésben�szereplő,�a�pályázati�rendszerben�el�
nem�számolható�költségeket�biztosítani�kell;�

A�tag�tudomásul�veszi�a�támogatáshoz�fűződő�speciális�szabályokat��

VI. a TÁrSUlÁS alaPTEVÉKENYSÉGE
1��A�társulás�a�települési�szilárd�hulladékkezelési�kötelező�közszolgáltatási�feladatokat,�mint�a�projekt�megvalósítására�
irányuló�tevékenységet�a�megállapodásban�meghatározott�működési�(szolgáltatási)�területen�alaptevékenységként,�fel-
adatvégzési�és�ellátási�kötelezettséggel,�az�alapítók�szakmai�és�gazdasági�felügyelete�mellett�végzi�
2���A�társulás�fő�tevékenysége:

38 HUlladÉKGaZdÁlKodÁS
3��Az�alaptevékenység�szakfeladat�szerinti�bontásban:
381101� települési�hulladék�összetevőinek�válogatása,�elkülönített�begyűjtése,�szállítása,�átrakása
381102� Egyéb�nem�veszélyes�hulladék�összetevőinek�válogatása,�elkülönített�begyűjtése,�szállítása,�átrakása
381103� települési�hulladék�vegyes�(ömlesztett)�begyűjtése,�szállítása,�átrakása
381104� Egyéb�nem�veszélyes�hulladék�vegyes�(ömlesztett)�begyűjtése,�szállítása,�átrakása
382101� települési�hulladék�kezelése,�ártalmatlanítása�
382102� Egyéb�nem�veszélyes�hulladék�kezelése,�ártalmatlanítása
382200� Veszélyes�hulladék�kezelése,�ártalmatlanítása
383201� nem�veszélyes�hulladék�anyagában�történő�hasznosítása
383202� nem�veszélyes�hulladék�energiatartalmának�hasznosítása
383203� Veszélyes�hulladék�anyagában�történő�hasznosítása
383204� Veszélyes�hulladék�energiatartalmának�hasznosítása

VII. a TÁrSUlÁS SZErVEZETE
tagok�jelen�megállapodás�aláírásával�egyidejűleg�az�alábbi�szervezeti�rendszerben�állapodnak�meg:�
szervezeti�rendszer:

a)�A�társulás�döntéshozó�és�irányító�szerve:�társulási�tanács
b)�A�törvényességi�ellenőrzés�szerve:�pest�Megyei�Kormányhivatal
c)�A�társulás�képviselője:�társulási�tanács�Elnöke� �

VIII. a TÁrSUlÁSI TaNÁCS
1��A�ttv��10�§-a�alapján�a�társulás�döntéshozó�szerve�a�társulási�tanács��A�társulási�tanácsban�a�tagokat�a�polgármes-
terek�képviselik��
2��A�társulási�tanács�tag�képviselőjének�akadályoztatása�esetén�eseti�jelleggel�egy�alkalomra�szólóan�közokiratba�vagy�
teljes�bizonyító�erejű�magánokiratba�foglalt�meghatalmazással�helyettes�képviselő�útján�is�gyakorolhatja�a�szavazati�jogát��
A�meghatalmazást�legkésőbb�a�társulási�tanács�ülésének�megkezdéséig�köteles�a�meghatalmazott�a�társulási�tanács�
elnökének�átadni��
3��Amennyiben�a�polgármester�személyében�változás�következik�be,�úgy�e�változásról�a�tag�a�társulási�tanács�elnö-
két�köteles�haladéktalanul�tájékoztatni��Az�új�polgármester�polgármesterré�történt�megválasztásával�a�társulási�tanács�
tagjává�válik��A�polgármester�személyében�bekövetkező�változás�a�társulási�Megállapodás�módosítását�nem�igényli�
4��Az�egyes�tagokra�jutó�vagyoni�hozzájárulás�mértéke�és�az�ahhoz�igazodó�szavazati�jog�mértéke�a�tagok�2011��decem-
ber�31-ei�lakosságszámának�alapulvételével�alakul�ki,�azzal�hogy�a�ttv��10�§-ának�(3)�bekezdése�értelmében�egyik�tag�sem�
rendelkezhet�a�szavazatok�több�mint�50%-ával�

�  lakosságszám:  Szavazatszám:
� Érd:� 65358�fő� 50�szavazat
� diósd:� �9072�fő� 12�szavazat
� százhalombatta:� 18981�fő� 26�szavazat�
� tárnok:� �9052�fő� 12�szavazat

2��A�tagok�kifejezetten�kijelentik,�hogy�a�vállalt�saját�pénzügyi�kötelezettségük�teljesítése�az�esedékesség�időpontjában�
alapvető�kötelezettségük�
3��A�megállapodást�aláíró�tagok�kijelentik,�hogy�a�társulás�pályázatának�sikere�érdekében� �kiküszöbölnek�minden,��
a�hatáskörükbe�tartozó,�és�a�helyi�önkormányzati�érdekekkel�nem�ütköző,�a�megvalósítást�akadályozó�folyamatot,�cse-
lekményt,�mely�szerződésük,�kötelezettségvállalásuk�megszegéséhez�vezetne��tagok�tudomásul�veszik�a�pályázati�kiírás,�
valamint�az�állami�támogatáshoz�fűződő�speciális�szabályokat�
4��Így�különösen�nem�szeghetik�meg�az�Európai�Uniós�és�a�vonatkozó�hazai�előírásokat,�a�kapott�támogatást�az�arra�
előírt�sorrendben�csak�a�megjelölt�beruházásra�fordíthatják,�továbbá�eleget�kell�tenniük�a�támogatási�szerződésben�fog-
lalt�mindennemű,�például�törlesztési,�adatszolgáltatási,�tájékoztatási,�megőrzési�kötelezettségeiknek,�továbbá�a�pénzügyi�
kötelezettségeik�területén�működési�stabilitásukat�nem�veszélyeztethetik�
5��tagok�a�saját�közvetlen�tevékenységük�során�előtérbe�helyezik�jelen�megállapodás�elveit�és�az�itt�megfogalmazott�ér-
dekprioritást��Ezen�tevékenységeik,�mint�a�saját�hatáskörben�történő�jogszabályalkotás,�illetve�határozathozatal,�továbbá�
a�folyamatos�információadás�és�kapcsolattartás�mind�olyan�feladatok,�melyek�nélkülözhetetlenek�a�projekt�végrehajtásá-
hoz��Ugyanezen�elv�vonatkozik�a�már�esetlegesen�megkötött,�illetve�működő�kapcsolódó�(pl�:�közszolgáltatási)�szerződé-
sekre,�valamint�az�önkormányzati�foglalkoztatás-�és�árszabályozás-politikára�(rendeletekre)�is�
6��A�tagok�a�társulás�működésének�időtartama�alatt�az�alábbi�feladatok�teljesítését�vállalják:
a)�Az�együttműködési�kötelezettség�terén:
–� 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�hatályos�döntéseiket�időben�meghozzák,�be-,�illetve�megfizetik�a�vállalt�pénzügyi�kötelezett-
ségeiket,�valamint�a�támogatási�ütemtervben�rögzített�részfeladataikat�határidőre�teljesítik;

–� Előre�átgondoltan�felmérik�az�egyes�tag�önkormányzatok�szerepét,�a�megállapodásban�megfogalmazott�jogokat,�kö-
telezettségeket,�és�elfogadják�a�jelen�megállapodásban,�a��támogatási�pályázatában�foglalt�rendelkezéseket;�

–� tagok�kötelezettséget�vállalnak�a�megvalósuló�projekt�terv�szerinti�időszakos�üzemeltetésére�vagy�annak�bizto-
sítására�

b)�szervezeti,�gazdasági,�jogi�területen:
–� A�hulladékgazdálkodási�rendszer�kiépítéséhez�és�megvalósításához�szükséges�pénzügyi�alapok�előteremtése,�így�kü-

lönösen�a�pályázaton�való�részvétel;
–� A�pályázat�nyertessége�esetén�a�tagok�kötelezettséget�vállalnak�az�önrész,�a�járulékos�költségek�és�a�társulás�műkö-

dési�költségeinek�biztosítására,�valamint�a�pályázati�kiírás�szerint�el�nem�számolható,�de�szükséges�költségek�biztosí-
tására,�melynek�módját,�vagy�módjait�és�mértékét�a�társulási�tanács�határozatában�állapítja�meg;�

–� Együttműködés�a�projekt�kidolgoztatása�terén;�
–� A�működtetés�szervezeti,�gazdasági�feltételrendszerének�kidolgozása;�
–� A�támogatás�megszerzése�feltételeinek�biztosítása;
–� Közbeszerzési�eljárások�kiírása,�az�eljárás�lefolytatatásában�közreműködés,�a�megkötött�szerződések�ellenőrzése;
–� szolgáltatás-értékesítési�árkalkuláció�elkészítése,�elfogadása;
–� tájékoztató,�informáló�lakossági�fórumok�szervezése,�a�közösségtájékoztatás�dokumentálása;�
–� Civil�szervezetek�bevonása;
–� tervezési�és�építési�feladatokhoz�kapcsolódó�engedélyek�megszerzésében�való�közreműködés;
–� A�projekt�megvalósításához�szükséges�adók,�díjak,�illetékek�viselése�(ha�az�nem�támogatható�a�pályázatból);
–� szakértői�munka�koordinálása;
–� Monitoring�tevékenység�a�projekt�megvalósítása�folyamán�
c)�Műszaki�területen:
–� Együttműködés�a�kivitelező(k)kel;
–� Műszaki�megvalósítás�során�a�nyilvánosság,�mint�alapelv�érvényesülésének�nyomon�követése;
–� Műszaki�átadások-átvételek�felügyelete,�megvalósulási�dokumentáció�átvétele;
–� �A�projekttel�összefüggő�egyéb�felmérések,�műszaki�megoldások,�szervezési�feladatokban�való�részvétel;�
–� A�projekt�megvalósulása�után�a�projekt�keretében�kialakított�rendszer�tulajdonjogi�átvétele;
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19��A�társulási�tanács�határozatai�a�meg�nem�jelent�tagokra�is�kötelező�érvényűek��napirenden�kívüli�kérdésben�hatá-
rozat�csak�akkor�hozható,�ha�az�ülésen�valamennyi�tag�képviselője�jelen�van,�és�az�adott�kérdésben�a�határozathozatalhoz�
valamennyi�képviselő�hozzájárul�
Az�ülést�a�tárulási�tanács�Elnöke,�annak�akadályoztatása�esetén�az�Elnökhelyettes�vezeti�
20��A�társulási�tanács�üléséről�jegyzőkönyvet�és�jelenléti�ívet�kell�készíteni��A�jegyzőkönyv�tartalmazza�az�ülésen�részt-
vevő�képviselők�és�meghívottak�nevét,�a�tárgyalt�napirendi�pontokat,�a�tanácskozás� lényegét,�a�szavazások�számszerű�
eredményét�és�a�hozott�határozatokat���A�társulási�tanács�üléséről�készített�jegyzőkönyvre�a�képviselő-testület�üléséről�
készített�jegyzőkönyvre�vonatkozó�szabályokat�kell�alkalmazni�azzal,�hogy�a�jegyzőkönyvet�a�társulási�tanács�elnöke�és�
a�társulási�tanács�által�a�jegyzőkönyv�hitelesítésére�az�ülésen�megválasztott�képviselő�írja�alá��
21��A�jegyzőkönyvet�15�napon�belül�meg�kell�küldeni�valamennyi�tagnak�és�a�pest�Megyei�Kormányhivatalnak��A�jegy-
zőkönyv�megküldéséről�az�Elnök�gondoskodik��A�társulási�tanács�üléseinek�határozatairól� folyamatos�számozással�
ellátott�nyilvántartást�kell�vezetni��E�nyilvántartásba�bármely�tag�betekinthet,�arról�másolatot�igényelhet�
22��A�társulási�tanács�hatáskörébe�tartozó�ügyekben�a�döntést�előterjesztéssel�és�annak�egyeztetésével�kell�előkészíteni��
Az�egyeztetés�úgy�történik,�hogy�az�előterjesztést�a�társulás�tagjai�által�kijelölt�szakemberekből�álló�szakmai�munka-
csoportokban�meg�kell�tárgyalni��szakmai�munkacsoportok�működnek�műszaki,�pénzügyi-gazdasági�és�közbeszerzé-
si-jogi� tárgyban�� A� szakmai� munkacsoportokban� fennmaradt� véleménykülönbséget� tartalmazó� előterjesztést� kiemelt�
munkacsoport�is�tárgyalja��A�kiemelt�munkacsoportban�a�társulás�tagjainak�jegyzői,�vagy�az�általuk�helyettesítésre�ki-
jelölt�személyek�vesznek�részt��A�társulás�bármely�tagja�kérheti�az�előterjesztés�napirendről�történő�levételét,�vagy�az�ülés�
elhalasztását,�ha�az�előterjesztő�nem�igazolta�azt,�hogy�az�előterjesztés�egyeztetésére�vonatkozó�szabályokat�–�megfelelő�
határidő�biztosításával�–�megtartották��A�tagok�a�munkacsoportok�működésére�tekintettel�a�társulattól�díjazásra�vagy�
a�költségek�megtérítésére�nem�tarthatnak�igényt�

IX. a TÁrSUlÁSI TaNÁCS ElNÖKE – ElNÖKHElYETTESE
1�� A� társulási� tanács� Elnökét� és� Elnök-helyettesét� a� társulási� tanács� tagjai� sorából� 5� éves� határozott� időtartamra��
választja�meg��társulást�a�társulási�tanács�Elnöke�képviseli��Képviseleti�és�aláírási�joga�az�irányító�szerv�hatáskörébe�tar-
tozó�ügyekben�önálló��Az�Elnök�a�tevékenységét�megbízás�alapján�végzi��A�társulási�tanács�Elnökét�és�Elnök-helyettesét�
a�társulási�tanács�tagjai�sorából�választja�meg�
2��Az�Elnök�önálló�aláírási�joggal�rendelkezik��Az�Elnök�feladatkörébe�tartozik�a�társulási�tanács�döntéseinek�végrehaj-
tása��Az�Elnök�a�tevékenységéről�a�társulási�tanács�ülésének�számol�be�
3��Az�Elnök�a�társulás�ügyeinek�vitele�keretében:

a�� képviseli�a�társulást�és�a�projektet�harmadik�személyekkel�szemben,�bíróságok�és�más�hatóságok�előtt,
b�� a�társulás�számlavezetéséről�gondoskodik,
c�� intézkedik�a�Magyar�Államkincstár�területi�Igazgatóságánál�a�társulás�törzskönyvi�nyilvántartásában�szereplő�

adatok�változásának�nyilvántartásba�vétele�iránt�a�társulási�megállapodás�módosítását�követő�15�napon�belül,
d�� irányítja�a�társulás�gazdálkodását�és�a�projekt�megvalósításának�teljes�menetét,
e�� összehívja�és�vezeti�a�társulási�tanács�üléseit,�összeállítja�az�ülések�napirendjét,
f�� gondoskodik�a�társulás�éves�mérlegének,�vagyonkimutatásának,�költségvetésének,�éves�beszámolójának�elkészíté-

séről,
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,�a�társulási�cél�megvalósulásáról,
j�� ellátja�mindazon�feladatokat,�melyet�jelen�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�� biztosítja�a�projekt�keretében�született�összes�dokumentum�megőrzését�a�projekt�lezárását�követő�5�évig�

4��Az�Elnök�teljes�körű�felelősséggel�tartozik�a�társulás�jogszerű�tevékenységéért,�a�társulás�gazdálkodásáért,�nyilvántar-
tási�és�bevallási�kötelezettségei�teljesítéséért��A�társulás�elnöke�a�tőle�elvárható�gondossággal�köteles�eljárni,�kötelezett-

5��A�társulási�tanács�gyakorolja�a�jelen�megállapodásban�meghatározott�és�a�társulás�tagjai�által�átruházott�feladat-és�
hatásköröket��
6��A�társulási�tanács�kizárólagos�hatáskörébe�tartozik:
a�)�a�társulás�éves�költségvetésének,�éves�munkatervének,�valamint�éves�beszámolójának�(mérlegének)�elfogadása;
b�)�a�társulási�tanács�szervezeti�és�működési�szabályzatának�és�a�társulás�közbeszerzési�szabályzatának�elfogadása;
c�)�a�társulási�tanács�elnökének,�elnökhelyettesének�megválasztása,�esetleges�díjazásuk�megállapítása,�visszahívásuk;
d�)�működési�hozzájárulás�(tagdíj)�és�a�tagokat�terhelő�egyéb�pénzügyi�kötelezettség�megállapítása,�a�tagokat�a�társu-
lással�szemben�terhelő�fizetési�kötelezettség�mértékének�meghatározása;
e�)�a�hatáskörébe�utalt�pénzeszközök�felhasználásáról�szóló�döntés,�szükség�szerint�szakértői�vélemények�figyelembe�vételével;
f�)�a�megállapodásban�megfogalmazott�célok�megvalósításának�áttekintése,�stratégiai�célok�meghatározása;
g�)�annak�a�keretösszegnek,�illetve�ügyletkörnek�a�meghatározása,�amelyen�belül�a�társulási�tanács�elnöke�az�ülés�hoz-
zájárulása�nélkül�vállalhat�kötelezettséget;
h�)�a�projekt�megállapodás�szerinti�megvalósulásának,�időbeli�előrehaladásának�elemzése�és�értékelése;
i�)�a�tagok�közötti�esetleges�vitás�kérdések�megtárgyalása,�állásfoglalás�kompromisszum�érdekében,�illetve�a�végrehajtás�
során�felmerülő�egyéb�problémák�körében;
j�)�a�pályázathoz�kapcsolódó�részletes�megvalósíthatósági�tanulmány�és�CBA�elemzés�elfogadása�
7��A�társulási�tanács�a�6��pont�b�)�c�)�d�)�és� j�)�alpontjaiban�foglalt�ügyekben�minősített� többséggel,�azaz� legalább��
75�szavazattal�dönt��A�további�ügyekben�a�javaslat�elfogadásához�egyszerű�többség,�azaz�leadható�szavazatok�több�
mint�fele�szükséges��
8��tagok�egyetértenek�abban,�hogy�a�társulási�tanács�hatáskörébe� tartozó�ügyek�kizárólag� a�közös�pénzügyi�köte-
lezettségvállalással� függenek�össze�(előkészítési� szakasz),� illetve�a�közös�használatú�és�finanszírozású� létesítményekre�
vonatkoznak�(megvalósítási�szakasz)�
9��A�társulási�tanács�rendszeres�ülésein�figyelemmel�kíséri�a�projekt�előrehaladását,�valamint�megvitatja�azon�egyéb�
dokumentumokat,�amelyeket�alapvetőnek�és�közös�érdekkörbe�tartozónak�minősít�
10��A�társulási�tanács�tagjai�az�általuk�képviselt�Képviselő-testületeknek�kötelesek�évente�legalább�egyszer,�de�szükség�
szerint�többször�is�beszámolni�a�társulásban�végzett�tevékenységükről��
11��A�társulási�tanács�a�társulási�megállapodás�aláírásakor�tartja�meg�alakuló�ülését��
12��A�társulási�tanács�megalakultnak�tekinthető,�ha�a�tagönkormányzatok�képviselő-testületeinek�mindegyike�jóvá-
hagyta�a�társulási�megállapodást,�és�a�társulási�tanács�alakuló�ülése�kimondta�a�megalakulását�
13��A�társulási�tanács�évente�legalább�háromszor�ülésezik,�a�társulás�költségvetésének�és�beszámolójának�elfogadá-
sakor,�valamint�a�tárgyév�lezárásakor��Az�évi�első�ülés�megtartására�a�költségvetési�törvény�elfogadását�követő�45��napig,�
a�második�ülés�megtartására�a�tárgyév�április�30��napjáig,�a�harmadik�ülés�megtartására�a�tárgyév�december�15-ig�kell�
sort�keríteni��Egyebekben�a�társulási�tanács�üléseit�szükség�szerint�tartja��A�társulási�tanács�ülését�össze�kell�hívni,�
ha�a�társulási�tanács�kizárólagos�hatáskörébe�tartozó�kérdésekben�kell�dönteni,�ha�azt�bármely�tag�a�napirend�egyide-
jű�megjelölésével�a�társulási�tanács�elnökénél�indítványozza,�illetve�ha�törvényességi�ellenőrzési�jogkörében�eljárva�azt��
a�pest�Megyei�Kormányhivatal�vezetője�kezdeményezi�
14��A�társulási�tanács�ülését�a�társulási�tanács�elnöke�hívja�össze�írásban��A�társulási�tanács�elnökének�akadályozta-
tása�esetén�az�elnök-helyettes��
15��Az�ülés�összehívására�vonatkozó�meghívót�legalább�az�ülés�kitűzött�időpontja�előtt�5�munkanappal�kell�megküldeni�
a�tagoknak��A�meghívóban�közölni�kell�az�ülés�napirendjét,�és�mellékelni�kell�–�amennyiben�vannak�–�a�napirendi�pon-
tokhoz�kapcsolódó�előkészítő�anyagokat,�írásbeli�előterjesztéseket��
16��Az�ülést�a�társulás�székhelyére�kell�összehívni�
17��A�társulási�tanács�akkor�határozatképes,�ha�az�ülésen�a�szavazatok�több,�mint�felével�rendelkező�képviselő�jelen�
van��Amennyiben�az�ülés�határozatképtelen,�úgy�újabb�ülést�kell�összehívni�változatlan�napirendi�pontokkal,�az�eredeti�
időpontot�követő�8�napon�belüli�időpontra��
18��A�társulási�tanács�döntését�ülésén,�határozattal�hozza��A�társulási�tanács�ülésére�bármely�tag�indítványozhatja�
szakértők�vagy�egyéb�személyek�meghívását��Ezen�személyek�az�ülésen�részt�vehetnek,�a�napirendi�pontokhoz�hozzászól-
hatnak,�de�szavazati�joggal�nem�rendelkeznek��A�tanács�ülésére�szükség�szerint�meg�lehet�hívni�a�projekttel�foglalkozó�
kormányzati�szervek�projekt�felelőseit�
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a�támogatás�felhasználásának�ellenőrzésére�jogosult,�jogszabályban�megjelölt�szervezetek�a�társulás�és�a�projekt�ügyeit�
szintén�ellenőrizni�jogosultak�
5��A�társulás�és�a�tagok�kötelesek�tűrni�és�elősegíteni�a�közreműködő�szervezet,�az�irányító�hatóság,�a�KEHI,�az�Állami�
számvevőszék,�a�Magyar�Államkincstár,�az�Európai�Bizottság,�az�Európai�Közösség�számvevőszéke�vagy�egyéb,�jogsza-
bályban�megjelölt�szervek�által�a�támogatás�felhasználásával�kapcsolatban�elrendelt�ellenőrzéseket�
6��A�társulás�belső�pénzügyi�ellenőrzést

a)�a�folyamatba�épített,�előzetes�és�utólagos�vezetői�ellenőrzési�tevékenység,
b)�a�belső�ellenőrzési�tevékenység�és
c)�az�a)�és�b)�pontokban�meghatározott�ellenőrzési�tevékenységek�központi�harmonizációja,�szabályozása�és�koor-
dinációja,�valamint�a�közzétett�módszertani�útmutatók�és�irányelvek�alkalmazásának�ellenőrzése�útján�kell�ellátni�

7��A�folyamatba�épített,�előzetes�és�utólagos�vezetői�ellenőrzés�a�társuláson�belül�a�társulási�tanács�által�folytatott�első�
szintű�pénzügyi�irányítási�és�ellenőrzési�rendszer,�amelynek�létrehozásáért,�működtetéséért�és�fejlesztéséért�az�Elnök�fe-
lelős��A�társulás�belső�ellenőrzésének�kialakításáról�és�megfelelő�működtetéséről�az�Elnök�köteles�gondoskodni��A�belső�
ellenőrzést�végző�személy�vagy�szervezet�tevékenységét�az�Elnöknek�közvetlenül�alárendelve�végzi,�jelentéseit�közvetlenül�
az�Elnöknek�küldi�meg�
Egyebekben�a�társulás�pénzügyi�és�gazdálkodási�felügyeletére�az�államháztartásról�szóló�2011��évi�CXCV��törvény�(to-
vábbiakban:�Áht�)�és�annak�végrehajtásáról�rendelkező�368/2011�(XII��31�)�Korm�rendelet�rendelkezései�az�irányadóak�

XII. a TÁrSUlÁS KÉPVISElETE
A�társulást�harmadik�személyekkel�szemben,�bíróságok�és�más�hatóságok�előtt�általános�képviseleti�jogkörrel�az�Elnök�
képviseli��Az�Elnök�akadályoztatása�esetén�a�társulás�képviseletére�az�Elnök-helyettes�jogosult��

XIII. a TÁrSUlÁSI TaGSÁG
1��A�társulási�tagság�Keletkezése
1�1�A�önkormányzatok�tagsági�viszonya�a�társulási�megállapodás�aláírásával�keletkezik�
1�2��A�társuláshoz�más�önkormányzat�nem�csatlakozhat��
2��A�társulás�tagjainak�Jogai�és�Kötelezettségei
2�1��A�társulás�tagjának�kötelessége,�hogy�a�társulási�megállapodásban,�a�társuló�tagönkormányzatok�között,�a�pro-
jektre�vonatkozó�egyéb�szerződés(ek)ben,�illetve�a�társulási�tanács�határozataiban�meghatározott�kötelezettségeinek�
eleget� tegyen,� a� projekttel� kapcsolatos� feladatait� és� pénzügyi� kötelezettségeit� határidőben� teljesítse�� A� társulás� által��
8�napos�fizetési��határidővel�megküldött�felhívás�eredménytelen�elteltét�követően�a�társulás�jogosult�felszólítani�a�tagot�
az�azonnali�fizetésre��
2�2��A�társulás�tagjának�kötelessége,�hogy�a�társulás�munkáját�segítse,�és�a�társulás�céljának�eléréséhez�a�tőle�elvárható�
támogatást�nyújtsa�
2�3��A�társulás�tagjának�kötelessége,�hogy�megadja�azokat�az�információkat,�és�a�társulás�rendelkezésére�bocsássa�azo-
kat�a�dokumentumokat,�amelyek�a�társulás�céljának�eléréséhez,�a�társulás�működéséhez�szükségesek�
2�4��Ha�a�társulási�tanács�döntéséhez�a�társult�tagok�képviselő-testületeinek�a�határozata�szükséges,�akkor�a�döntéshez�
szükséges�előterjesztést�valamennyi�tag�köteles�saját�képviselő–testületének�soron�következő�ülésére�előterjeszteni,�és��
a�döntésről�a�társulási�tanács�Elnökét�értesíteni�
2�5��A�társulás�tagjának�jogában�áll�a�társulási�tanácsban�–�képviselője�útján�–�szavazati�joggal�részt�venni��A�társulás�
tagjának�jogában�áll�a�társulás�által�nyújtott�szolgáltatásokat�igénybe�venni�
3��A�társulási�tagság�Megszűnése
3�1�1��A�társulási�tagság�a�pályázat�benyújtását�megelőzőleg�megszűnik�15�napos�írásban�történő,�indokolással�ellátott�
felmondással,�amennyiben�a�tag�az�elkészült�megvalósíthatósági�tanulmány�alapján�nem�kíván�részt�venni�a�társulásban��
Ebben�az�esetben�nem�kell�alkalmazni�a�jelen�fejezet�3�3-3�4��pontjait�
3�1�2��A�társulási�tagság�megszűnik�a�pályázat�benyújtását�követően:

a�)�a�tag�felmondásával,
b�)�kizárással,
c�)�a�társulás�megszűnésével�

3�2��A�tagok�kötelezettséget�vállalnak�arra,�hogy�elfogadják�a�felmondással�és�kizárással�kapcsolatos�felelősségi�szabályokat�

ségének�megszegésével�okozott�kárért�a�polgári�jog�szabályai,�valamint�a�vonatkozó�jogszabályok�szerint�felel��Az�Elnök��
a�tevékenységét�megbízás�alapján�végzi��Az�Elnök�a�társulási�tanács�döntése�alapján�díjazásban�részesíthető�
5��Az�Elnök�a�társulás�bevételeivel�a�társult�települési�önkormányzatok,�valamint�a�társulási�tanács�ellenőrzése�mel-
lett,�önállóan,�a�tanács�hatáskörét�nem�sértve,�a�törvényi�rendelkezéseknek�megfelelően�gazdálkodik;�a�működéssel�járó�
költségeket�a�befizetett�működési�hozzájárulás�fedezi�Az�Elnök-helyettes�megbízatására�az�Elnökre�vonatkozó�rendelke-
zések�megfelelően�irányadók�
6��A�társulás�Elnök-helyettese�az�Elnök�munkáját�segíti,� illetve�akadályoztatása�esetén�teljes� jogkörrel�helyettesíti���
Az�Elnök�tartós�akadályoztatása�esetén�az�Elnök-helyettes�jár�el�az�Elnök�jogkörében��Az�Elnökhelyettes�döntéseiről,�
intézkedéseiről�a�következő�ülésen�köteles�beszámolni�
7��Az�Elnök�tisztsége�megszűnik:

a�)�a�határozott�idő�leteltével
b�)�az�Elnök�lemondásával,
c�)�az�Elnök�halálával,
d�)�az�Elnök�polgármesteri�minőségének�megszűnésével,
e�)�az�Elnököt�biztosító�tag�tagsági�viszonyának�megszűnésével,
f�)�visszahívással�

8��Az�Elnök�a�tisztségéről�bármikor�legalább�egy�hónapos�lemondási�idővel�lemondhat��lemondás�esetén�az�elnök�köte-
les�az�új�elnök�személyének�megválasztásáig�a�megbízatásával�járó�feladatokat�ellátni,�köteles�a�lemondásától�számított��
15�napon�belül�a�társulási�tanács�ülését�összehívni�az�új�elnök�megválasztásának�céljából��Az�elnök�lemondásával�az�
Elnök-helyettesi�megbízatás�nem�szűnik�meg�
9��Az�elnöki�tisztség�lemondáson�kívüli�bármely�okból�történő�megszűnése�esetén�az�Elnökhelyettes�köteles�15�napon�
belül�a�társulási�tanács�ülését�összehívni�az�új�elnök�megválasztásának�céljából�
10��Az�elnök-helyettesi�tisztség�bármely�okból�történő�megszűnése�esetén�az�Elnök�köteles�15�napon�belül�a�társulási�
tanács�ülését�összehívni�az�új�Elnök-helyettes�megválasztásának�céljából��Az�Elnököt�a�társulási�tanács�ülése�bármikor�
jogosult�visszahívni�

X. a TÁrSUlÁS  alaPÍTÓINaK HaTÁSKÖrE
1��Az�alapítói� jogok�gyakorlására�vonatkozóan�a�társult�önkormányzatok�úgy�rendelkeznek,�hogy�az�alapítói�hatás-
körbe�tartozó�döntéseket�a�társult�önkormányzatok�képviselő-testületei�(közgyűlése)�hozzák�meg,�együttesen,�vagy�
külön-külön�megtartott�ülésen�és�a�meghozott�döntések�végrehajtásával�kapcsolatos�intézkedések�ellátásával�a�társulás�
székhelye�szerinti�önkormányzatot�bízzák�meg�
2��Az�alapítók�hatáskörébe�tartozó�döntések�akkor�tekinthetők�hatályosnak,�ha�a�társult�önkormányzatok�mindegyike�
elfogadta�azt��A�székhely�szerinti�önkormányzat�az�alapítói�hatáskörbe�tartozó�döntések�előkészítéséről�és�végrehajtásá-
ról�a�vonatkozó�testületi�határozatok�rendelkezésre�bocsátását�követő�8�napon�belül�intézkedik�
A�székhely�önkormányzat�a�döntések�előkészítésénél�biztosítja�az�azonos�tartalommal�történő�döntéshozatal�feltételeit,�
az�előterjesztések�rendelkezésre�bocsátásával�és�egyeztetés�lefolytatásával�

XI. a TÁrSUlÁS mŰKÖdÉSÉNEK FElÜGYElETE, ÉS EllENŐrZÉSE
1��A�társulás�felett�a�pest�Megyei�Kormányhivatal�vezetője�törvényességi�ellenőrzési�jogot�gyakorol�
2��A�társulás�tagjai�a�társulási�megállapodásban�meghatározottak�szerint�célszerűségi�és�gazdasági�szempontból�el-
lenőrzik�a�társulás�működését��A�polgármester�évente�legalább�egyszer�a�képviselő-testületének�beszámol�a�társulás�
tevékenységéről,�pénzügyi�helyzetéről,�a�társulási�cél�megvalósulásáról��
3��A�társulás�működésének�ellenőrzésére�bármely�tag�bármikor,�önállóan�jogosult��
Az�ellenőrzésre�vonatkozó�igényt�az�ellenőrzés�megkezdése�előtt�legalább�8�nappal�korábban�a�tag�köteles�a�társulás�
Elnökénél�írásban�jelezni,�meghatározva�az�ellenőrzés�körét,�és�az�ellenőrzés�lefolytatásához�igényelt�dokumentumokat��
A�társulás�Elnöke�köteles�gondoskodni�arról,�hogy�az�ellenőrzést�végző�tag�az�általa�igényelt�bármely,�a�társulás�gaz-
dálkodására�és�működésére�vonatkozó� iratba�betekinthessen,� azt�megvizsgálhassa��A�tag�a�vizsgálat� lefolytatásához�
saját�szakapparátusát�igénybe�veheti,�vagy�ilyen�célból�szakértőt�kérhet�fel��A�tag�a�vizsgálata�eredményéről�a�társulási�
tanácsnak�jogosult�beszámolni,�és�jogosult�kérni�az�ellenőrzés�tapasztalatai�szerint�a�társulási�tanács�döntését�
4��A�társulás�külső�pénzügyi�ellenőrzését�az�Állami�számvevőszék�látja�el��A�társulás�tagjai�tudomásul�veszik,�hogy�
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1�5��A�társulás�a�tagok�által�történő�alapításkor�önálló�vagyonnal�nem�rendelkezik��A�társulás�működés�során�kelet-
kezett�saját�vagyona�és�annak�szaporulata�a�társulást�illeti�meg��
A�társulás�tagi�önkormányzata�által�a�társulásba�bevitt�vagyont�a�társuló�helyi�önkormányzat�vagyonaként�kell�nyilván-
tartani,�a�vagyonszaporulat�a�társult�önkormányzatok�közös�vagyona�és�arra�a�polgári�törvénykönyv�közös�tulajdonra�
vonatkozó�szabályait�kell�alkalmazni�
1�6��A�társulás�alapításával�kapcsolatos�költségek�a�társulás�költségei�között�számolandóak�el��A�társulási�beruházás�
következtében�létrejövő�létesítmények�megvalósításához�szükséges�saját�finanszírozást�a�tagok�biztosítják�
A�tag�saját�finanszírozás�(a�továbbiakban:�saját�finanszírozás)�részei�a�következők:
–� saját�forrás�(azaz�a�beruházási�költségek�támogatásból�nem�fedezett�hányada),�valamint
–� a�járulékos�költségek�
1�7��A�szállítói�számlák�esedékességekor�a�támogatási�szerződésben�foglaltak,�illetve�a�vonatkozó�jogszabályi�előírások�
szerint�kerül�átutalásra�a�projekt�lebonyolítási�számlára�a�sajáterő-hányad,�amelynek�társönkormányzatoktól�beutalt�ré-
szének�megfelelő�időben�a�társulás�elkülönített�célszámláján�kell�rendelkezésre�állnia��
1�8��tagok�kötelezettséget�vállalnak�arra,�hogy�a�rájuk�eső�és�az�adott�évben�esedékes�sajáterő-hányadnak�és�a�járulékos�
költségeknek�megfelelő�összeget�az�adott�évi�költségvetésükbe�beállítják,�az�arra�vonatkozó�pénzügyi�fedezetet�biztosít-
ják,�illetve�számlavezető�bankjuktól�a�fizetés�teljesítésére�vonatkozó�nyilatkozatot�kérnek��A�saját�finanszírozás�elemeit��
a�tagok�a�társulási�tanács�felhívása�alapján,�a�szükséges�ütemezésben�teljesítik��Az�átvállalt�feladatokhoz�kapcsolódó,�az�
elméleti�érdekeltség�alapján�kiszámítandó�saját�finanszírozás�is�az�előbb�definiált�részelemekből�áll�
1�9��tagok�vállalják,�hogy�évente�a�társulással�az�átadott�pénzeszközök�átadás-átvételére�vonatkozó�megállapodást�meg-
kötik,�illetve�kijelentik,�hogy�ilyen�megállapodás�hiánya�vagy�késedelmes�megkötése�esetére�is�a�pénzügyi�kötelezettség-
vállalások�velük�szemben�érvényesen�kikényszeríthetőek�
1�10��A�társulás�tagjai�tudomásul�veszik,�hogy�a�ttv��18�§�(2)�bekezdése�alapján,�az�önkormányzatok�által�a�beruházás�
vonatkozásában�vállalt�fizetési�kötelezettség�nem�teljesítése�esetén�a�társulás�székhelye�szerinti�önkormányzat,�a�fizetési�
határidőt�követő�15��naptól�azonnali�beszedési�megbízás�(inkasszó)�benyújtására�jogosult��Ha�a�székhely�önkormányzat�
nem�tesz�eleget�a�társulás�felé�vállalt�fizetési�kötelezettségének,�úgy�a�társulási�tanács�új�székhely�önkormányzat�kije-
löléséről�dönthet,�amelyet�egyúttal�felhatalmaz�arra,�hogy�a�korábbi�székhely�önkormányzat�ellen�azonnali�beszedési�
megbízást�(inkasszót)�nyújtson�be�
1�11��A�teljes�beruházási�költség�támogatásra�jogosult�részén�felül�jelentkezik�a�projekt�járulékos�költsége,�amely�magában�
foglalja�a�támogatás�elnyerését�megelőzően�végzett�előkészítő�munkák�(tanulmányok,�pályázati�dokumentációk,�tervek)�
költségeit�(amennyiben�azt�a�projekt�előkészítésre�kötött�támogatási�szerződés�nem�finanszírozza)���Az�ezen�időpontot�
megelőzően�kifizetett� ráfordítások�nem� jogosultak� támogatásra��A�tanács�által� jóváhagyott�és� ténylegesen� felmerülő�
előkészítési�költségeket�a�tagok�beruházási�ráfordításaik�arányában�(vagyoni�hozzájárulásuk�szerint)�viselik�
1�12��A�járulékos�költségeket�–�melyeket�a�társulási�tanács�által�elfogadott�költségvetés�tartalmazza�–�a�tagok�biztosít-
ják��A�járulékos�költségek�további�részét�a�résztvevő�önkormányzatok�a�rájuk�eső�beruházási�ráfordítás�arányában�rész-
ben�a�tényleges�kifizetéshez�igazodóan,�részben�a�társulás�fennállásának,�és�a�társulási�beruházás�folyamatának�teljes�
ideje�alatt,�a�beruházási�ráfordítás�felmerülésének�idejétől�függetlenül�folyamatosan�(pénzátadás�formájában)�megtérítik�

XV. A PROJEKT EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ LÉTESÍTMÉNYEK TULAJDONJOGA, ÉS ÜZE-
MELTETÉSE
1��A�pályázati�forrásból�létrejövő�létesítmények�tulajdonosa�a�kötelező�fenntartási�idő�alatt,�azaz�a�megvalósulástól�szá-
mított�öt�évig�a�társulás��A�társulás�megszűnése�esetén�a�tagok�megállapodása�értelmében�a�társult�önkormányzatok�
a�beruházáshoz�történő�vagyoni�hozzájárulásuk�(2011��december�31��szerinti� lakosságszám)�arányában�szereznek�tu-
lajdonjogot��A�társulástól�megváló�tag,�mindaddig,�amíg�a�társulás�működik,�nem�követelheti�a� tulajdoni�hányada�
kiadását,�sem�azt,�hogy�a�társulás�vagy�annak�bármely�tagja�arra�figyelemmel�ellenértéket�fizessen�
2��A�társulás,�mint�kedvezményezett�a�támogatás�által�megvalósított�fejlesztés�eredményét�a�fenntartási�kötelezettség�
fennállásáig,�azaz�5�évig�csak�az�Irányító�Hatóság�Vezetőjének�előzetes�engedélyével,�a�foglalkoztatási,�illetve�szolgálta-
tási�és�az�egyéb�kötelezettségek�átvállalásával,�átruházásával�idegenítheti�el,�kizárólag�indokolt�esetben�olyan�célból�és�
tartalommal,�mely�a�projekt�eredeti�célkitűzését�nem�változtatja�meg�
A�megvalósítandó�létesítmények�környezeti�hatásainak�csökkentése�érdekében�az�érdekelt�önkormányzatok�és�a�majdani�
üzemeltetők�kötelesek�lesznek�ésszerűen�együttműködni�a�környezet�terhelésének�csökkentése�érdekében��

3�3��A�tag�a�társulási�Megállapodást�az�adott�év�utolsó�napjával�–�december�31-i�hatállyal�–��mondhatja�fel��A�ttv��
4�§� (2)� bekezdése� alapján� a� felmondásról� szóló� minősített� többséggel� meghozott� döntést� a� tag� képviselő-testülete�
legalább�három�hónappal�korábban�köteles�meghozni,�és�a�társulási�tanács�Elnökével�és�a�társulás�tagjaival�közölni��
felmondó�tag�a�felmondásról�szóló�döntése�meghozatalakor�köteles�figyelembe�venni�a�pályázat�keretében�kapott�
támogatásra�vonatkozó�támogatási�szerződésben�foglaltakat�
tekintettel�arra,�hogy�a�társulás�meghatározott�cél�megvalósítására�jött�létre,�tagok�vállalják,�hogy�a�törvényben�biz-
tosított�felmondási�jogukkal�csak�tényleges�és�alapos�indokok�alapján,�a�társulási�tanáccsal,�a�törvényességi�ellenőr-
zést�ellátó�szervvel�és�a�támogatás�közreműködő�szervezettel�történt�egyeztetést�követően�élnek��tagok�vállalják,�hogy��
–�a�pályázat�benyújtását�követően�–�jogszabályi�rendelkezést�kivéve�–�a�társulásból�való�kiválásukat�nem�kezdeménye-
zik,�illetve�a�társulási�megállapodást�a�vállalt�működési�időtartam�alatt�nem�mondják�fel�
3�4��tagok�tudomásul�veszik,�hogy�a�társulásból�kiváló�tag�által�fizetendő�önrész�és�egyéb�pénzügyi�kötelezettségek�
összege�a�társulás�velük�szembeni�jogszerű�követelése,�amelyet�a�társulás�minden�esetben�érvényesíteni�fog��A�fel-
mondó�tag�köteles�a�felmondásával�a�társulásnak�okozott�kár�teljes�körű�megtérítésére��Ezen�kártérítési�felelősséget�
a�tagok�szorosan�értelmezik,�ezért�valamennyi,�a�felmondással�összefüggő�kárra�és�hátrányos�jogkövetkezményekre�
vonatkoztatják,�amelyet�a�további�tagok�elszenvedni�kénytelenek��felmondó�tag�tudomásul�veszi,�hogy�a�már�befize-
tett�önrészt�a�társulástól�nem�követelheti�vissza�
3�5��A�társulás�tagját�a�társulási�tanács�egyhangú�döntésével�a�társulásból�a�naptári�év�utolsó�napjával�kizárhatja,�
ha�a�tag�a�megállapodásban�meghatározott�valamely�lényeges�kötelezettségét�megszegi,�illetve�annak�határidőre�nem�
tesz�eleget,�és�azt�ismételt�felhívás�ellenére�sem�pótolja,�és�ha�a�társulásban�részt�vevő�képviselő-testületek�több�mint�
fele�minősített�többségű�határozatba�foglalja�elhatározását��Ilyen�kötelezettségszegésnek�minősül�különösen�a�műkö-
dési�hozzájárulás�megfizetésének�elmulasztása��A�kizárásról�szóló�határozat�meghozatala�előtt�a�társulási�tanácsnak�
az�érintett�tagot�meg�kell�hallgatnia��A�kizárás�jogkövetkezményei�azonosak�a�tagi�felmondás�jogkövetkezményeivel,�
azaz�ebben�az�esetben�sem�mentesül�a�tag�a�kártérítési�és�egyéb�fizetési�kötelezettsége�alól�

XIV. a TÁrSUlÁS BEVÉTElEI, GaZdÁlKodÁSa ÉS VaGYoNa
1��A�projekt�finanszírozása,�A�társulás�Bevételei
1�1��A�társulás�vagyona/bevétele�elsősorban�a�tagok�által�a�társulás�rendelkezésére�bocsátott�vagyoni�eszközök-
ből�áll�
A�társulás�bevételei�különösen:
–� a�tagok�által�a�működési�költségekre�átadott�vagyoni�eszközök�(tagdíj),
–� a�tagok�által�a�beruházás�önrészének�finanszírozására�átadott�pénzügyi�eszközök,
–� a�társulás�pályázat�útján�elnyert�pénzügyi�források,
–� az�üzemeltető�által�fizetendő�esetleges�díj,�vagy�a�rendszer�működéséből�származó�bevételek�
1�2��A�társulás�működési�költségeit�biztosító�tagdíj�tárgyévben�esedékes�összegét�minden�költségvetési�évben,�az�év�
elején�a�társulási�tanács� a�társulás�költségvetésében�állapítja�meg,�hogy�azt� a�tagok�költségvetésükben� tervezni�
tudják��A�tagdíj�befizetésének�teljesítése�költségvetési�évenként�két�részletben�történik:
–� első�részletet�a�költségvetési�év�március�31��napjáig,
–� a�második�részletet�a�költségvetési�év�július�15��napjáig
kötelesek�a�tagok�a�társulás�számlájára�utalni��A�felhasználás�elszámolása�gazdasági�évenként,�a�tárgyévet�követő�év�
április�30-ig�történik��A�tagdíj�mértékét�minden�év�március�31-ig�felül�kell�vizsgálni��
1�3��A�beruházás�önrészének�finanszírozására�átadott�pénzügyi�eszközök�egyes�tagokat�terhelő�mértékét�és�annak�be-
fizetési�ütemezését�az�esedékesség�évének�elején�a�társulási�tanács�határozza�meg,�hogy�azt�a�tagok�költségvetésük-
ben�tervezni�tudják��A�társulás�a�pályázat�útján�elnyert�pénzügyi�forrásokat�a�Közreműködő�szervezettel�megkötött�
támogatási�szerződés�alapján�kapja�meg�
1�4��A�társulás�vagyoni�eszközeit�növeli�a�saját�egyéb�bevétele�(ha�van),�a�társulás�által�elnyert�további�támogatás�és��
a�társulásnak�tett�felajánlások�
A�társulás�induló�vagyonnal�nem�rendelkezik��
A� tagok� e� megállapodásban� vállalt� vagyoni� hozzájárulásukat� akként� bocsátják� a� társulás� rendelkezésére,� hogy��
a�társulás�bankszámlájának�megnyitása�után,�az�arról�szóló�értesítés�kézhezvételét�követő�15�napon�belül�a�hozzájá-
rulásukat�a�bankszámlára�átutalják�
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3��tagok�tudomásul�veszik,�hogy�a�társulási�tanácsban�az�önkormányzatok�képviseletére�jogosult�személyek�változása�
esetén,�30�napon�belül�meg�kell�jelölniük�az�új�tagi�képviselőket�
4��A�társulás�célját�képező�szakmai�tevékenység�végzésére,�írásban�külső�szakmai�szervezetet�bízhat�meg�
5��Érvénytelen�rendelkezést�úgy�kell�értelmezni,�hogy�az�lehetőleg�érvényessé�váljon,�és�a�szerződés�céljának�és�az�aláíró�
tagok�akaratának�megfeleljen��Ha�valamely�szerződési�kikötés�érvénytelen,�úgy�az�a�megállapodás�egészének�érvényessé-
gét�nem�érinti,�kivéve,�ha�a�felek�a�jelen�megállapodást�az�érvénytelen�rendelkezés�nélkül�nem�kötötték�volna�meg�
6�� A� tagok� közöttük� a� jelen� Megállapodás� értelmezésével,� alkalmazásával� és� végrehajtásával� kapcsolatban� felmerült�
esetleges�jogvitáikat�megkísérlik�békés�úton�rendezni��Arra�az�esetre,�ha�a�jogviták�békés�úton�történő�rendezésére�tett�
törekvés�bármely�okból�nem�vezet�eredményre,�a�tagok�jogvita�esetére�alávetik�magukat�a�társulás�székhelye�szerinti�
rendes�bíróság�kizárólagos�illetékességének�
7��A�jelen�megállapodás�a�tárgyát�képező�ügyletre�vonatkozólag�a�tagok�közötti�teljes�megállapodást�tartalmazza��A�jelen�
megállapodás�módosítása�vagy�feltételeinek�kiterjesztése�csak�írásban�és�a�felek�által�szabályszerűen�aláírt�formában�érvényes�
8��A�jelen�megállapodásban�nem�szabályozott�kérdésekben�a�hatályos�jogszabályok,�így�különösen�a�helyi�önkormányzat-
okról�szóló�1990��évi�lXV��törvény,�a�helyi�önkormányzatok�társulásairól�és�együttműködéséről�szóló�1997��évi�CXXXV��
törvény,�az�államháztartásról�szóló�2011��évi�CXCV��törvény�(továbbiakban:�Áht�),�és�annak�végrehajtásáról�rendelkező�
368/2011�(XII��31�)�Korm�rendelet,��az�Európai�Uniós�támogatásra�vonatkozó�jogszabályok,�valamint�a�Magyar�Köztár-
saság�polgári�törvénykönyvéről�szóló�1959��évi�IV��törvény�rendelkezései�az�irányadóak��
Aláíró�tagok�kijelentik,�hogy�hatáskörrel�rendelkező�képviselő-testületeik�a�jelen�megállapodást�megfelelően�előzetesen�
(minősített�többségű�határozattal)�jóváhagyták,�és�az�a�jelen�megállapodás�aláírását�követően�a�tagokra�nézve�érvényes�
és�kötelező�

melléklet: 
Képviselő-testületek�társulási�megállapodást�jóváhagyó�határozatai

 
Érd, 2012.

XVI. a TÁrSUlÁS CÉlJÁT KÉPEZŐ ProJEKT mEGValÓSÍTÁSÁHoZ KaPCSolÓdÓ EGYÉB 
KÖTElEZETTSÉGVÁllalÁSoK ÉS BIZToSÍTÉKoK
1��tagok�egyenként� jelen�megállapodás�aláírásával�kötelezettséget�vállalnak�arra,�hogy�a� rájuk�eső�és�az�adott�évben�
esedékes�sajáterő-hányadnak�és�az�arányos�járulékos�költségeknek�megfelelő�összeget�(azaz�a�saját�finanszírozás�éves�ré-
szét)�az�adott�évi�költségvetésükbe�beállítják,�az�arra�vonatkozó�pénzügyi�forrást�meghatározzák,�valamint�számlavezető�
bankjuktól�a�fizetés�teljesítésére�vonatkozó�nyilatkozatot�szereznek�be��fizetési�késedelem�esetén�a�tag�a�mindenkori�
jegybanki�alapkamat�kétszeresét�köteles�késedelmi�kamatként�megfizetni�a�társulásnak�
2��tagok�vállalják,�hogy�a�közreműködő�szervezet�részére�a�támogatási�szerződésben�biztosítandó�biztosítékok�és�szer-
ződéses�kötelezettségek�teljesítése�érdekében�együttműködnek�a�társulással,�vállalják�a�támogatási�szerződésben�és�a�
társulási�tanács�döntéseiben�igényelt�biztosítékok�nyújtását�és�az�egyedi�biztosítéki�megállapodások�megkötését,�és�el-
fogadják,�hogy�a�teljesítés�fedezetére�a�társulás�a�tagi�sajáterő-hányadnak�és�az�arányos�járulékos�költségeknek�megfelelő�
összeg�megfizetésére�egyéb�biztosítékokat�is�kérhet�
3��A�megvalósítás� során�az�egyes�projektelemeknél� jelentkező�késedelmekkel,� támogatási� szerződéstől� történő�eltéré-
sekkel�(az�ellenőrzések�során�feltárt�hibákkal)�és�a�támogatási�szerződésben�vállalt�(ellenőrzéstűrési,�stb�)�kötelezettség�
megszegésével�okozott�kárért�a�kárt�okozó�tag�a�felelős�
4��A�társult�tagok�jelen�társulási�megállapodás�aláírásával�vállalják,�hogy�az�rMt�és�a�CBA�ismeretében�külön�nyilat-
koznak�a�pályázatban�szereplő�díjpolitika�és�üzemeltetési�koncepció�elfogadásáról�

XVII. a TÁrSUlÁSI mEGÁllaPodÁSa HaTÁlYa, a TÁrSUlÁS mEGSZŰNÉSE
1��A�jelen�megállapodás�aláírása�napján�lép�hatályba��A�társulást�a�tagok�a�projekt�megvalósítására�hozzák�létre��
2��A�társulás�megszűnik,�
–� ha�a�pályázaton�a�társulás�eredménytelenül�szerepel,�az�erről�szóló�jogerős�döntés�kézhezvételének�napján�
–� A�társulás�valamennyi�tagja�elhatározta�a�társulás�megszűnését,
–� tagok�száma�egy�tagra�csökken�
–� Bíróság�jogerős�döntése�alapján�
A�társulás�megszűnése�esetén�tagok�a�megszűnés�időpontjával�egymással�elszámolni�kötelesek��A�társulás�megszűnése�
esetén�a�társulás�kötelezettségeiért�tagok�vagyoni�hozzájárulásuk�arányában�tartoznak�felelősséggel��

XVIII. NYIlVÁNoSSÁG BIZToSÍTÁSa
1��A�tag�önkormányzatok�általános�feladatai�közé�tartozik�a�társadalmi�tudatformálás��A�társulás�célját�képező�projekt�
megvalósításához�elengedhetetlen�feltétel�a�megfelelő�nyilvánosság�biztosítása�
2�� tagok� kötelezettséget� vállalnak� közvetlenül,� továbbá� saját� szervezeteik� útján,� illetve� civil� szervezetek� bevonásával��
a� teljes�körű� lakossági� tájékoztatásra��Ezen� tájékoztatás�keretében�a�kötelmi� jogi� jellegén� túlmenően,� fel�kell�hívniuk��
a�lakosság�figyelmét�a�környezetvédelmi�feladatokra,�a�jogszabályi�előírásokra,�valamint�információt�kell�szolgáltatniuk�
a�megállapodás�és�a�társulás�célját�képező�projekt�előnyeiről,�továbbá�a�lakossági�hozzájárulás�szükségességéről,�mérté-
kéről,�módjáról
3��fentiek�mellett�a�tagok�által�jelen�társulási�Megállapodás�keretében�kiépítésre�kerülő�szervezeti�rendszernek�is�köte-
lezettsége�a�lakossági�tájékoztatást�szolgáló�munkálatok�elősegítése,�szervezése��A�társulás�nemcsak�az�írott�és�elektro-
nikus�média�tájékoztatására�kötelezett,�hanem�arra�is,�hogy�a�projekttel�kapcsolatos�valamennyi�információ�a�tagokhoz,�
illetve�azok�hivatali�szervezetén�keresztül�a�lakossághoz�eljusson�
A�társulásnak�folyamatosan�törekednie�kell�az�országos�és�a�regionális�hatósági,�valamit�a�civil�szervezetek�tájékoztatása�
során�a�beruházás�elfogadtatására,�ezáltal�működése�biztonságának�megőrzésére�is�
4��tagoknak�a�teljes�pályázati�és�beruházási�időszakban�rendszeres�és�folyamatos�tájékoztatást�kell�nyújtaniuk�a�telepü-
léseik�polgárai�számára�olyan�módon�és�formában,�amely�alkalmas�arra,�hogy�a�tájékoztatás�eljusson�valamennyi�érin-
tetthez�(pl��lakossági�fórumok�szervezése,�írott�és�elektronikus�sajtó�igénybe�vétele,�helyi�kiadvány�megjelentetése,�stb�)�

XIX. ZÁrÓ rENdElKEZÉSEK
1��Jelen�megállapodás�hatályba� lépéséhez�társult�tagönkormányzatok�képviselő-testületei�mindegyikének�minősített�
többséggel�hozott�döntése�szükséges�
2��A�társulási�tanács��szervezeti�és�Működési�szabályzatot�köteles�készíteni�
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7��A�beruházási�költségek�fedezete,�tervezett�
megoszlása:�
–�intézményi�költségvetés�
–�önkormányzati�költségvetés
–�központi�költségvetési�támogatás,�elkülönített��

állami�pénzalap,�decentralizált�támogatás�
–�egyéb�(átvett�pénzeszközök,�stb�):�

Európai�Uniós�forrás:�KMop-4�6�1-11�nevelési�intézmé-
nyek�fejlesztése�című�pályázati�konstrukció�95%-os�támo-
gatási�intenzitású�
maximális igényelhető összeg: 200 000 000 Ft. 
Ehhez kapcsolódó önerő: 15 356 730 Ft.

A�pályázati�kiírás�alapján�elszámolható�maximális�költségek:
Előkészítési�költség�(max��8%)�
–�pályázatírás,�ezenbelül�megvalósíthatósági�tanulmány�
elkészítése�(max�0,75%)�1�000�000�ft
–�tervdokumentáció�készítése
–�Közbeszerzés�költsége�max�(1%)�2�000�000�ft�

Megvalósítási�költségek:
–�projektmenedzsment�(max��2%)�4�000�000�ft�
–�Eszközbeszerzés�(max�20%)�40�000�000�ft�
–�Energiatanúsítvány�megszerzése�(max�0,3%)��150�000�ft
–�Műszaki�ellenőr,�tervezői�művezetés�ma�(max�1,5%)��

3�000�000�ft
–�nyilvánosság�biztosítása�(max�0,5%)�500�000�ft
–�Könyvvizsgálat�(max�0,5%)�1�000�000�ft

8��A�szükséges�beszerzési�szerződések�felsorolása,��
a�kivitelező(k)/szállító(k)�kiválasztásának�módja,��
az�eljárás(ok)�megnevezése�(tenderstratégia)

–�A�közbeszerzésekről�szóló�2011��évi�CVIII��törvény�
(Kbt�)
–�A�közbeszerzési�értékhatárt�el�nem�érő�beszerzések�
lebonyolításának�szabályairól�szóló�1/2009��számú�polgár-
mesteri�utasítás

9��Kapcsolódó�beruházások�szükségességének�rövid�
leírása�és�költségkalkulációja�

A�bővítés�mértékéhez�előírt�játszóudvar�kialakítása

10��A�megvalósítás�jogi�feltételei�(pl��kisajátítás,��
telekalakítás,�szükséges�hatósági�engedélyek�stb�)�

önkormányzati�saját�ingatlan��Az�épület�bővítés�engedély-
köteles�tevékenység�

11��A�beruházáshoz�szükséges�megalapozó�tanulmá-
nyok,�tervek,�előzetes�megállapodások,�stb��felsorolá-
sa,�külön�feltüntetve�azokat�az�előkészítéshez�szüksé-
ges�feladatokat�és�az�előkészítés�költségeit,�amelyekre�
a�célokmány�engedélyt�ad

A�beruházáshoz�szükséges�előkészítés:
–�pályázatírás�2�500�000�ft�értékben,�melyből�1�000�000�
ft�a�megvalósíthatósági�tanulmány�készítése�
–�tervdokumentáció�készítése�3�900�000�ft
–�Közbeszerzési�költség�500�000�ft�

12��Alapközművek�helyzete,�a�beruházás�
várható�hatása�az�infrastruktúra�terhelésére��

Vízvezeték,�ElMŰ�vezeték,�gázvezeték,�csatorna��Az�
engedélyezési�tervdokumentáció�elkészülte�után�kapunk�
pontos�adatot�a�teljes�infrastruktúra�terhelésére�

13��tulajdonos,�üzemeltető�vagyonkezelő��
(vagy�a�kiválasztás�módjának)�megjelölése�

önkormányzat,�önkormányzati�intézmény�óvoda�

14��Az�üzembe�helyezésre�vonatkozó�adatok�
(várható�időpontja,�használatbavételi�engedély,�az�
üzembe�helyezéssel�belépő�többletkapacitás,�stb�)�
�próbaüzemeltetésre�vonatkozó�adatok�(kezdete,�
befejezése,�stb�)�

támogatási�szerződés�megkötését�követő�24�hónapon�
belül�

Melléklet a Közgyűlés 89/2012. (III.29.) határozatához

Célokmány

1��A�beruházó�megnevezése�és�címe:�
Érd�Megyei�Jogú�Város�önkormányzata
2030�Érd,�Alsó�utca�1-3�

2��A�beruházás�megnevezése,�jellege:�
– beruházás 
–�felújítás�
–�árubeszerzés
–�szolgáltatás�megrendelés�

„Nevelési intézmények fejlesztése” című�pályázaton�való�
indulás,�mely�fejlesztésnek�tárgya�a�Kincses Óvoda Ku-
tyavári Tagóvodája.�nyertesség�esetén:�
Szolgáltatás megrendelése:

– megvalósíthatósági tanulmány
– Tervezés
–�projektmenedzsment
–�Kivitelezés
–�Energiatanúsítvány�megszerzése
–�Könyvvizsgálat

Eszközbeszerzés

3��A�beruházás�célja�és�szükségességének�indoklása�

A�Kincses�Óvoda�Kutyavári�tagóvodájának�felújításának,�
korszerűsítésének,�kapacitásbővítésének�indokoltsága:
Az�egykori�épület�két�csoportos�óvodának�épült,�főző-
konyhával��legjelentősebb�bővítése�1977-ben�volt,�ma�hét�
csoporttal�működik��Az�egykori�bővítés�során�elkészült�új,�
3�szintes�épületszárny�állapota�kielégítő,�de�a�többször�bő-
vített�földszintes�szárny�jelentős�átalakításra�szorul��Kony-
hája�a�mai�gyakorlatnak�megfelelően�melegítő�konyhaként�
üzemel��Ezért�számos�helyisége�kihasználatlan��Az�átalakí-
tások�során�szellőzés�nélküli�belső�helyiségek�alakultak�ki��
több�egykori�külső�nyílászáró�belső,�megvilágítás�nélküli�
középfolyosóra�nyílik�

4��A�beruházás�elhelyezése�(a�telepítés,�a��területkije-
lölés�indokai,�a�területkészítéssel�kapcsolatos�felada-
tok,�a�funkcionális�és�üzemeltetői�igények,�stb�):�

A�bővítés�keretében�a�3�szintes�újabb�épületszárny�válto-
zatlanul�megmarad��A�földszintes�épületrészt�átalakítjuk,�és�
további�egy�szint�ráépítésével�bővítjük��A�bővítés�keretében�
új�csoportszobákat�kell�kialakítani�az�emeleten��
A�tervezés�során�vizsgálandó�az�orvosi�szoba,�logopédus,�
vezető�óvónői�szoba�megfelelő�elhelyezése�
Megoldandó�a�melegítő�konyha�és�a�csoportok�közötti�étel-
szállítás�megfelelően�elhelyezett�ételszállító�lift�telepítésével�

5��A�beruházás�műszaki�leírása,�a�választott�megoldá-
sok�indoklása�

A�megvalósíthatósági�tanulmány�és�az�épület�engedélyezé-
si�tervének�elkészültét�követően�kapunk�pontos�választ�a�
műszaki�megvalósításra�

6��A�becsült�költségek�részletes�bemutatása:
–�költségnemenkénti�bontásban,�éves�ütemezéssel�
(legalább:�előkészítési�költségek,�kapcsolódó�szolgál-
tatások,�árubeszerzés,�építési�költségek)
–�a�költségbecslés�módja�(tervezői��költségvetés,�műsza-
ki�értékbecslés,��előzetes�adásvételi�megállapodás,�stb�)��

A�megvalósíthatósági�tanulmány�és�az�épület�engedélyezé-
si�tervének�elkészültét�követően�kapunk�pontos�választ�a�
műszaki�megvalósításra
(Maximális�igényelhető�összeg:�200�000�000�ft��)
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Melléklet a Közgyűlés 89/2012. (III.29.) határozatához

Célokmány

1��A�beruházó�megnevezése�és�címe:�
Érd�Megyei�Jogú�Város�önkormányzata
2030�Érd,�Alsó�utca�1-3�

2��A�beruházás�megnevezése,�jellege:�
– beruházás 
–�felújítás�
–�árubeszerzés
–�szolgáltatás�megrendelés�

„Nevelési intézmények fejlesztése” című�pályázaton�való�
indulás,�mely�fejlesztésnek�tárgya�a�Kincses Óvoda Ku-
tyavári Tagóvodája.�nyertesség�esetén:�
Szolgáltatás megrendelése:

– megvalósíthatósági tanulmány
– Tervezés
–�projektmenedzsment
–�Kivitelezés
–�Energiatanúsítvány�megszerzése
–�Könyvvizsgálat

Eszközbeszerzés

3��A�beruházás�célja�és�szükségességének�indoklása�

A�szivárvány�Óvoda�Meseház�tagóvodájának�felújításának,�
korszerűsítésének,�kapacitásbővítésének�indokoltsága:
A�meglévő,�egykori�villa�épület�1952�óta�óvodaként�mű-
ködik��Alagsor�és�magas�fölszintes�kialakítású��Jelenleg�az�
alagsorban�kaptak�helyet�a�kiszolgáló�helyiségek:�melegítő�
konyha,�logopédia,�gyermekétkező,�és�gyermeköltöző��
Innen�külső,�fedett,�de�fűtetlen�lépcső�vezet�a�magasföld-
szintre��A�magasföldszinten�kialakított�négy�csoportszoba�
kicsi,�semmilyen�hatályos�szabálynak�nem�felel�meg��Az�
intézmény�nem�rendelkezik�orvosi�szobával,�torna�szobá-
val,�a�gyermekek�étkezése�és�öltözése�jelenleg�szükségmeg-
oldással�biztosított��Az�épület�többszörösen�átalakított,�
leromlott�állagú�

4��A�beruházás�elhelyezése�(a�telepítés,�a�területkije-
lölés�indokai,�a�területkészítéssel�kapcsolatos�felada-
tok,�a�funkcionális�és�üzemeltetői�igények,�stb�):�

Az�intézmény�a�13928,�13929,�13930�hrsz�-ú,�önkormány-
zati�tulajdonú�területeket�használja��A�HÉsz�szerint�az�
intézmény�Vt-2-es�besorolású�terület,�mely�50%�beépíthe-
tőséggel�lehetővé�teszi�a�bővítést��A�pályázat�megvalósítása�
során�betartandó�Magyar�szabványok�óvodával�szemben�
támasztott�minimum�feltételei�szükségessé�teszik�a�három�
telek�összevonását�

5��A�beruházás�műszaki�leírása,�a�választott�megoldá-
sok�indoklása�

Megvizsgálva�a�meglévő�épület�állapotát,�építészeti�adott-
ságait�és�állagát,�az�a�döntés�született,�hogy�a�jelenlegi�épü-
let�célszerűen�bontandó,�Az�új�épületben�7�db�60�m2-es�
csoportszoba�kerül�kialakításra�
A�tervezett�új�épületben�valamennyi�szükséges�funkció�
biztosítottá�válik

15��Az�üzemeltetés�feltételei,�költségei,�azok�
fedezetének�biztosítása��

Érd�Megyei�Jogú�Város�költségvetése

16��Építési�tevékenységgel�nem�járó�berendezés,��
gép-,�műszer-�és�járművásárlás�esetén:�géplista

nem�releváns

17��A�beruházás�gazdasági�értékelése�
(megtérülés�ideje)

Az�engedélyezési�szintű�tervek�elkészülte�után�számolható�

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2012. (III.29.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2012. március 29.

 T. mészáros andrás
  polgármester
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6��A�becsült�költségek�részletes�bemutatása:
–�költségnemenkénti�bontásban,�éves�ütemezéssel�
(legalább:�előkészítési�költségek,�kapcsolódó�szolgálta-
tások,�árubeszerzés,�építési�költségek)
–�a�költségbecslés�módja�(tervezői��költségvetés,�műsza-
ki�értékbecslés,��előzetes�adásvételi�megállapodás,�stb�)��

A�megvalósíthatósági�tanulmány�és�az�épület�engedélyezé-
si�tervének�elkészültét�követően�kapunk�pontos�választ��
a�műszaki�megvalósításra
(Maximális�igényelhető�összeg:�200�000�000�ft��)

7��A�beruházási�költségek�fedezete,�tervezett�
megoszlása:�
–�intézményi�költségvetés�
–�önkormányzati�költségvetés
–�központi�költségvetési�támogatás,�elkülönített��

állami�pénzalap,�decentralizált�támogatás�
–�egyéb�(átvett�pénzeszközök,�stb�):�

Európai�Uniós�forrás:�KMop-4�6�1-11�nevelési�intézmé-
nyek�fejlesztése�című�pályázati�konstrukció�95%-os�támo-
gatási�intenzitású�
maximális igényelhető összeg: 200 000 000 Ft. 
Ehhez kapcsolódó önerő: 52 445 235 Ft.

A�pályázati�kiírás�alapján�elszámolható�maximális�költségek:
�
Előkészítési�költség�(max��8%)�
–�pályázatírás,�ezenbelül�megvalósíthatósági�tanulmány�
elkészítése�(max�0,75%)�1�000�000�ft
–�tervdokumentáció�készítése
–�Közbeszerzés�költsége�max�(1%)�2�000�000�ft�
�
Megvalósítási�költségek:
–�projektmenedzsment�(max��2%)�4�000�000�ft�
–�Eszközbeszerzés�(max�20%)�40�000�000�ft�
–�Energiatanúsítvány�megszerzése�(max�0,3%)��150�000�ft
–�Műszaki�ellenőr,�tervezői�művezetés�ma�(max�1,5%)��
���3�000�000�ft
–�nyilvánosság�biztosítása�(max�0,5%)�500�000�ft
–�Könyvvizsgálat�(max�0,5%)�1�000�000�ft

8��A�szükséges�beszerzési�szerződések�felsorolása,��
a�kivitelező(k)/szállító(k)�kiválasztásának�módja,��
az�eljárás(ok)�megnevezése�(tenderstratégia)

–�A�közbeszerzésekről�szóló�2011��évi�CVIII��törvény�
(Kbt�)
–�A�közbeszerzési�értékhatárt�el�nem�érő�beszerzések�
lebonyolításának�szabályairól�szóló�1/2009��számú�polgár-
mesteri�utasítás�

9��Kapcsolódó�beruházások�szükségességének�rövid�
leírása�és�költségkalkulációja�

A�bővítés�mértékéhez�előírt�játszóudvar�kialakítása

10��A�megvalósítás�jogi�feltételei�(pl��kisajátítás,��
telekalakítás,�szükséges�hatósági�engedélyek�stb�)�

önkormányzati�saját�ingatlan��Az�épületbővítés�engedély-
köteles�tevékenység�
A�13928,�13929,�13930�hrsz�-ú,�önkormányzati�tulajdonú�
telkek�összevonása�szükséges�

11��A�beruházáshoz�szükséges�megalapozó�tanulmá-
nyok,�tervek,�előzetes�megállapodások,�stb��felsorolá-
sa,�külön�feltüntetve�azokat�az�előkészítéshez�szüksé-
ges�feladatokat�és�az�előkészítés�költségeit,�amelyekre�
a�célokmány�engedélyt�ad

A�beruházáshoz�szükséges�előkészítés:
–�pályázatírás�2�500�000�ft�értékben,�melyből�1�000�000�
ft�a�megvalósíthatósági�tanulmány�készítése�
–�tervdokumentáció�készítése�3�900�000�ft
–�Közbeszerzési�költség�500�000�ft�

12��Alapközművek�helyzete,�a�beruházás�
várható�hatása�az�infrastruktúra�terhelésére��

Vízvezeték,�ElMŰ�vezeték,�gázvezeték,�csatorna���
Az�engedélyezési�tervdokumentáció�elkészülte�után��
kapunk�pontos�adatot�a�teljes�infrastruktúra�terhelésére�

13��tulajdonos,�üzemeltető�vagyonkezelő��
(vagy�a�kiválasztás�módjának)�megjelölése�

önkormányzat,�önkormányzati�intézmény�óvoda�

14��Az�üzembe�helyezésre�vonatkozó�adatok�
(várható�időpontja,�használatbavételi�engedély,�az�
üzembe�helyezéssel�belépő�többletkapacitás,�stb�)�
�próbaüzemeltetésre�vonatkozó�adatok�(kezdete,�
befejezése,�stb�)�

támogatási�szerződés�megkötését�követő�24�hónapon�
belül�

15��Az�üzemeltetés�feltételei,�költségei,�azok�
fedezetének�biztosítása��

Érd�Megyei�Jogú�Város�költségvetése

16��Építési�tevékenységgel�nem�járó�berendezés,��
gép-,�műszer-�és�járművásárlás�esetén:�géplista

nem�releváns

17��A�beruházás�gazdasági�értékelése�
(megtérülés�ideje)

Az�engedélyezési�szintű�tervek�elkészülte�után�számolható�

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2012. (III.29.) határozatával jóváhagyta.

Érd, 2012. március 29.

 T. mészáros andrás
  polgármester
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Melléklet a Közgyűlés 93/2012. (III.29-) határozatához

Célokmány

1��A�beruházó�megnevezése�és�címe:�
Érd�Megyei�Jogú�Város�önkormányzata
2030�Érd,�Alsó�utca�1-3�

2��A�beruházás�megnevezése,�jellege:�
–�beruházás�
–�felújítás�
–�árubeszerzés
–�szolgáltatás�megrendelés�

„Érd�Megyei�Jogú�Város�vízellátási�rendszerének�rekonstrukciója�az�ellátásbiztonság�
javítása�érdekében”�című,�sH/3/32�számú�projekt�keretében�megvalósuló�beruházás�
(rekonstrukció)��továbbá�a�beruházáshoz�kapcsolódó�szolgáltatás megrendelés az 
alábbi tárgyakban:
–�közbeszerzés�(hivatalos�közbeszerzési�tanácsadó)�biztosítása
–�tervezés
–�projektmenedzsment�biztosítása
–�független�könyvvizsgáló�biztosítása
–�független�pr�szakértő�biztosítása
–�független�mérnök-műszaki�ellenőr�biztosítása��

3��A�beruházás�célja�és�szükségessé-
gének�indoklása�

Érd�Város�vízellátás�biztonságának�növelését�célzó�intézkedések�megtétele,�amely�bizto-
sítja,�hogy�a�város�lakóinak�megfelelő�mennyiségű�és�minőségű�ivóvíz�álljon�rendelkezé-
sére�
Ezen�belül:
•�Vízellátás�biztonságának�növelése
•�Elavult�vízellátási�infrastruktúra�felszámolása
•�üzemeltetési�költség�csökkentése�
Érd�Megyei�Jogú�Város�vízellátását�elsősorban�a�fővárosi�Vízművek�Csepel-szigeti�víz-
bázisa,�valamint�kisebb�részben�saját�mélyfúrású�kutak�biztosítják��A�vízellátó�hálózat�
4�nagy�nyomászónára�oszlik��Az�ivóvizet�a�duna-parti�átadási�ponttól�töltővezetéken�
továbbítják�a�nyomásövezetek�határán�elhelyezett�tárolómedencékhez��A�dunaparti�
átadási�pont�és�a�Mecsek�utcai�víztározó�medencéket,�melyek�kapacitása�5000�m3,�egy,�a�
80-as�évek�közepén�épült�600�mm-es�átmérőjű�azbesztcement�anyagú�töltővezeték�köti�
össze��A�közel�70�000�fős�érdi�lakosságon�túl�ez�a�vezeték�további�6�környező�település�
(diósd,�tárnok,�sóskút,�törökbálint,�pusztazámor,�Biatorbágy)�vízellátását�biztosítja,�
mely�összesen�mintegy�115�000�embert�jelent��
fentiekből�következik,�hogy�a�600-as�töltővezeték�a�vízellátó�rendszer�alapját�képezi�
napi�15�000�m3�szállítókapacitással,�ezért�ennek�jó�műszaki�állapota�elengedhetetlenül�
szükséges�a�megfelelő�vízellátás�biztosításához�
A�600-as�átmérőjű�töltővezeték�építésekor�az�alkalmazott�műszaki�megoldások�nem�
voltak�megfelelőek,�az�akkori�kivitelező�nem�fordított�nagy�gondot�a�kivitelezésre��Az�
említett�szakaszokon�nagyon�sok�csőtörés,�és�rengeteg�javítás�vált�szükségessé�az�elmúlt�
években��2003-ban�jelentős�vízhiány�mutatkozott�a�rendszeren,�amellyel�a�média�is�ki-
emelten�foglalkozott��2007��nyarán�pedig�10�napos�locsolási�tilalmat�kellett�bevezetni��A�
projektterületen�a�feldolgozott�hibastatisztikák�szerint�kb��18�db�meghibásodás�történik�
Érd�város�és�a�környező�d-ny-i�agglomeráció�az�ország�legdinamikusabban�fejlődő�
régiója,�mind�a�fővárosból�kitelepülő�lakosság,�mind�az�itt�letelepedő�ipar�a�vízigények�
dinamikus�növekedését�okozza��
Az�érdi�vízellátó�hálózat,�mely�a�70-es�években�épült,�a�fenti�igényeket�csak�nehezen�
tudja�követni��Az�elavult�vízellátási�infrastruktúra�felszámolásával,�a�szükséges�rekonst-
rukciók�és�csőcserék�elvégzésével,�valamint�az�üzemirányító�rendszer�korszerűsítésével�
az�üzemzavarok�számának�csökkentése,�az�üzemeltetési�színvonal�növelése�érhető�el,�az�
energia�költségek,�és�ezáltal�az�üzemeltetési�költségek�csökkentése�mellett,�amely�beavat-
kozások�révén�a�város�vízellátási�rendszere�a�folyamatosan�növekvő�igényeket,�minőségi-
leg�és�mennyiségileg�is�biztosítani�tudja��

4��A�beruházás�elhelyezése�(a�telepí-
tés,�a�területkijelölés�indokai,�a�terü-
letkészítéssel�kapcsolatos�feladatok,�a�
funkcionális�és�üzemeltetői�igények,�
stb�):�

–�dn�600�azbesztcement�vezeték�dunaparti�Vízműtelep�és�a�6-os�főközlekedési�út�kö-
zötti�szakasza��~�2,2�km�hosszban

–�dn�600-as�azbesztcement�vezeték�6-os�és�7-es�főközlekedési�út�közötti�szakasza�~�2,5�
km�hosszban�

–�dn�600-as�vezeték�csőbéleléssel�a�7-es�főközlekedési�út�és�az�ürmös�utca�között,�~�1,4�
km�hosszban

–�Kutyavári�út�dn�200-as�és�dn�100-as�azbesztcement�vezetékei�942�fm�hosszban�
–�ürmös�utca�dn�150-es�azbesztcement�vezetéke�720�fm�hosszban
–�Mecset�utca�dn�200-as�azbesztcement�vezetéke�519�fm�hosszban
–�széchenyi�tér�és�kapcsolódó�utcák�dn�80-as�azbesztcement�vezetékei�500�fm�hosszban
–�dunaparti�Vízműtelep�

5��A�beruházás�műszaki�leírása,�a�
választott�megoldások�indoklása

1. projekt-elem: dn�600�azbesztcement�vezeték�dunaparti�Vízműtelep�és�a�6-os�
főközlekedési�út�közötti�szakaszának�kiváltása�a�meglévő�vezeték�melletti�nyomvona-
lon,�~�2,2�km�hosszban

2. projekt-elem: dn�600-as�azbesztcement�vezeték�6-os�és�7-es�főközlekedési�út�
közötti�szakaszának�kiváltása�a�meglévő�vezeték�melletti�nyomvonalon,�~�2,5�km�
hosszban�dn�600-as�KpE�nyomócsőre

3. projekt-elem:�dn�600-as�vezeték�kitakarás�nélküli�un��„no�dig”�technológiával�tör-
ténő�felújítása�csőbéleléssel�a�7-es�főközlekedési�út�és�az�ürmös�utca�között,�~�1,4�km�
hosszban
4. projekt-elem: Vízhálózatok�rekonstrukciója�teljes�pályás�burkolat�helyreállítással,�
csomópontok�felújításával:
4�1�Kutyavári�út�dn�200-as�és�dn�100-as�azbesztcement�vezetékeinek�kiváltása�KpE�
vezetékre�942�fm�hosszban,��
a�dn�100-as�vezeték�dn�200-as�vezetékre�való�felbővítésével�
4�2��ürmös�utca�dn�150-es�azbesztcement�vezetékének�kiváltása�és�dn�150-es�KpE�
vezetékre�való�felbővítése�720�fm�hosszban
4�3��Mecset�utca�dn�200-as�azbesztcement�vezetékének�kiváltása�KpE�vezetékre�519�
fm�hosszban
4�4�széchenyi�tér�és�kapcsolódó�utcák�dn�80-as�azbesztcement�vezetékeinek�kiváltá-
sa�dn�150-es�KpE�vezetékre�500�fm�hosszban
4.4�széchenyi�tér�és�kapcsolódó�utcák�dn�80-as�azbesztcement�vezetékeinek�kiváltá-
sa�dn�150-es�KpE�vezetékre�500�fm�hosszban
5. projekt-elem: Vízellátó-hálózat�új�üzemirányító�rendszerének�kialakítása,�a�meg-
lévő�rendszer�komplett�felújításával,�fejlesztésével��A�projekt-elem�keretében�tervezett�
fejlesztések�megvalósítását�az�alábbi�résztevékenységek�biztosítják�
5�1��üzemirányítás�és�automatizálás�fejlesztése,�aktív�nyomás�management��
Javasolt�fejlesztések:
–�üzemirányító�szoftver�és�hardver�beszerzése
–�alközpontokba�szoftver�és�hardver�csere
perifériáknál�a�mérési�feltételek�megteremtése�és�adatrögzítő�berendezések�telepítése
–�az�eddig�kizárólag�UrH�rendszeren�alapuló�adatbevitel�kiterjesztése�Gprs�adat-
bevitelre
5�2��dunaparti�Vízműtelep�szivattyúinak�frekvenciaváltós�vezérlése�
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12��Alapközművek�helyzete,�a�beru-
házás�várható�hatása�az�infrastruktú-
ra�terhelésére��

A�projekt�keretében�tervezett�tevékenységek�megvalósulásával�Érd�MJV�vízellátási�rend-
szere�mind�mennyiségi,�mind�minőségi�vonatkozásban�biztonságosabbá�válik,�a�szolgálta-
tás�üzemeltetési�színvonala�jelentősen�javul��A�vízellátás�szempontjából�stratégiai�jelentő-
ségű�600-as�vezeték�megújítása,�rekonstrukciója�révén�Érd�mellett�további�6�településen�
is�javul�a�vízellátási�rendszer�biztonsága,�amely�révén�a�projekt�hatása�közel�115�000�fős�
lakosságot�érint��
A�jelenlegi�és�a�távlati�vízigényeket�teljesíteni�képes,�a�kor�követelményeinek�megfelelő�
minőségű�infrastruktúra�(vezetékhálózat�és�üzemirányító�rendszer)�biztosításával�javulnak�
a�beruházással�érintett�területek�lakóinak�életkörülményei,�nő�a�lakossági�elégedettség,�
ezáltal�erősödik�város�és�környezetének�népességmegtartó�és�népességvonzó�képessége��
A�beruházások�eredményeként�csökken�a�vízellátási�rendszerben�bekövetkező�üzemza-
varok,�meghibásodások,�szivárgások,�csőtörések�száma,�amely�működési�és�üzemeltetési�
költségekben
megtakarítást�eredményez,�egyrészt�a�karbantartási�és�energia�költségek�csökkenése,�
másrészt�pedig�a�hálózati�vízveszteség�csökkenéséből�eredően��
A�szükséges�vezetékszakaszok�rekonstrukciójával�és�újjáépítésével,�a�csőátmérők�nö-
velésével,�valamint�az�aktív�nyomásmenedzsment�tevékenységgel�a�rendszerben�egyen�
letesebb�nyomásviszonyok�biztosíthatók,�csökkenthető��a�fogyasztók�számára�kedve-
zőtlen�nyomásingadozások�száma�és�mértéke��(Különösen�jelentős�ez�a�város�magasan�
fekvő�pontjain,�ahol�a�nyári�időszakban�a�nyomásingadozások�következtében�korábban�
locsolási�tilalmat,�illetőleg�vízkorlátozást�kellett�bevezetni�)�Az�egyenletesebb,�jelentő-
sebb�kilengésektől�mentes�nyomásviszonyok�biztosítása�a�vezetékrendszer,�és�a�hálózati�
berendezések�kíméletesebb�igénybevételét,�ezáltal�élettartamának�növelését�is�lehetővé�
teszi�
Az�új�üzemirányító�rendszer�kiépítésével�az�összetett�rendszer�a�jelenlegihez�képest�jobban�
kézben�tartható,�gyorsabb�reagálási�időt�tesz�lehetővé,�kisebb�hálózati�veszteségek�mellett��
(Amíg�korábban�az�üzemeltető�a�hibát�sokszor�csak�akkor�tudta�észlelni,�ha�az�a�felszínen�
is�jelentkezett,�addig�az�új�üzemirányító�rendszer�kiépítésével�a�hiba�azonosítása�korábban�
észlelhetővé�válik�)

13��tulajdonos,�üzemeltető�vagyon-
kezelő�(vagy�a�kiválasztás�módjának)�
megjelölése�

A�vízellátó�rendszer�része�az�Érd�és�térsége�regionális�Vízműnek,�melynek�üze-
meltetését�az�önkormányzattal�kötött�hosszú�távú�üzemeltetési�szerződés�alapján�az�
Érd�és�térsége�Vízmű�Kft��(ÉtV�kft�)�biztosítja�jelenleg�és�a�projekt�megvalósulását�
követően�is��

14��Az�üzembe�helyezésre�vonatkozó�
adatok�(várható�időpontja,�használat-
bavételi�engedély,�az�üzembe�helye-
zéssel�belépő�többletkapacitás,�stb�)�
�próbaüzemeltetésre�vonatkozó�ada-
tok�(kezdete,�befejezése,�stb�)�

2013��szeptember�–�október�

15��Az�üzemeltetés�feltételei,�költsé-
gei,�azok��fedezetének�biztosítása�

A�projekt�2010-ben�készült�megvalósíthatósági�tanulmányában�foglaltak�szerint:
Az� üzemeltetési� költségek� meghatározása� során� figyelembe� vettük,� hogy� a� projekt�
megvalósulása� esetén� az� energiaköltségekben� csökkenés� várható�� Az� érintett� sza-
kaszon� a� csőtörések� számának� várható� csökkenése� szintén� működési� költség� meg-
takarítást� eredményez�� A� kevesebb� csőtörés� a� karbantartási� költségek� csökkenését�
eredményezi�� A� projekt� esetén� a� hálózatból� kevesebb� víz� fog� elfolyni,� ami� a� kevesebb�
vásárolt� ivóvíz� mennyisége� miatt� szintén� üzemeltetési� költség� megtakarítást� jelent�
Az�energia�költségek�csökkenése�az�üzemeltetés�fajlagos�változó�költségeit�csökkenti�
0,64�ft/m3�–rel��Így�a�projekt�előtti�81,66�ft/m3�fajlagos�változó�költség�82,3�ft/m3�-re�
csökken�
Az�elfolyó�vízmennyiség�csökkenésének�és�a�karbantartási�költségek�várható�értékének�
csökkenése�az�üzemeltetés�állandó�költségeit�csökkenti�évi�6,9�millió�forinttal��Ennek�
fajlagos�értéke�2,33�ft/m3��

6��A�becsült�költségek�részletes�bemu-
tatása:
–�költségnemenkénti�bontásban,�éves�
ütemezéssel�(legalább:�előkészítési�
költségek,�kapcsolódó�szolgáltatások,�
árubeszerzés,�építési�költségek)
–�a�költségbecslés�módja�(tervezői��
költségvetés,�műszaki�értékbecslés,��
előzetes�adásvételi�megállapodás,�stb�)��

A�becsült�költségek�részletes�bemutatása�a�projekt�végrehajtási�megállapodásában�
rögzített�204,59�HUf/CHf�átváltási�árfolyammal�számolva:
–�közbeszerzés�(hivatalos�közbeszerzési�tanácsadó)�biztosítása:�4�459�653�HUf
–�tervezés:�53�070�646�HUf
–�projektmenedzsment�és�független�könyvvizsgáló�biztosítása:�20�459�000�HUf
–�független�pr�szakértő�biztosítása:�4�091�800�HUf
–�független�mérnök-műszaki�ellenőr�biztosítása:��

22�298�673�HUf
–�kivitelezés,�ideértve�az�új�üzemirányító�rendszer�kialakítását�is:�1�265�646�115�HUf
–�tartalék:�31�006�637�HUf�
A�projekt�sH/3/32�számú�végrehajtási�megállapodásának�II��Mellékletét�képező�
projekt�Megállapodás�1��melléklete�

7��A�beruházási�költségek�fedezete,�
tervezett�megoszlása:�
–�intézményi�költségvetés�
–�önkormányzati�költségvetés
–�központi�költségvetési�támogatás,�

elkülönített��
állami�pénzalap,�decentralizált�
támogatás�

–�egyéb�(átvett�pénzeszközök,�stb�):�

A�projekt�sH/3/32�számú�végrehajtási�megállapodásának�4��cikkében�foglaltakkal�
összhangban:
–�önkormányzati�önrész:�210�154�848�HUf
–�a�svájci�donor�állam�által�biztosított�hozzájárulás:��
1�190�877�472�HUf�

8��A�szükséges�beszerzési�szerző-
dések�felsorolása,�a�kivitelező(k)/
szállító(k)�kiválasztásának�módja,�az�
eljárás(ok)�megnevezése�(tenderstra-
tégia)

–�közbeszerzés�(hivatalos�közbeszerzési�tanácsadó)�biztosítása:�közbeszerzési�érték-
határ�alatti�eljárás

–�tervezés:�közösségi�rezsim,�nyílt�közbeszerzési�eljárás
–�projektmenedzsment�biztosítása:�nemzeti�rezsim,�egyszerű�közbeszerzési�eljárás
–�független�könyvvizsgáló�biztosítása:�közbeszerzési�értékhatár�alatti�eljárás
–�független�pr�szakértő�biztosítása:�közbeszerzési�értékhatár�alatti�eljárás��
–�független�mérnök-műszaki�ellenőr�biztosítása:�nemzeti�rezsim,�egyszerű�közbeszer-

zési�eljárás
–�kivitelezés�(két�rész):�közösségi�rezsim,�nyílt�közbeszerzési�eljárás�

9��Kapcsolódó�beruházások�szüksé-
gességének�rövid�leírása�és�költség-
kalkulációja�

nem�releváns�

10��A�megvalósítás�jogi�feltételei�(pl��
kisajátítás,�telekalakítás,�szükséges�
hatósági�engedélyek�stb�)�

Az�1986-ban�létesítési�engedély�alapján�megvalósult,�meglévő,�üzemeltetési�engedély-
lyel�rendelkező�Ø�600�mm-es�ac�nyomócső�fennmaradási�engedélyének�megszerzése�

11��A�beruházáshoz�szükséges�
megalapozó�tanulmányok,�tervek,�
előzetes�megállapodások,�stb��felso-
rolása,�külön�feltüntetve�azokat�az�
előkészítéshez�szükséges�feladatokat�
és�az�előkészítés�költségeit,�amelyekre�
a�célokmány�engedélyt�ad

A�projektmegvalósítás�jelen�fázisában�már�nem�releváns�
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16��Építési�tevékenységgel�nem�járó�
berendezés,�gép-,�műszer-�és�jármű-
vásárlás�esetén:�géplista

szükséges�az�üzemirányítási�rendszer�komplett�felújítása�a�diszpécserközpont,�az�
alközpontok,�a�perifériák,�adatbeviteli�berendezések�cseréjével�
Javasolt�fejlesztések:
•�üzemirányító�szoftver�és�hardver�beszerzése
•�alközpontokba�szoftver�és�hardver�csere
•�perifériáknál�a�mérési�feltételek�megteremtése�és�adatrögzítő�berendezések�telepítése
•�az�eddig�kizárólag�UrH�rendszeren�alapuló�adatbevitel�kiterjesztése�Gprs�adatbe-

vitelre�

17��A�beruházás�gazdasági�értékelése�
(megtérülés�ideje)

Működési�cash-flow�az�üzemeltetőnél:
Az�üzemeltetőnél�a�projekt�eredményeként�üzemeltetési�költségcsökkenés�jelentkezik��
Ezt�azonban�a�megállapodás�értelmében�nem�könyvelheti�el�haszonként,�hanem�ezzel�
a�díjat�kell�csökkenteni�
A�bérleti�díj�befizetési�kötelezettsége�viszont�megnő�az�üzemeltetőnek��Így�a�díjakba�
beépített�amortizációs�költség�miatti�bevétel�növekedés�az�önkormányzatnál�elkülöní-
tett�forrásként�szolgálja�a�jövőben�szükséges�pótlásokat��
Működési�cash-flow�az�önkormányzatnál:
A�bérleti�díj�növekedését�az�önkormányzat�a�Vízügyi�Alapon�keresztül�csak�a�vízága-
zat�pótlására�használja��A�projekt�által�létrehozott�eszközök�pótlás�az�önkormányzat�
feladata��

Záradék: Érd megyei Jogú Város Közgyűlése a 93/2012. (III.29.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2012. március 29.

 T. mészáros andrás
  polgármester
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