TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(módosításokkal egységes szerkezetben)
amely létrejött a jelen megállapodást aláíró települési önkormányzatok képviselő-testületei (a
továbbiakban: önkormányzatok) között az alábbiak szerint:
I.
fejezet
Általános rendelkezések
1. A 4. pontban felsorolt önkormányzatok Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.§-a alapján, abból a célból, hogy A
Nemzeti Szennyvíz-elhelyezési Programon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei program
megvalósítása érdekében kialakított agglomerációk beruházási csoportokba sorolása alapján
az önkormányzatok tervezett szennyvíz közműfejlesztéseit egy beruházási ütemben, közös
beruházásként valósítsák meg, és ehhez közösen biztosítsák a beruházás előkészítésének és
megvalósításának forrásait, jelen megállapodással (a továbbiakban: Megállapodás) jogi
személyiségű társulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre.
2. A Társulás neve: Ecsedi-láp Viziközmű Beruházási Társulás
3. A Társulás székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád u.32.
4. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
a) Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u.32.,
képviseli: Kovács Lajos polgármester
b) Mérk Nagyközség Önkormányzata, 4352 Mérk, Hunyadi u.45.,
képviseli: Müller Istvánné polgármester
c) Fábiánháza Község Önkormányzata, 4354 Fábiánháza, Kossuth u.25/A.,
képviseli: Gyarmati Endre polgármester
d) Tiborszállás Község Önkormányzata, 4353 Tiborszállás, Dózsa Gy.u.17.,
képviseli: Csaholczi Gusztáv polgármester
e) Vállaj Község Önkormányzata, 4351 Vállaj, Szabadság tér 6.,
képviseli: Vilmos István polgármester
5. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
a)
b)
c)
d)
e)

Nagyecsed: 6778
Mérk: 2263
Fábiánháza: 1853
Tiborszállás: 1065
Vállaj: 1013

6. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
7. A Társulás időtartama: a Társulásban résztvevő önkormányzatok a Társulást határozatlan
időre hozzák létre.

8. A Társulás jogállása: A Társulás az Mötv. 87. § alapján jogi személyiséggel rendelkező
társulás, amely önállóan rendelkezik vagyoni jogokkal és vállalhat kötelezettségeket. A
Társulás az Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön
létre. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen szerződésben
meghatározottak szerint látja el az Ávr.-ben foglaltak figyelembevételével.
9. A Társulás tagjainak a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízott neve és
székhelye: Nagyecsed Város Önkormányzata, 4355 Nagyecsed, Árpád u.32. (a továbbiakban:
Gesztor).
II.
fejezet
A Társulás célja, a Társulás által ellátandó feladatok
1. Az önkormányzatok a társulás útján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 12. § 11. pontjában szabályozott helyi
környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, valamint a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott,
a helyi vízi közüzemi tevékenység fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos
koncepciójával és a jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - tervek kialakítása és
végrehajtása, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés b)
pontjában szabályozott szennyvízelvezetés önkormányzati közszolgáltatásra irányuló
közfeladatát látják el.
2.
A Társulás alaptevékenységét az államháztartási szakágazati és szakfeladat rend
szerint végzi.
A Társulás alaptevékenysége szakágazati besorolás szerint:
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése.
A Társulás alaptevékenysége szakfeladat szerint:
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100 Vízilétesítmény építése
A Társulás által megvalósítandó konkrét beruházás tartalmát a 1. melléklet tartalmazza.
3. A beruházás előkészítési feladatai:
3.1. A Társulás működéséhez szükséges személyi, munkaszervezeti, pénzügyi, jogi, technikai
és adminisztrációs feltételek megteremtése, a munkaszervezeti, illetve menedzseri
feladatok ellátása érdekében projektcég létrehozása).
3.2. A még hiányzó tervezési, engedélyezési feladatok elvégzése.
3.3. EU források iránti támogatási pályázat elkészítése és beterjesztése.
3.4. A beruházási források saját erő részéhez szükséges eljárások lefolytatása keretében:
a) az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulása érdekében viziközmű társulatok
szervezése,
b) beruházási hitel felvétele iránti közbeszerzési eljárás lefolytatása,
c) kötvénykibocsátás,
d) üzemeltetői forrás bevonása koncesszió vagy egyéb pénzügyi konstrukció útján.
3.5. Kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezési
szerződés megkötése.

3.6. A kivitelezésben közreműködő egyéb szervezetek kiválasztására irányuló közbeszerzési
vagy más, jogszabály szerinti eljárások lefolytatása és a szükséges szerződések
megkötése (mérnöki feladatra, műszaki ellenőrzésre, pénzügyi lebonyolítóra, számviteli
feladatra, stb.).
3.7. Az előkészítési szakasz finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi elszámolás.
4. A beruházás kivitelezésével kapcsolatos feladatok:
4.1. A beruházás megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése, az önkormányzatok
rendszeres tájékoztatása,
4.2. Az igazolt teljesítések alapján a kivitelezői számlák kiegyenlítése a kapcsolódó
pénzügyi elszámolásokkal,
4.3. A beruházói oldalon felmerülő esetleges problémák, akadályok értékelése, az
elhárításuk érdekében szükséges intézkedések megtétele,
4.4. A kivitelező készrejelentése alapján próbaüzemek, műszaki átadás-átvétel lebonyolítása.
5. A beruházás műszaki befejezése utáni feladatok:
5.1. Részvétel az EU támogatás felhasználási ellenőrzési eljárásában, támogatási szerződés
szerint.
5.2. A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése, ennek keretében:
a) az önkormányzatok külön tulajdonába kerülő vagyonhányad átadása, egyes
önkormányzatok közös tulajdonába kerülő vagyonhányad tulajdoni hányad szerinti
átadása,
b) a vagyonjogi rendezésnek megfelelő számviteli aktiválás,
c) üzemeltetésre történő fizikai átadás-átvétel,
d) a beruházás befejezése után a Társulás vagyonának a társulás tagjai közötti felosztása.
A vagyonmegosztás módja a vagyon természetben történő tulajdonba adása az
önkormányzatok részére, a 2. mellékletben rögzített költségviselési elvek és arányok
alapján. A Társulás által felvett hitelek még ki nem egyenlített részét és a Társulás
egyéb kötelezettségeit az önkormányzatok olyan mértékben és arányban veszik át,
ahogyan a Társulás hitelfelvételéhez készfizető kezességet vállaltak. A
vagyonmegosztást a tagok valamennyi tag által jóváhagyott, az elszámolásokat
részletező okiratban rögzítik.
5.3. A beruházással kapcsolatos végleges és teljes körű pénzügyi elszámolás, EU támogatási
szerződéseknek megfelelően.
5.4. Az önkormányzatok a Megállapodás elfogadásával kötelezettséget vállalnak, hogy a
beruházási saját erő biztosítása érdekében a Társulás által az önkormányzatok
kezességvállalása mellett felvett bankhitelt a beruházás megvalósítása, a társulás
megszűnése utáni időszakban az őket terhelő arányban jogutódként törleszteni fogják.
5.5. A díjképzés alapját az amortizáció kötelező elszámolása, az üzemeltetési költségek,
valamint a felvételre kerülő beruházási hitel tőke- és kamat terhének teljes körű fedezete
alapján kell kalkulálni. Az üzemeltetési költséget az infláció mértékével indexálni
szükséges a 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint. Az
önkormányzatok eltérő díjat állapíthatnak meg egymástól, de a beruházási költség jelen
pont szerint számítandó fedezetét a Megállapodás 2. mellékletében megállapított
arányok szerint biztosítani kell.

III. fejezet
A Társulás szervezete, működése
1.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok
képviselő-testületei által delegált tagok összességéből áll.
2.
A Társulás valamennyi tagja egy tagot  aki a társult Önkormányzat mindenkori
polgármestere,  delegál a Társulási Tanácsba. Az egyes tagok az 3. mellékletben
meghatározott arányában rendelkeznek szavazati joggal. A Társulás tagja az általa delegált
képviselőt visszahívhatja. A Társulás tagjai által delegált képviselő képviseleti megbízatása a
delegáló önkormányzatnál betöltött tisztségének, illetőleg megbízatásának megszűnéséig tart.
3. A Társulási Tanács határozattal dönt a Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai
által átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott feladat- és
hatáskörben.
4. A Társulási Tanács hatáskörébe tartozik:
a) döntés minden olyan – a program célok megvalósításán kívül – jogügylet
megkötéséről, amelyben a Társulás építési beruházás megvalósítására, kivitelezésére
vállal pénzügyi kötelezettséget. E pont alkalmazása során a Társulási Tanács
kizárólagos hatáskörébe azok a szerződések tartoznak, amelyek a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvényben szereplő értékhatárok túllépését önmagukban
megvalósítják,
b) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, a Pénzügyi Bizottság tagjainak a
megválasztása, visszahívása,
c) a Társulás részletes működési rendjét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat
elfogadása,
d) a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapítása azzal, hogy amennyiben a
határozat jelen szerződés módosítását teszi szükségessé, a határozat a társulásban részt
vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével lép
hatályba,
e) a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása,
f) a Társulás Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása,
g) a Megállapodás módosításának, megszüntetésének kezdeményezése a tag
önkormányzat kezdeményezésén túl,
h) a Társuláshoz történő csatlakozás és kizárás kérdésében való döntés.
5. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente három alkalommal kell
összehívni. A Társulási Tanács ülését minden esetben össze kell hívni, amennyiben a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét elérő tag az ülés összehívását
kezdeményezi. Ebben az esetben a kezdeményező tagoknak meg kell jelölniük az ülés
összehívásának indokát, és a tervezett napirendi javaslatot.
6. A Társulási Tanács ülését az ülés napját legalább 5 nappal megelőzően a Társulási Tanács
elnöke – akadályoztatása esetén az alelnök- hívja össze írásban. Ha az elnök vagy az alelnök
egyidejűleg akadályoztatott, az ülést a korelnök hívja össze. A meghívó tartalmazza:
a) az ülés helyét, időpontját,
b) a javasolt napirendeket,
c) a napirendek előterjesztőit,
d) a tervezett napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak megjelölését.

A meghívót az ülést összehívó írja alá. A meghívóhoz csatolni kell az írásbeli
előterjesztéseket.
7. Az előterjesztéseket -kivéve a döntést nem igénylő tájékoztatást- írásban kell a Társulási
Tanács elé terjeszteni. Azokat az előterjesztéseket, amelyek a 6. pontban említett határidőn
belül nem készíthetők el, lehetőség szerint ugyancsak írásban kell rögzíteni, és azokat
legkésőbb az ülés kezdetéig a tagok rendelkezésére kell bocsátani (kiosztásos anyag).
8. A Társulási Tanács ülését az elnök – akadályoztatása esetén az alelnök- vezeti. Ha az elnök
és az alelnök egyidejűleg akadályoztatva van, az ülést a korelnök vezeti. Az ülés vezetője:
a) jelenléti ív alapján számszerűen megállapítja az ülés határozatképességét,
b) megnyitja az ülést, ha az határozatképes,
c) javaslatot tesz az ülésen jelenlévő tagok közül 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítőre,
d) javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira,
e) tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat,
f) lezárja a vitát,
g) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
h) megállapítja a szavazás eredményét, és kihírdeti a döntést,
i) biztosítja az ülés rendjét,
j) szünetet rendelhet el,
k) a napirendek megtárgyalásának végén bezárja az ülést.
9. A tagok bármelyike javasolhatja a napirendi pont megtárgyalását, elhagyását, elnapolását,
melyről a Társulási Tanács vita nélkül határoz. Az erre irányuló javaslatot a napirendek
meghatározásáról szóló döntés előtt kell előterjeszteni.
10. A napirendi pont tárgyalása során az ülés vezetője:
a) biztosítja, hogy a napirendi pontok előadói az írásbeli előterjesztéseket
kiegészíthessék,
b) biztosítja, hogy a tagok, illetve a tárgyalt napirendhez tanácskozási joggal
meghívottak kérdést tehessenek fel,
c) vitára bocsátja az előterjesztést,
d) biztosítja a módosító javaslatok megtételét,
e) lehetőséget biztosít arra, hogy a napirendi pont előadója válaszoljon a feltett
kérdésekre, és a vitában elhangzottakra észrevételt tegyen,
f) lezárja a napirend vitáját,
g) összefoglalja a vitában elhangzottakat, ismerteti a módosító javaslatokat,
h) szavazást rendel el a módosító javaslatokról,
i) szavazást rendel el a döntési javaslat egészéről,
j) ismerteti a szavazás eredményét, és kihírdeti a döntést.
11. Az ülés vezetője biztosítja az ülés rendjét, melynek keretében:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz nem
illő, méltatlan magatartást tanúsít, vagy az ülés rendjét egyéb módon zavarja,
b) ismétlődő rendzavarás esetén megvonhatja a szót a hozzászólótól,
c) a tag kivételével kizárja az ülésről a rendbontót, ha az a)-b) pontokban foglalt
intézkedései eredménytelenek.
Az ülés vezetőjének a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

12. A Társulási Tanács határozatképes, ha a 2. pont alapján meghatározott szavazati joggal
rendelkező tagok, vagy azok szabályszerűen meghatalmazott helyettes képviselője által
képviselt szavazatok több mint fele az ülésen jelen van. A határozatképességet az ülésvezető
az ülés egész időtartama alatt köteles és jogosult vizsgálni. Erre bármely tag felhívhatja az
ülésvezető figyelmét az ülés ideje alatt. A határozatképtelen ülést megnyitni nem lehet,
helyette az ülést 8 napon belül ugyanazon napirendi pontokkal össze kell hívni. Ha az ülés a
megnyitását követően válik határozatképtelenné, az ülés vezetője legfeljebb 15 perces
szünetet rendel el. Ennek eredménytelen eltelte után az ülést be kell rekeszteni és a még
hátralévő napirendeket a 8 napon belül összehívott ülésen kell megtárgyalni.
13. A Társulási Tanács a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Társulási Tanács
minősített többséggel határoz a 4. pontban meghatározott kérdésekben. A minősített
többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevő tagok
szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
Amennyiben a döntéshozatal során a szavazásra bocsátott javaslat bármilyen ok miatt nem
kapja meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt, akkor az ülés vezetője legfeljebb 15
perces szünetet rendel el, majd a szünet után újra szavazásra bocsátja a javaslatot.
14.Szavazni csak személyesen lehet. A szavazás nyílt vagy titkos. A nyílt szavazás
kézfelemeléssel vagy névszerinti szavazással történik.
Névszerinti szavazás elrendelésére javaslatot tehet bármely tag. A javaslatról a Társulási
Tanács vita nélkül dönt. Névszerinti szavazás esetén az ülés vezetője egyenként felolvassa a
tagok nevét, akik “igen”, “nem”, “tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. Az elnök a
szavazatokat a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét
kihirdeti. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A titkos szavazás lebonyolításáról az elnök gondoskodik, akinek feladata a szavazólapok
elkészítése, a titkosság feltételeinek biztosítása, a szavazatok összeszámlálása. A titkos
szavazás eredményét külön jegyzőkönyvbe kell foglalni, melyet a Társulási Tanácsi ülés
jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
15. A Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az Mötv. 52.§ (1) bekezdésében foglaltakat. A jegyzőkönyvet a Társulási
Tanács Elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá.
16. A Társulási tanács ülésein az önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.
17. A Társulási Tanács tagjai évente egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek
beszámolni a Társulás működéséről, tevékenységéről.
18. A Társulási Tanács működésére egyebekben az Mötv.-nek a képviselő-testületekre
vonatkozó szabályai irányadóak.
19. A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács választja meg tagjai sorából. Az elnök
megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének, megbízatásának megszűnéséig tart.
20. A Társulási Tanács tagjai sorából alelnököt választ. Az alelnök segíti az elnök munkáját,
és az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt. Az alelnökre
egyebekben az elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak.

21. A Társulási Tanács jogosult az elnök visszahívására, valamint az új elnök megválasztására.
A korábbi elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az ügyek intézését az újonnan
megválasztott elnöknek átadni és teljes elszámolást készíteni.
22. A munkaszervezeten keresztül az elnök:
a) irányítja a Társulás gazdálkodását, meghatározza a Társulás üzleti és fejlesztési
koncepcióját, különösen a program pénzügyi, szakmai megvalósítását, pénzügyi
elszámolását, valamint az üzemeltetéssel összefüggő humán erőforrással kapcsolatos,
jogi, pénzügyi folyamatok meghatározását és működtetését,
b) gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves
beszámolójának, zárszámadásának előkészítéséről,
c) a Társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi,
d) gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről,
e) évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás
működéséről, a Társulás feladatainak megvalósításáról,
f) ellátja a Közbeszerzési Szabályzatban részére meghatározott feladatokat,
g) dönt a Társulási Tanács által átruházott hatáskörökben,
h) összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
i) gondolkodik a Társulási Tanács döntéseinek végrehajtásáról,
j) benyújtja a szükséges pályázatokat,
k) aláírja a Társulás nevében és képviseletében a szerződéseket,
l) képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, illetve hatósági vagy bírósági
eljárásban.
23.Az elnök a Társulás bevételeivel a Társulási Tanács, valamint a Pénzügyi Bizottság
ellenőrzése mellett a munkaszervezettel együttműködve, a Társulási Tanács hatáskörét nem
sértve, a Társulási Tanács döntéseinek és a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a
működéssel járó költségeket a tagsági díj, valamint az állami költségvetésből és egyéb
forrásokból kapott bevételek terhére fedezi.
24. Az elnök megbízatásáról bármikor lemondhat. Az elnök lemondása esetén az alelnök
köteles a Társulási Tanács ülését a lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki
megválasztja az új elnököt. Az új elnök megválasztásáig az alelnök köteles a Társulási Tanács
elnöki megbízatásával járó feladatokat ellátni. Az elnök lemondásával az alelnök megbízatása
nem szűnik meg.
25. A Társulási Tanács tagjai sorából 3 tagú Pénzügyi Bizottságot választ. A Pénzügyi
Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Alelnök.
26. A Pénzügyi Bizottság:
a) gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről,
b) ellenőrzi a Társulás gazdálkodását, jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a
Társulás pénztárát, áruállományát, szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja,
c) megvizsgálja a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét és
vagyonkimutatását, és erről a Társulási Tanácsnak jelentést tesz.
27. A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását
kezdeményezni, ha jogszabályba, a Megállapodásba ütköző, vagy a Társulás érdekeit
sértő intézkedést, mulasztást tapasztal.

28. A Pénzügyi Bizottság működését és részletes feladatait ügyrendje tartalmazza, amelyet
saját maga állapít meg.
29. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás
szervezése) a Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja
el. Ennek keretében:
a) biztosítja a Társulás működéséhez (a társulási tanács, tisztségviselői feladatok
ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
b) előkészíti a Társulási Tanács valamint a Pénzügyi Bizottság üléseit (meghívók,
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a társulási ülések
jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása),
c) előkészíti a társulási döntéseket és a tisztségviselők döntéseit, ellátja a társulási és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatokat,
d) ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat,
e) ellátja az előirányzat felhasználásával, előirányzat-módosításával, vagyonának
használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, beszámolási kötelezettséggel
kapcsolatos feladatokat,
f) ellátja a Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.
IV.
fejezet
A Társulás vagyona, a vagyonnal való gazdálkodás
1. A Társulás a II. fejezetben foglalt feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik.
2. A Társulás bevételei:
2.1. A tagsági díj: a Társulás tagjai tagsági díjat kötelesek fizetni a Társulás működési
feltételeihez történő hozzájárulás érdekében. A Társulás valamennyi tagja a ráeső fajlagos
beruházási költség aránya szerinti nagyságú tagsági díjat fizet, amely a 2. mellékletet képező
számítási mód szerint kerül megállapításra. A Társulás tagjai első ízben a megalakulást követő
30 napon belül, majd évente folyamatosan, negyedévente kötelesek a tagsági díjat megfizetni
banki átutalással a Társulás számlájára. A Társulás tevékenységi körének ellátásához az
évenkénti működési költséget (tagdíj) az önkormányzatok az éves költségvetési
rendeleteikben biztosítják.
2.2. Támogatások: a Társulás az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program
keretében szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0 kódszámú pályázat alapján elnyert
támogatásokat használhatja fel a Támogatási Szerződésben meghatározott módon és feltételek
szerint.
2.3. Egyéb bevételek:
a) a Társulás a beruházási cél megvalósítása érdekében a támogatások kiegészítéseként a
szükséges saját erő fedezésére bankhitelt vehet fel, kötvényt bocsáthat ki – valamennyi
önkormányzat kezességvállalásával, koncesszió vagy egyéb pénzügyi konstrukció
formájában üzemeletetői forrást vonhat be,
b) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját
bevételek,
c) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai,
d) alapítványoktól és pályázati úton szerzett működési és fejlesztési bevételek,

e) az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jogok stb.),
3. Az elnök a Társulás bevételeit és kiadásait pénzforgalmi számlán köteles bonyolítani,
amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére
bocsátani.
4. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
5. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vagyonátadásra csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja.
6. A Társulás céljának elérése, feladatának teljesítése érdekében, alaptevékenységét nem
veszélyeztetve gazdálkodó szervezetet alakíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
7. A társulásban részes azon önkormányzattal szemben, mely a Megállapodásból fakadó
fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, a Társulás, - a munkaszervezet útján, írásban, a késedelembe eséstől számított 15 napon belül, és 15 napos határidő közlésével
felhívja a fizetési kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az érintett önkormányzat nem tesz
maradéktalanul eleget fizetési kötelezettségének, az elnök azonnali beszedési megbízást
(inkasszó) alkalmaz. Amennyiben a Társulás felé az elnök által képviselt tagönkormányzatnak
áll fenn tartozása, a beszedési megbízás alkalmazására az alelnök jogosult.
A Megállapodás aláírásával valamennyi önkormányzat hozzájárul az azonnali beszedési
megbízás benyújtásához saját pénzügyi szolgáltatója felé, ha vállalt fizetési kötelezettségének
nem tenne eleget.
V. fejezet
Csatlakozás, kiválás, kizárás, a Társulás megszűnése
1. A csatlakozás szabályai:
a) a Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet kizárólag a társulási célnak
megfelelő feladatok ellátása érdekében csatlakozni kívánó azon önkormányzatok
számára, akikkel a műszaki kapcsolat kialakítható, és akik jelen megállapodást
magukra nézve teljes mértékben kötelezőnek ismerik el.
b) a csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács elnökéhez kell benyújtani. A
csatlakozás iránti kérelemben a csatlakozni kívánó önkormányzatnak nyilatkoznia kell
arra vonatkozóan, hogy a Megállapodásban foglaltakat elfogadja, azt magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
c) a csatlakozásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, a társulásban részes
valamennyi önkormányzatnak minősített többséggel kell meghoznia, és arról a
Társulási Tanácsot értesíteni kell.
d) a csatlakozó által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról, illetőleg a
felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács dönt.

2. A kiválás szabályai:
a) a Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehet. Kiválásra kizárólag az a
tag jogosult, akinek a közigazgatási területét érintő beruházási program
kivitelezése még nem kezdődött el, amennyiben a felmondás nem képezi akadályát
a többi beruházási program megvalósításának.
b) a kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, a társulásban részes
valamennyi önkormányzatnak minősített többséggel kell meghoznia, és arról a
Társulási Tanácsot értesíteni kell.
c) kiválás esetén a tag által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A vagyon
kiadására azonban a kiváló tag csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem
veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a
Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg.
d) kiválás esetén a tag köteles tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére és
köteles a kiválásával a Társulásnak esetlegesen okozott kár teljes körű
megtérítésére.
e) kiválás esetén a tag a program keretében megvalósuló hozzájárulásukra nem
tarthat igényt, az azon kívüli hozzájárulásának ellenértékére csak olyan mértékben
és formában tarthat igényt, hogy az a Társulás további működését ne
veszélyeztesse.
f) ha a kiváló tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles
annak összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kiválás
időpontját megelőzően visszafizetni.
g) a kiváló tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak az f) pontban
meghatározott összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege.
3.
A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával a naptári év utolsó
napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a Megállapodásban foglalt kötelezettségének
ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. Kizárás esetén a kizárt tag által bevitt
vagyonnal el kell számolni, melyre nézve a 2.c) valamint 2.d)-g) pontokban foglalt
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
4. A Társulás megszűnésének szabályai:
a) a Társulás megszűnik:
aa) ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetés mellett dönt,
ab) a bíróság jogerős döntése alapján,
ac) törvény erejénél fogva.
b) a Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.
c) a Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő
kötelezettségek kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk
arányában illeti meg.
d) a vagyonfelosztás fontosabb elvei:
da) a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába
kell adni,
db) a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek
hiányában pénzben kell megváltani,
dc) tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.

e) a Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése
nem történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és
közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse.
f) a közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek
a Megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem
veszélyeztetik.
VI. fejezet
A Társulás ellenőrzése
1. A Társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.
2. A Társulás gazdálkodását – az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi
támogatásokat, valamint a kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználást is
ideértve – az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az európai uniós és költségvetési támogatások
felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a
Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai
uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.
3. A Társulás működése felett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
törvényességi felügyeletet gyakorol. Ennek keretében vizsgálja, hogy a Társulás döntése,
szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a
Megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban foglaltaknak.
4. A Társulás tagjai polgármestereik útján ellenőrizhetik a Társulás működését célszerűségi és
gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a
Társulás elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a Társulás tagjainak meg kell küldeni.
VII. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések
1. Jelen Megállapodás 2013. július 1-én lép hatályba. A Megállapodás érvényességéhez
valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó
határozata szükséges.
2. A Megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben, kormányrendeletben
meghatározottak szerint módosítják. A Megállapodást a helyi önkormányzati általános
választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.
3. A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő vitás
kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet
eredményre, úgy az önkormányzatok vitás ügyeiket együttes testületi ülésen tárgyalják meg,
és csak végső esetben kezdeményeznek bírósági eljárást.
Felek jelen Megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a
Mátészalkai Járási Bíróság illetékességi körébe utalják.

Jelen Megállapodást a felek közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Nagyecsed, 2013. június 3.
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Záradék:
A Megállapodás teljeskörű módosítását
Nagyecsed Város Képviselőtestülete a 95/2013. (V.28.) KT. sz.,
Tiborszállás Község Képviselőtestülete a 43/2013. (V.28.) KT. sz,.
Vállaj Község Képviselőtestülete a 86/2013. (V.29.) KT. sz.,
Mérk Nagyközség Képviselőtestülete a 68/2013. (V.21.) KT. sz.,
Fábiánháza Község Képviselőtestülete a 20/2013. (VI.03.) KT. sz.,
határozatokkal jóváhagyta.

1. sz. melléklet
Projektleírás
(a vízjogi létesítési engedély alapján)
Nagyecsed – Fábiánháza agglomeráció:
2143 fm
29777 fm
25080 fm
1944 fm
120 fm
5612 fm
3034 fm
850 fm
1 db
1 db
2 db
13 db
2 db
20 db

Nagyecsed szennyvízcsatornázása
NA 250 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
NA 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
NA 150 műanyag gravitációs bekötővezeték (2.389 db bekötés)
NA 150 KM PVC nyomóvezeték
NA 150 KPE tisztított víz nyomóvezeték
NA 100 KPE nyomóvezeték
NA 80 KPE nyomóvezeték
NA 200 KPE védőcső
700 m3/d kapacitású Ø 3,0 m-es átemelő
300 m3/d kapacitású Ø 2,0 m-es átemelő
250 m3/d kapacitású Ø 1,6 m-es átemelő
150 m3/d kapacitású Ø 2,0 m-es átemelő
100 m3/d kapacitású Ø 1,0 m átemelő
50 m3/d kapacitású Ø1,0 m átemelő

Fábiánháza, Fábiánháza - Előtelek szennyvízcsatornázása
10 974 m NA 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
6 728 m NA 150 műanyag gravitációs bekötőcsatorna (741 db bekötés)
3 079 m NA 100 KPE szennyvíz nyomóvezeték
564 m NA 80 KPE szennyvíz nyomóvezeték
2 068 m NA 50 KPE szennyvíz nyomóvezeték
2 db D=1,6 m szennyvízátemelő Qd=250 m3/d
1 db D=1,4 m szennyvízátemelő Qd=150 m3/d
6 db D=1,4 m szennyvízátemelő Qd=100 m3/d
8 db D=1,0 m szennyvízátemelő Qd=50 m3/d
Nagyecsed – Fábiánháza közös szennyvíztisztító telep: 690 m3/d

Mérk – Vállaj – Tiborszállás agglomeráció:
12 366 m
7 038 m
1817 fm
2625 fm
855 fm
1 db
1 db

Mérk szennyvízcsatornázása
NA 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
NA 150 műanyag gravitációs bekötőcsatorna (816 db bekötés)
NA 125 KPE nyomóvezeték
NA 80 KPE nyomóvezeték
NA 50 KPE nyomóvezeték
500 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével
200 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével

5 db 150 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével
5 db 50 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével
7944 m
3688 m
567 fm
430 fm
1915 fm
1 db
4 db
5 db

Vállaj szennyvízcsatornázása
NA 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
NA 150 műanyag gravitációs bekötőcsatorna (428 db bekötés)
NA 125 KPE nyomóvezeték
NA 80 KPE nyomóvezeték
NA 50 KPE nyomóvezeték
150 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével
100 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével
50 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével

5420 m
3285 m
3987 fm
1600 fm
855 fm
1 db
1 db
2 db

Tiborszállás szennyvízcsatornázása
NA 200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatorna
NA 150 műanyag gravitációs bekötőcsatorna (379 db bekötés)
NA 125 KPE nyomóvezeték
NA 80 KPE nyomóvezeték
NA 50 KPE nyomóvezeték
150 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével
100 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével
50 m3/d szv. átemelő, központi üzemirányítás kiépítésével

Mérk - Vállaj – Tiborszállás közös szennyvíztisztító telep: 340 m3/d

A két agglomeráció közös beruházása:
Komposztáló telep:
A Nagyecset város mellett megépülő Nagyecsed – Fábiánháza közös szennyvíztisztító
teleppel közös területen megépülő iszapkomposztáló, melynek napi kapcitása 80 m3/d - 07-1,0
% - os szárazanyag tartalommal.
A komposztáló telep költsége a települések között az egyes településeken keletkező
szennyvízmennyiség arányában kerül megosztásra.
Közös eszközbeszerzés:
- Csatorna mosató gépjármű
Költsége az egyes településeken megépülő hálózathossz arányában kerül felosztásra
- Konténer szállító gépjármű
Költsége a települések között az egyes településeken keletkező szennyvízmennyiség
arányában kerül megosztásra.

2. számú melléklet
A tagokat terhelő beruházási költség és tagsági díj
mértékét megállapító számítási mód
A költségviselés a szennyvízcsatorna hálózat tekintetében az adott településen ténylegesen
megvalósuló műszaki tartalom szerint, míg a szennyvíztisztító telepek vonatkozásában a
telepet igénybevevő egyes települések lakosság számának arányában kerül meghatározásra.
Minden egyéb költség tekintetében a településekre jutó összes műszaki tartalom arányában
kerül meghatározásra.
Ennek megfelelően:

Csatorna
Telep
Előkészítés

Kivitelezési
Projekt
költség (eFt) költség (eFt) ∑ költség (eFt)
Nagyecsed aggl
2 659 888 Ft
506 854 Ft
- Ft

Projekt menedzsment
Egyéb
Tartalékkeret
∑
Csatorna
Telep
Előkészítés
Projekt menedzsment
Egyéb
Tartalékkeret
∑

Csatorna
Telep
Előkészítés
Projekt menedzsment
Egyéb
Tartalékkeret
∑

36 196 Ft
119 134 Ft
49 925 Ft
205 254 Ft

3 371 997 Ft

- Ft
21 804 Ft
71 766 Ft
30 075 Ft
123 646 Ft

2 023 084 Ft

Mindösszesen
4 186 711 Ft
- Ft
879 470 Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
58 000 Ft
- Ft
190 900 Ft
- Ft
80 000 Ft
5 066 181 Ft
328 900 Ft

- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
- Ft
5 395 081 Ft

3 166 743 Ft
Mérk aggl.
1 526 823 Ft
372 616 Ft

1 899 439 Ft

Megosztási arányok
Nagyecsed Aggl.
Mérk aggl.
Összesen

Összes beruházási
költség
62,50%
37,50%
100,00%

Csatorna
63,53%
36,47%
100,00%

Tagdíjak
Tervezett bekötések
Bekötés %
Nagyecsed
2 389
50,26%
Fábiánháza
741
15,59%
Nagyecsed Aggl
3 130
65,85%
Mérk
816
17,17%
Vállaj
428
9,00%
Tiborszállás
379
7,97%
Mérk aggl
1 623
34,15%
Összesen
4 753
100,00%
A díjképzésnek a társulási megállapodásban rögzítendő módja

Telep
57,63%
42,37%
100,00%
Tagdíj/hónap
234 000 Ft
78 700 Ft
312 700 Ft
88 500 Ft
52 900 Ft
45 900 Ft
187 300 Ft
500 000 Ft

Előkészítés
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

Projekt
menedzsment
62,41%
37,59%
100,00%

Egyéb
62,41%
37,59%
100,00%

Tartalékkeret
62,41%
37,59%
100,00%

Tagdíj %
46,80%
15,74%
62,54%
17,70%
10,58%
9,18%
37,46%
100,00%

A díjképzés alapját az amortizáció kötelező elszámolása, az üzemeltetési költségek, valamint a felvételre kerülő hitel tőke és kamatterhének teljeskörű fedezete alapján kell kalkulálni. Az
üzemeltetés költségei inflálva lettek az "A több éves fizetési kötelezettséggel járó projektek jövőbeli pénzáramlásainak számításához a 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. §. (3)
bekezdése szerinti inflációs indexáláshoz használandó technikai indexek*." alapján. Az árképzés módjában, hogy településenként, vagy beruházásonként más-más, illetőleg társulásban
ugyanannyi, vagy a majdani üzemeltetőnél szolgáltatást igénybe vevőknél ugyanannyi a társult Önkormányzatok döntési kompetenciája.

Forrástábl
Ebből egyéb ktg.
Beruházás összesen Ebből előkészítés Ebből kivitelezés
Támogatás (85%)
a
*

Saját erő

Társulási hitel EU önerő alap**
(Önkormányzati
forrás)

Víziközmű
társulati hitel
beruházás

Víziközmű
társulati hitel
működés

Nagyecsed

2 584 988 628 Ft

62 858 681 Ft

2 368 817 228 Ft

153 312 719 Ft

2 132 221 555 Ft

389 908 392 Ft

198 251 734 Ft

198 251 734 Ft

212 500 000 Ft

20 843 342 Ft

Fábiánháza
Nagyecsed
Aggl

871 163 390 Ft

21 296 239 Ft

797 925 491 Ft

51 941 660 Ft

722 387 079 Ft

127 480 073 Ft

81 836 731 Ft

81 836 731 Ft

54 000 000 Ft

8 356 658 Ft

3 456 152 018 Ft

84 154 919 Ft

Mérk

980 134 015 Ft

23 960 107 Ft

897 735 057 Ft

58 438 851 Ft

812 747 822 Ft

143 426 086 Ft

90 477 633 Ft

90 477 633 Ft

63 000 000 Ft

10 051 547 Ft

Vállaj

585 556 558 Ft

14 314 367 Ft

536 329 361 Ft

34 912 830 Ft

485 555 863 Ft

85 686 329 Ft

51 944 061 Ft

51 944 061 Ft

39 000 000 Ft

5 257 732 Ft

Tiborszállás

508 088 709 Ft

12 420 607 Ft

465 374 162 Ft

30 293 939 Ft

421 317 887 Ft

74 350 215 Ft

43 540 936 Ft

35 500 000 Ft

4 690 721 Ft

Mérk aggl

2 073 779 282 Ft

50 695 081 Ft

Telep3
aggl

- Ft

- Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

- Ft

- Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

-

Ft

3 166 742 719 Ft 205 254 379 Ft 2 854 608 634 Ft 517 388 465 Ft

1 899 438 581 Ft 123 645 621 Ft 1 719 621 571 Ft 303 462 630 Ft

131 224 763 Ft

43 540 936 Ft
185 962 630 Ft

131 224 763 Ft 266 500 000 Ft 29 200 000 Ft

185 962 630 Ft 137 500 000 Ft 20 000 000 Ft

Telep4
Aggl
Mind
összesen

5 529 931 300 Ft

134 850 000 Ft 5 066 181 300 Ft 328 900 000 Ft 4 574 230 205 Ft 820 851 095 Ft

466 051 095 Ft

466 051 095 Ft 404 000 000 Ft 49 200 000 Ft

Mind
összesen

5 529 931 300 Ft

134 850 000 Ft 5 066 181 300 Ft 328 900 000 Ft 4 574 230 205 Ft 820 851 095 Ft

466 051 095 Ft

466 051 095 Ft 404 000 000 Ft 49 200 000 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

* Az Egyéb költség többek között tartalmazza a projekt menedzsment és a tartalék
összegét is.
** A Társulási hitel részét képezi, amennyiben nem nyer az EU önerő
alapra kiírt pályázaton.

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft

- Ft
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Azokra a költségekre, amelyekre a pályázati útmutató szerint támogatás nem számolható el, a
társult önkormányzatok összesen havi 500.000,- Ft tagdíjat állapítanak meg, amelyet 2010.
január 1. napjától minden hónap 5. napjáig esedékes megfizetéssel mindaddig fizetnek, amíg a
társulási tanács erre vonatkozó eltérő döntést nem hoz. A tagdíj az egyes tagokat a
költségviselés arányában terheli, az alábbiak szerint:
Tagdíjak
Nagyecsed
Fábiánháza
Mérk
Vállaj
Tiborszállás
Összesen

Tagdíj
234.000 Ft
78.700 Ft
88.500 Ft
52.900 Ft
45,900 Ft
500.000 Ft

Tagdíj %
46,80 %
15,74 %
17,71 %
10,58 %
9,18 %
100,00%
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3. számú melléklet
Az egyes tagokat megillető szavazati mérték
a társulási tanácsban
A szavazati jog aránya a 2. sz. mellékletben meghatározott költségviselési arányokhoz
igazodik azzal, hogy az összes szavazatok mértéke 100, az egyes tagok szavazati joga pedig
ehhez arányosított % szerint kerül meghatározásra az alábbiakban:
Szavazatok
száma
Nagyecsed
Fábiánháza
Mérk
Vállaj
Tiborszállás
Összesen

47
16
17
11
9
100

Szavazatok
aránya
46,80 %
15,74 %
17,71 %
10,58 %
9,18 %
100,00%

Összesen: 100 szavazat 100 %
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3. számú melléklet
Az egyes tagokat megillető szavazati mérték
a társulási tanácsban
A szavazati jog aránya a 2. sz. mellékletben meghatározott költségviselési arányokhoz
igazodik azzal, hogy az összes szavazatok mértéke 100, az egyes tagok szavazati joga pedig
ehhez arányosított % szerint kerül meghatározásra az alábbiakban:
Szavazatok
száma
Nagyecsed
Fábiánháza
Mérk
Vállaj
Tiborszállás
Összesen

47
16
17
11
9
100

Szavazatok
aránya
46,80 %
15,74 %
17,71 %
10,58 %
9,18 %
100,00%

Összesen: 100 szavazat 100 %

